
(MEDISCHE) SOCIOLOGIE 
Wat? Sociologie (algemeen): 

- De wetenschap die het samenleven van 
mensen bestudeert. De studie van het sociale 
leven, sociale verandering en de sociale 
oorzaken en gevolgen van menselijk gedrag.  

- De studie van de interactie tussen groepen en 
individuen in de menselijke samenleving. De 
term samenleving verwijst naar een reeks van 
externe factoren die onze overtuigingen en 
gedragingen beïnvloedt. 

Medische sociologie: 
- KERN: Biologische factoren bepalen sociale 

mogelijkheden, maar: sociale wereld stelt ook grenzen 
aan wat biologisch mogelijk is 

- Alles wat we doen en laten met betrekking tot lichaam 
en gezondheid is het product van sociale relaties en 
maatschappelijke ontwikkelingen. De context 
waarbinnen je leeft heeft impact op ziekte en op de 
gevolgen van ziekte.  

- Voorbeelden van thema’s: houding ten opzichte van 
roken en rokers, veranderingen in relatie tussen arts en 
patiënt, … 

 
Takken (binnen 
de medische 
sociologie) 

(1) Sociologie van ziekte en gezondheid  
= sociologie BINNEN geneeskunde. 
 

(2) Sociologie van de geneeskunde en geneeskundige beroepen  
= sociologie VAN geneeskunde 
 

Maatschappelijke 
evoluties 

Ons idee over gezond zijn en eigen verantwoordelijkheid is behoorlijk geëvolueerd. Vroeger ging het vooral over 
zaken zoals “hoe gaat dat in een ziekenhuis”, “hoe gaat dat met medicatie”. Nu wordt er meer onderzoek 
gedaan naar eigen verantwoordelijkheid en gezondheidsgedrag. Oplossingen van vroeger worden tegenwoordig 
ook vaak gezien als problemen (bijvoorbeeld paarden die vervangen werden door auto’s). 
 
Evolutie van medische sociologie naar sociologie van ziekte en gezondheid. Meer holistische benadering van 
gezondheid (preventie, welzijn, …), ook aspecten van levensstijl als potentiële risicofactoren + interactie tussen 
fysiologische, psychologische en sociale factoren. 
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HISTORIEK VAN ZIEKTE EN ZORG 
 Verklaringen sterftedaling: 
1830-1850 (nog niet 
goed 
gedocumenteerd) 

Sterftedaling door minder infectieziekten. Drie mogelijke oorzaken hiervan zijn: 
(1) Biologische factoren: na een tijdje (aan het einde van een epidemie) vermindert de aanvalskracht van 

micro-organismen, hun vermogen om de ziekte te verwekken vermindert.  
(2) Geneeskundige factoren: effect van medische interventies (inoculatie en vaccinatie tegen pokken) 
(3) Sociale factoren: verbetering van voeding en leefomstandigheden 

1850 – 1970 (vanaf 
hier beter 
gedocumenteerd) 

Sterftedaling door: 
(1) Geneeskundige factoren: invloed medische interventies 
(2) Sociale factoren: (1) impact van maatregelen ter bevordering van de hygiëne en de openbare 

gezondheidszorg én (2) verbetering van voeding en levensstandaard 
 
Eensgezindheid over geringe invloed van geneeskundige factoren, maar NIET over de invloed van sociale 
factoren. Verschillende standpunten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1970 - heden Minder spectaculaire ontwikkelingen (levensverwachting stijgt ongeveer 1,5 jaar per decennium). Wel: 
- Effectieve medische behandelingen gevonden voor vele ziekten 
- Belangrijke rol van collectieve preventie 
- Moderne geneeskunde: verantwoordelijk voor 50% van sterftedaling én bijdrage aan verbetering 

levenskwaliteit 

Thomas McKeown: verbetering van 
levensstandaard (meer in bijzonder van 
voeding) = belangrijkste factor in sterftedaling 
geweest.  
à Kritiek hierop: ondermijnt opvatting dat 
sterftedaling aan toegenomen effectiviteit van 
geneeskunde en gezondheidszorg kon worden 
toegeschreven. 

Simon Szreter: beklemtoont belangrijke rol van 
openbare gezondheidszorg. Hij stelde dat 
McKeown voorbijging aan nadelige gevolgen van 
verstedelijking (door industrialisatie en 
economische groei massale trek van platteland 
naar steden). Maar opgelost door sociale 
interventies à verbetering openbare 
gezondheidszorg 

= 4e fase van de epidemiologische transitie! 
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ZIEKTE, GEZONDHEID EN HANDICAP 
 

Ziekte Gezondheid Handicap 
- Hieraan worden vaak (negatieve) metaforen 

gehangen (Susan Sontag). Maar: metaforen 
kunnen ook helpen om te communiceren à  
dus: metafoor noch goed noch slecht, zal 
eerder afhangen van cultuur en waarden van 
de persoon zelf.  

- Heeft verschillende definities: ‘ziekte 
hebben’ (disease) en ‘ziek zijn’ (illness). 
Illness geeft aan wat patiënt voelt wanneer 
deze naar dokter gaat en disease wat hij 
heeft wanneer hij spreekkamer verlaat en 
weer naar huis gaat. Patiënten lijden aan 
illness, artsen diagnosticeren en behandelen 
diseases. Men spreekt ook nog over 
‘sickness’ = rapporteren van illness aan 
arts.   

- Sociale constructie van ziekte: 
stigmatisering (felt, enacted, courtesy), 
dominante status, verstoring van 
leven/identiteit, ook medische kennis als 
sociaal geconstrueerd 

- Risico op ziekte en ziek zijn = niet gelijk 
verdeeld (door afkomst, levensstijl, genetica, 
…). Huidige kenmerken van maatschappij = 
risico’s en ambivalentie 
(risicomaatschappij). Bijvoorbeeld: 
screenings. Verschuiving van sociale 
voorzieningen voor wie problemen heeft 
naar medische interventies om problemen 
te voorkomen. Maatschappelijke druk om je 
te laten testen.  
 

- Aanvankelijk ging interesse van medische sociologie 
vooral uit naar het ‘rijk der zieken’, maar hierin is 
verandering opgetreden: in toenemende mate aandacht 
naar een meer holistische benadering van gezondheid, 
waarbij positieve gezondheid, welzijn en het voorkomen 
van ziekte centraal staan à definitie WHO: toestand 
van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn.  

- Nieuwe definitie (Huber): ‘gezondheid als vermogen om 
zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het 
licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in 
het leven.’ à potentie om gezond te zijn/worden wordt 
benadrukt. Persoonlijke groei en ontwikkeling en 
vervullen van persoonlijke doelen staan centraal. 6 
dimensies: 

(1) Lichamelijke functies 
(2) Mentale functies en beleving 
(3) Spirituele dimensie 
(4) Kwaliteit van leven 
(5) Sociaal-maatschappelijke participatie 
(6) Dagelijks functioneren 

 
Invloed van officiële definities: (1) officiële opvattingen 
veranderen, (2) mensen sterk beïnvloed door deze 
opvattingen, (3) kunnen conflicteren met lekenopvattingen, 
(4) gedragsveranderingen moeilijk door te voeren. 

 
Hoe meten? Mortaliteit (levensverwachting) en morbiditeit 
(voorkomen van ziektes), maar metingen volstaan niet! 
 
Gezondheid als waarde: betekenisgevend ideaal, iets wat 
we belangrijk vinden, gezondheid als belangrijkste waarde. 
Gezondheid als norm: gedragsregels die voortvloeien uit 
waarden (gezond zijn, blijven of worden =  nieuwe norm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Individueel model 
= personal tragedy/deficit model. 
Ziek/gehandicapt individu wijkt af. 
Mensen moeten zich aanpassen, want 
maatschappij is neutraal en 
onveranderlijk. 
Kritiek:  nadruk op beperkingen, niet 
op mogelijkheden. 

Sociaal model 
= integratief model (ICF). Interactie 
tussen persoonlijke kenmerken en 
sociale/fysieke kenmerken van 
omgeving. Nadruk op barrières in 
samenleving, samenleving moet zich 
aanpassen à oplossing zoeken op 
maatschappelijk niveau.  
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EVOLUTIE VAN GENEESKUNDE 
Tot 18e eeuw: Grote verscheidenheid van geneeskundige systemen en scholen. Gemeenschappelijk was de overtuiging dat ziekte geen 

gelokaliseerd probleem, maar een symptoom van een verstoord lichamelijk evenwicht was. Genezing was gericht op het 
herstel van harmonie. Iedere zieke volgde een andere ‘pathologische carrière’. Ten behoeve van de diagnose diende de 
geneesheer zich een alomvattend beeld te vormen van iemands lichaam en geest, temperament en conditie. Het 
humorale systeem (ontwikkeld door Hippocrates en Galenus) is 1 van deze geneeskundige systemen. Het vormde tot de 
19e eeuw de basis van de westerse geneeskundige traditie. 
 
Het menselijk lichaam werd beschouwd als een microkosmos, waarvan de werking overeenkwam met deze van de 
macrokosmos of het universum. In het universum waren de elementen: aarde, vuur, lucht en water. Hieraan 
beantwoordden in het lichaam vier sappen (humores): gele gal, zwarte gal, bloed en slijm. Gezondheid was een natuurlijk 
evenwicht van de sappen in het lichaam, en ziekte betekende de verstoring hiervan door potentieel schadelijke invloeden 
van voeding, levensstijl en omgeving. De behandeling van ziekten bestond uit het herstellen van het evenwicht tussen de 
‘humores’. Het teveel aan bepaalde sappen werd verwijderd door aderlaten, transpireren, … tekorten werden door 
speciale diëten, medicijnen, kruiden, … aangevuld. In het kader van het humorale systeem was ook een 
persoonlijkheidstypologie opgesteld, met als indelingscriterium de overmaat aan bepaalde lichaamssappen: 
sanguinische persoonlijkheid (te veel bloed), flegmaticus (te veel slijm), melancholisch (te veel zwarte gal) en cholerisch 
(te veel gele gal). Deze theorie is nog steeds niet helemaal verdwenen. 

Vanaf 19e eeuw:  Kentering in opvattingen over en de omgang met ziekten. De successen van de natuurwetenschappen bij het verklaren en 
beheersen van natuurverschijnselen waren hierbij van groot belang. Ook artsen gingen in toenemende mate 
natuurwetenschappelijke denkwijzen en methoden gebruiken. Voornaamste kenmerken: 

(1) Doctrine van de specificiteit: bewijs dat bepaalde ziekten door minuscule levende organismen werden veroorzaakt 
(Pasteur en Koch). Voor elke ziekte werd nu naar een specifieke, overwegend biologisch bepaalde oorzaak gezocht. 
Ziekte werd beschouwd als universeel verschijnsel (met algemeen voorkomende eigenschappen over verschillende 
perioden, plaatsen en culturen heen). 

(2) Dualisme: lichaam en geest kunnen afzonderlijk worden behandeld (deel in plaats van geheel). 
(3) Het lichaam kan als een machine worden hersteld: artsen = ingenieurs die disfunctionerende onderdelen van 

lichaam herstellen. 
(4) Het denken over lichaam als machine impliceert dat de verdiensten van technologische ingrepen worden 

onderstreept = technologisch imperatief. 
(5) Reductionisme: verklaringen van ziekte richten zich overwegend op biologische factoren en sociale en 

psychologische factoren worden veronachtzaamd. 
 

Geneeskundige systemen 

Biomedische model 

Kritieken: (1) de waarde van het medisch handelen wordt gerelativeerd en is onvoldoende bewezen, (2) verdoktering van 
samenleving, (3) te veel reductionisme waardoor onderschatting van sociaal-economische invloeden, (4) patiënten = 
passieve objecten, (5) grenzen van geneeskunde zijn resultaat van sociaal-politieke conflicten 
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SOCIOLOGISCHE THEORIEËN 

 

Ziekte als onvermogen en als gemotiveerde afwijking Ziekte als professionele constructie en als 
onderhandeling 

Ziekte als verlies en als uitbuiting 

= functionalistische theorieën, gebaseerd op Parsons. Volgens hem 
betekent ziekte voor het individu zowel verlies als winst. Ziekte = 
het onvermogen om gezond te blijven, maar ook de onbewuste 
motivatie om ziek te worden. In beide gevallen impliceert ziekte een 
verstoring van het evenwicht van het sociale systeem (gezin, 
ziekenhuis, school, samenleving). Ziekte is 1 van de krachten die de 
normale werking van het sociale systeem belemmert.  
Moderne geneeskunde = belangrijkste regulerende mechanisme in 
het sociale systeem. 

Ook hier is ziekte afwijking, maar definitie van afwijkend 
gedrag verschilt van die van Parsons. Deviant gedrag = 
relatief begrip: wat hier en nu afwijkend is, is dat niet per 
se elders of later. En niet gedrag zelf, maar manier waarop 
erop wordt gereageerd door samenleving staat voorop. 
Afwijkend gedrag = wat mensen afwijkend noemen. Door 
verbodsbepaling wordt afwijkend gedrag gecreëerd. In 
geval van ziekte maakt men onderscheid tussen ziekte als 
biologisch feit en ziekte als sociale realiteit. Ziekte als 
sociale afwijking houdt veranderingen in het gedrag in. 

Wat deze twee benaderingen bindt is de opvatting dat 
sociale ongelijkheid veel lijden in de moderne 
samenleving veroorzaakt.  

Ziekte als onvermogen (verlies): Ziekte als professionele constructie: Ziekte als verlies: 
Ziekte = onvermogen om normale rollen en taken te vervullen, een 
natuurlijk fenomeen en niet het resultaat van een motivatie om ziek 
te worden. Omdat het normale rolgedrag wordt aangetast is ziekte 
voor de samenleving van het allergrootste belang. Samenleving 
heeft aantal mechanismen ontwikkeld om orde en stabiliteit te 
handhaven = sociale controle = processen die bijdragen tot 
tegengaan van afwijking. De mechanismen die het evenwicht 
moeten herstellen zijn de ziekenrol en de rol van de arts. Door een 
nieuwe rol (ziekenrol) komt de persoon tot herstel. De ziekenrol is 
een nis van het sociale systeem waarin de zieke zich tijdelijk kan 
terugtrekken en op krachten kan komen met de hulp van artsen.  

Freidson onderscheidt zowel lekendefinities als 
professionele definities van ziekte. Door symptomen als 
ziekte aan te duiden en dat als diagnostische categorie te 
gebruiken creëert de medische professie ziekte als sociale 
afwijking. De geneeskunde bepaalt wat ziekte werkelijk is 
en schept sociale mogelijkheden voor ziektegedrag à arts 
= morele ondernemer. 
Verfijning van Parsons’ ziekenrol: niet één ziekenrol, 
maar meerdere: grote variatie in gedrag. Drie 
kernvariabelen spelen rol, verantwoordelijkheid, ernst en 
legitimiteit à 6 sociologische types van ziekte! 

Hier gaat de aandacht naar de ervaring van het individu 
dat ziek wordt en herstelt.  
Gezondheid = evenwicht tussen sociale stress en sociale 
steun. Risico op ziekte/dood is ongelijk gespreid, is 
gekoppeld aan sociale posities die aanleiding geven tot 
sociale ongelijkheid (gender, leeftijd, SES, …). Samen 
bepalen zij hoeveelheid sociale stress. Aan de andere 
kant neutraliseren relaties (sociale steun) de mogelijke 
effecten hiervan. 
Ziekte = onevenwicht tussen kwetsbaarheid/stress en 
steun.  

Ziekte als gemotiveerde afwijking (winst): Ziekte als onderhandeling: Ziekte als uitbuiting: 
= ziekte als ontsnapping uit de druk van moderne samenleving 
(terugtrekking uit sociale verplichtingen) en terugkeer naar 
afhankelijkheid en passiviteit van vroege kinderjaren. Bijna elke 
lichamelijke aandoening heeft iets met emotionele factoren te 
maken en deze spelen vaak overheersende rol. Er is een continuüm 
tussen de meest psychische naar puur somatische ziekten. à  
motivatie speelt dus rol in ontstaan en voortbestaan van ziekten van 
zowel somatische als psychische aard. 

Regels en rollen liggen niet vast, maar zijn uitkomst van 
onderhandelingen tussen verschillende betrokkenen. 
Professionals spelen hoofdrol.  
= interpretatieve benadering, situeert zich op terrein van 
microsociologie. Gaat ervan uit dat mensen bij alles wat ze 
doen zich afvragen “wat betekent dat voor mij?”. Definitie 
van situatie = richtsnoer om doeleinden te bereiken die zij 
correct, waardevol en belangrijk vinden (= strategische 
interactie). Ziekte is actief betrokken! Ziekte = uitkomst 
van proces van sociale constructie. 

Nadruk op ziekmakende samenleving = Marxistische 
benadering, conflictperspectief. Het kapitalistische 
systeem beïnvloedt de sociale productie van ziekte en 
gezondheid en de organisatie van de gezondheidszorg. 
Moderne geneeskunde wordt bepaald door belangen van 
kapitalisten. Ontheffing van verantwoordelijkheid voor 
de ziekte wordt hier opgevat als monddood maken van 
patiënt waardoor mogelijke bedreiging van het systeem 
wordt geneutraliseerd. Ontheffen van normale 
rolverplichtingen is nuttig voor systeem, omdat het om 
een persoon gaat die niet naar behoren functioneert. 
Geneeskunde richt aandacht op individu terwijl het de 
samenleving is die de ziekte voortbrengt. Daarom 
onbekwaam om ziekte effectief/efficiënt te behandelen. 

Samenhang winst en verlies 
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ARTS-PATIËNTRELATIE 

 

Consensusbenadering (∼Parsons) Conflictbenadering (∼Freidson) 
Rol van de arts: bij elke rol die we vervullen leggen we 
nadruk op het ene of andere aspect van vijf fundamentele 
onderscheidingen (patroonvariabelen): (1) universalisme vs 
particularisme, (2) diffusie vs functionele specificiteit, (3) 
affectiviteit vs affectieve neutraliteit, (4) zelforiëntatie vs 
oriëntatie op collectiviteit, (5) toegewezen vs verworven rol. 
à  bij arts: universalisme, functionele specificiteit, affectieve 
neutraliteit, oriëntatie op collectiviteit en verworven rol. = 
ideaaltype. 
à  kritiek hierop: Parsons verwart ideaaltype en ideaal, hij 
gaat voorbij aan ondernemersachtige karakter van het 
moderne medische bedrijf. Meerderheid van artsen: 
particularisme +  artsen houden zich niet alleen bezig met 
probleem waarvoor ze gestudeerd hebben, ook met 
menselijke en maatschappelijke problemen + artsen gaan 
ook gevoelsmatig te werk (affectiviteit). 
 
Ziekte als onvermogen en de arts: complementariteit van 
ziekenrol en artsenrol staat centraal. Omdat ziekte 
onvermogen is, moeten misbruik en uitbuiting worden 
voorkomen. Aan verplichting van zieke om hulp te zoeken 
beantwoordt verplichting van arts zich alleen door het 
belang van de patiënt te laten leiden. Arts-patiëntrelatie 
wordt gekenmerkt door wederkerigheid en asymmetrie. 
 
Ziekte als gemotiveerde afwijking en de arts: idee centraal 
dat ziekte opzettelijke maar onbewuste terugtrekking is uit 
sociale verplichtingen. De medische praktijk bevat altijd 
aspect van onbewuste psychotherapie (is noodzakelijk wil 
geneeskunde maximaal effectief zijn). Door rekening te 
houden met aard van ziekte, aard van interventie en 
technologische procedures kan men drie types arts-
patiëntrelaties onderscheiden: activiteit/passiviteit, 
leiding/medewerking en wederzijdse participatie. 

De confrontatie tussen leken en professionele 
opvattingen van ziekte staat centraal = 
confrontatie tussen twee verschillende 
werelden: 

- Patiënt: persoonlijk probleem 
- Arts: werk, routine 

 
Ziekte als professionele constructie: voor arts 
is patiënt 1 van de velen die bij hem 
langskomt, maar voor patiënt is zijn ziekte iets 
bijzonders. 4 factoren spelen een rol bij de 
verschillende types van arts-patiëntrelaties: 

(1) Eisen van het werk 
(2) Manier waarop op een aandoening 

wordt gereageerd 
(3) Culturele factoren 
(4) Structurele factoren 

 
à rekening houden met al deze factoren! 
 
Ziekte als onderhandeling: interactie is 
mogelijk dankzij communicatie. In het consult 
kunnen drie fasen onderscheiden worden: (1) 
erkennen van vraag van patiënt als legitiem, 
(2) diagnose in strikte zin, (3) geldigverklaring 
van diagnose door patiënt en zijn omgeving. 
 
à in alle fasen zijn arts en patiënt in 
onderhandeling, maar onderhandelingsmacht 
wisselt. Eerste fase vooral patiënt (verhaal 
doen), tweede fase vooral overmacht van arts. 
Laatste fase: patiënt verlaat spreekkamer en 
herneemt controle over ziekte. 
 
Kan sprake zijn van miscommunicatie + 
therapietrouw staat op spel indien diagnose 
van arts fout/problematisch wordt geacht. 
Zowel arts als patiënt streeft ernaar hun 
belangen te vergroten door middel van 
strategische interactie. 

Kenmerken van relatie veranderden aan 
einde van de vorige eeuw: 

- Vroeger: ontmoeting tussen 
deskundige expert en onwetende leek 

- Nu: meeting between experts. 
 
Evolutie kwam er door: (1) veranderde 
ziektepatroon met opkomst van chronische 
ziekten, (2) mensen worden meer 
gestimuleerd om verantwoordelijkheid voor 
eigen gezondheid op te nemen en meer 
kennis te hebben inzake factoren die 
gezondheid beïnvloeden, (3) patiënten 
worden aangemoedigd om kritische 
consumenten te worden.  
	

Schema niet volledig! Ook 
mogelijk dat patiënt actief 
is en arts passief! 
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DETERMINANTEN VAN MEDISCHE CONSUMPTIE 
 

Economische benadering Sociaal-demografische 
benadering 

Sociaal-psychologische 
benadering 

Sociaal-culturele 
benadering 

Organisatorische of 
aanbodbenadering 

Hier ligt de nadruk op de 
invloed van financiële 
barrières op medische 
consumptie, zoals de 
kostprijs van medische 
verzorging, betalingswijze en 
het inkomen. De hoogte van 
iemands inkomen kan een 
drempel vormen bij het 
inroepen van hulp als de 
kosten voor rekening van de 
patiënt komen.  
 
à  deze barrières kunnen 
doorbroken worden door 
ziekteverzekeringsstelsel, 
door onder andere 
maximumfactuur.   

Gebruik van medische zorg 
hangt samen met leeftijd, 
gender, opleiding, religie, 
etnische groep en sociaal-
economische status: 
 

- Oudere leeftijd: meer 
contact met dokter 

- Gender: vrouwen 
roepen vaker 
medische hulp in dan 
mannen 

- Opleiding: 
laagopgeleiden vaker 
naar dokter 

- Mensen met hoge 
SES: beschouwen zich 
makkelijker als ziek en 
zoeken makkelijker 
behandeling 

Individu als potentieel 
gebruiker van medische 
voorzieningen. 
 
∼ Health Belief Model: mensen 
roepen alleen medische hulp 
in als ze gemotiveerd zijn 
gezond te blijven/worden, als 
ze vinden dat aandoening 
ernstig of bedreigend is en als 
zij van medische hulp baat 
verwachten.  
 
à HBM besteedt weinig 
aandacht aan rol van sociale 
en culturele factoren. 
 
Toch: ziektegedrag = resultaat 
van sociaal-cultureel 
aangeleerde gedragspatronen 
én biedt antwoord op 
moeilijkheden en stress 
(sociaal-psychologische 
factoren) 
 

Nadruk op samenhang 
tussen waarden, normen, 
overtuigingen, leefstijlen 
van verschillende sociaal-
economische groepen en 
medische consumptie. Het 
herkennen van zowel 
symptomen als 
opvattingen inzake gepaste 
actie wordt door culturele 
factoren beïnvloed. 
 
à groepen uit 
verschillende culturen zijn 
gevoelig voor verschillende 
triggers (= factoren die 
doorslag geven in 
beslissing om deskundige 
te raadplegen). 

De andere benaderingen stellen 
overwegend persoonsgebonden 
kenmerken centraal. Hier gaat 
aandacht naar effecten van de 
organisatie van de gezondheidszorg 
op het gebruik van diensten. 
 
à aanbod van gezondheidszorg is 
medebepalend voor de vraag. 
 
Er zijn sociale klasseverschillen 
tussen aanbieders en zorgvragers. 
 
  

Model van Andersen (= onderlinge samenhang van de benaderingen)  
 

 
 
 
 

 

= systeemfactoren 

= geneigdheidsfactoren = mogelijkheidsfactoren 

= noodzaakfactoren 
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HEALTH SYSTEMS 
 

Wat?  Meer dan gezondheidszorg, ook welzijnszorg, instellingen en middelen toegewijd aan productie van gezondheidsacties. 
Omvat alle activiteiten waarvan het voornaamste doel is om gezondheid te promoten, te herstellen of te behouden = formele 
gezondheidszorgdiensten 
+ andere activiteiten, waarvan het voornaamste doel iets anders is, maar die secundaire effecten op de gezondheid hebben, 
bijvoorbeeld scholing 
 

Voor wie?  Universeel (voor iedereen gelijke toegang en gelijke betaling) én selectief (voor wie er nood aan heeft) 
Taken Meer dan louter het voorzien in goede gezondheid:  

(1) Fysieke integriteit en waardigheid van een persoon zijn internationaal wettelijk erkend : is ook een 
verantwoordelijkheid voor gezondheidssystemen om te verzekeren dat mensen met respect worden behandeld, 
volgens de rechten van de mens. 

(2)  Bescherming tegen de financiële risicio’s van ziekte 
 

Doelen  Doel 1: Verbeteren van de gezondheid 
van de populatie die door het systeem 
wordt bediend 
 

Doel 2: Beantwoorden aan de 
verwachtingen van de populatie 
 

Doel 3: Financiële bescherming bieden tegen 
de kost van ziekte 
 

Waarom zijn deze doelen 
belangrijk? 

- Zelfs zonder vooruitgang van de wetenschap kunnen veranderingen in de wijze waarop de gezondheidszorg wordt 
georganiseerd een groot verschil maken 

- Wetenschappelijk en technologische vooruitgang verklaren bijna 50% van de daling in mortaliteit tussen 1960 en 
1990, inkomensgroei verklaart <20% en de toename van het opleidingsniveau van vrouwen <40% 

 
Waar zijn deze doelen belangrijk?  Overal, in rijke en in arme landen, onafhankelijk van hoe het gezondheidssysteem is georganiseerd. 

 

 
 

 
- Aanwijzingen dat gezondheidssystemen weinig of geen verschil maken: ‘health status’ is maar amper gecorreleerd met het 

aantal artsen of ziekenhuisbedden, met de totale uitgaven voor gezondheidszorg, met de openbare uitgaven voor 
gezondheidszorg, ... – maar hangt sterk samen met het inkomen per capita 

- Health systems maken te vaak dure vergissingen (medische fouten, ziekenhuisinfecties, grootschalig gebruik van antibiotica, 
...) 
 
DUS: Hoewel gezondheidssystemen verantwoordelijk zijn voor veel vooruitgang doorheen de tijd is de vooruitgang niet uniform 
over landen heen + fouten van het systeem vegen het goede dat ze doen niet weg. Niettemin is er een kloof tussen potentiële 
en reële performantie van health systems én er is ruimte voor verbetering. 
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VERKLARINGEN VAN SOCIAAL-ECONOMISCHE GEZONDHEIDSVERSCHILLEN 
(Mensen met hogere sociaal-economische positie hebben gemiddeld betere gezondheid en leven langer dan mensen met 

lagere sociaal-economische positie) 

 
 

Artefact-verklaringen Sociale selectietheorieën Sociale causatietheorieën 
Vaak worden cijfers uit verschillende bronnen 
samengebracht: overlijdens uit 
overlijdensaangiften (teller) en noemer uit 
volkstellingen (info van mensen zelf). Dat feit 
zou voor vertekening kunnen zorgen  
= teller noemer bias. 
 
Het verschil bestaat niet echt, maar is louter te 
wijten aan fouten in data-verzameling of 
onderzoeksmethoden. Mensen zeggen 
bijvoorbeeld niet altijd de waarheid bij 
gezondheidsenquêtes. 
 
Maar: blijft effect zien, ook als longitudinale 
studie 
Als er grote veranderingen optreden in de 
grootte van de sociale klassen, dan kan het 
inderdaad moeilijk worden om te beoordelen of 
het gaat om een af- of toename in 
gezondheidsverschillen of dat er gewoon 
veranderingen zijn in de cijfers omwille van de 
veranderingen in de relatieve toename van de 
sociale klassen.  
 
 

Veschillen in gezondheid leiden tot verschillen 
in soc.-economische status, dus neerwaartse 
sociale mobiliteit. Minder gezonde personen 
komen in lagere sociale categorieën terecht en 
dat verklaart samenhang tussen gezondheid en 
sociale status. 
 
Binnen selectieprocessen nog onderscheid 
tussen: 
 
Intragenerationele en intergenerationele 
selectie: 

- Intra: mensen dalen in sociale status 
en categorie door ziekte 

- Inter: cumulatief effect over de 
generaties heen 

-  
Directe en indirecte selectie: 

- Direct = gezondheidstoestand van 
mensen of generaties heeft direct 
invloed op hun sociale mobiliteit 

- Indirect = sociale mobiliteit is selectief 
naar determinanten van gezondheid en 
ziekte, vb. factor ‘toekomstgerichtheid’  
Iemand die toekomstgericht is, hecht 
meer belang aan opleiding en besteed 
ook meer aandacht aan een gezonde 
levensstijl. Zo is toekomstgerichtheid 
een selecterende factor die leidt tot een 
samenhang tussen soc-econ positie en 
gezondheid 

 

Draaien verband om: verklaren verband vanuit 
invloed van de sociaal-economische situatie op de 
gezondheid: 
 

- Materialistische/structurele 
causatieverklaringen: rol van materiële 
deprivatie en armoede 

- Culturele/gedragsmatige 
causatieverklaringen: verschillen in cultuur 
en gedrag liggen aan de basis van de 
verschillen 

 
à Gaan vaak samen, en recent ook derde factor: 
psychosociale factoren: verhoogde kans op 
psychosociale stress en die leidt tot meer 
gezondheidsproblemen 
 

Life-course perspectief: houdt rekening met sociale selectie én sociale causatie! Dit zijn 
complementaire processen die elkaar versterken. Levensloop = combinatie van sociale en 
biologische elementen die op elkaar inwerken:  (1) Continuïteit in sociale omstandigheden 
(accumulatie), (2) overgang van ene SES-categorie naar andere (mobiliteit) en (3) 
beschermende factoren van SES (protectie)       ∼ verklaringsschema Mackenbach 
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BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG 
 

PROFESSIES EN PROFESSIONALISERING 

Wat? Professie = een bepaald soort beroep met bijzondere kenmerken (medische beroep en advocatuur). 
Professionalisering = ‘wording tot professie’, ‘het steeds meer als beroep georganiseerd worden van maatschappelijke activiteiten, het 
verdeskundigen van deze activiteiten.’ 

Theoretische 
benaderingen 

Kenmerkbenadering: 
Professie = beroep met 4 
bijzondere kenmerken: (1) 
gespecialiseerde kennis en 
langdurige opleiding, (2) 
altruïsme, (3) monopolie, (4) 
zelfregulerend en autonoom. 
 
Professionaliseringsproces 
bestaat uit 5 stadia: (1) werk 
= dagtaak, (2) organisatie 
opleiding, (3) oprichting 
beroepsvereniging, (4) 
wettelijke bescherming, (5) 
ethische code 
 

Functionalistische benadering: leken kunnen werk van 
professionals niet goed beoordelen/controleren. Toch van 
zeer groot belang dat dienstverlening op competente en 
zorgvuldige wijze gebeurt. Daarom: sociale controle van 
professies belangrijker en moeilijker dan bij andere 
beroepen. Professies = potentieel gevaarlijk voor 
gemeenschap. Functionalistische oplossing: professies 
controleren zichzelf en houden er toezicht op dat hun 
gespecialiseerde kennis ten dienste van de samenleving 
wordt gesteld.  
Kritiek: te eenzijdige aandacht voor eenheid, consensus, 
integratie en functionele samenhang.  

Machts- en beheersingsbenadering: macht, 
beheersing, conflict en strategie staan centraal. 
Geeft de maatschappelijke verandering in het 
denken over professies weer.  
Het is niet omdat het werk van artsen zo 
ingewikkeld en belangrijk is dat het beroep 
autonoom en dominant is, maar omdat artsen 
erin geslaagd zijn de overheid en leek van hun 
belang te overtuigen en hiervoor ook de nodige 
machtsmiddelen hebben aangewend.  à legt 
nadruk op feit dat rechtstreekse band tussen 
beroepsactiviteit en institutionele vertaling van 
deze activiteit ontbreekt. Men spreekt ook van 
strategieën van ‘sociale sluiting’, waarbij 
monopolie over de praktijk en beperking van 
toegang tot het beroep wordt verworven.  

 
DEPROFESSIONALISERING,  PROLETARISERING FORMALISERING VAN 

PROFFESIONELE SOCIALE CONTROLE 
De traditionele autonomie van het 
geneeskundige beroep brokkelt af. 
Artsen worden meer en meer 
onderworpen aan externe vormen 
van regulering en verliezen controle 
over de inhoud van hun werk à  
verdwijnen van professionele 
autonomie en dominantie. Vijf 
redenen voor dat verlies en aanzien 
van vertrouwen:  

(1) Hoger opleidingsniveau + 
assertiviteit bij consument 

(2) Standaardisatie van kennis 
en technologie 

(3) Zelfhulpgroepen 
(4) Altruïstisch imago vermindert 
(5) Nieuwe specialisten 

binnen/buiten het beroep 

Proletariseringsthese (Marx): de staat 
en kapitalistische elites gebruiken 
gezondheidssysteem en medische 
professie om spanningen binnen het 
systeem in bedwang te houden: 
toenemend organiseren van 
geneeskunde als bedrijf en 
bureaucratie. Gevolg: zelfstandigheid en 
autonomie arts verdwijnen. 

Onder politieke, juridische en 
administratieve druk wordt binnen de 
professie een administratieve elite van 
professionals gevormd die de gewone 
artsen moeten leiden en beoordelen. De 
normen die zij hanteren, zouden door 
de kenniselite binnen de professie 
worden ontwikkeld. Deze kenniselite is 
voornamelijk in de medische faculteiten 
te vinden. Dat heeft tot gevolg dat de 
stratificatie binnen de professie (die 
altijd aanwezig was) nu opener en meer 
geformaliseerd is geworden. Dat zou tot 
groeiende spanningen en eventueel 
scheuringen binnen het beroep kunnen 
leiden.  

PARAPROFESSIES 
Zijn rond een professie 
georganiseerd, ook 
‘semiprofessies’ genoemd. 
Zij bezitten enkele of alle 
professionele kenmerken, 
maar niet in dezelfde mate 
als echte professies ( 
lagere status). Hun 
functionele autonomie is 
relatief beperkt en zij 
vervullen eerder 
assisterende taken.  
Bv. : verpleegkundige, 
apotheker 
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MEDICALISERING 

Wat?  = het proces waarbij het menselijk bestaan steeds meer wordt geplaatst in het perspectief van gezondheid en ziekte, de wijze waarop 
medische concepten en praktijken worden uitgebreid en toegepast op andere domeinen van het sociale, politieke en culturele leven en de 
directe vertaling van een sociaal en moreel probleem naar ziekte.  

Niveaus - Conceptueel: wanneer het medische vocabulaire wordt gebruikt om een probleem te definiëren 
- Institutioneel: wanneer organisaties een medische benadering kiezen voor de behandeling van problemen waarin zij gespecialiseerd zijn 
- Arts-patiëntrelatie: wanneer een probleem als medisch probleem wordt gedefinieerd en medisch wordt behandeld. 

Wat heeft impact op 
medicalisering? 

- Artsen en leken 
- Medische en wetenschappelijke ontdekkingen 
- Veranderingen in het medische systeem 
- Achteruitgang van religie (secularisering) 
- Groot vertrouwen in wetenschap en rationaliteit 
- Aanbodzijde: Prestige en macht van de medische professie (is toegenomen in 20ste eeuw) 
- Vraagzijde: meer vraag naar ‘medische oplossingen’ (patiënten kennen meer, kijken op het internet, …) 
- Nieuwe medische ontdekkingen 
- Vermarkting (advertenties/reclame) 
- Wetgeving is stuk soepeler geworden 
- Verschil tussen ‘mediated markets’, waar tussenin wordt bemiddeld/onderhandeld door bijvoorbeeld ziekenfondsen en ‘private markets’ 

waar dit niet het geval is 
- Steeds meer ook direct reclame naar consumenten toe 

 
Wat veroorzaakt 
medicalisering 

Je kan niet meer louter zeggen dat het om macht gaat en dat de medische professie probeert haar invloed uit te breiden. We werken actief 
mee aan medicalisering. 

 
Waarom is er 
medicalisering? 

Public health campagnes: screenings, vroeg ingrijpen, ... à Paradoxaal: die campagnes willen u weg houden van de gezondheidszorg door 
gezonder te leven, op tijd te screenen, ... en tegelijk medicaliseren ze. Ook: tegelijk willen overheden ons minder medisch doen consumeren, 
bijvoorbeeld bij antibiotica. 
 

Voordelen - Men komt in aanmerking voor behandeling 
- Probleem wordt gelegitimeerd 
- Reductie van stigma 
- Leken worden actiever en kritischer 

Nadelen - Mensen kunnen behandeling krijgen, terwijl ze ‘normaal’ zijn 
- Niet-medische, traditionele manieren om met problemen om te gaan worden ‘minderwaardig’ en verdwijnen 
- We zien onszelf als slachtoffers en nemen misschien zelf geen actie meer 
- Alle effectieve behandelingen hebben bijwerkingen 
- Politieke en maatschappelijke problemen vragen politieke en maatschappelijke oplossingen, maar worden misschien medisch behandeld 
- Toenemend deel van de overheidsuitgaven gaat naar gezondheidszorg 
- Artsen komen onder druk te staan omdat ze problemen moeten ‘oplossen’ waarvoor ze geen oplossing hebben 

 
 

Voornaamste  
kritieken 

(1) onnodig gebruik van medische middelen, (2) medicalisering van normale zaken, (3) tijdsverlies voor artsen die moeten zeggen dat 
behandeling niet nodig is, (4) excessieve winsten voor firma’s 
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