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5.4.2 Integrale gezondheid voorbij het herstel: positief, duurzaam, integraal  

Vanaf het begin is er benadrukt dat het in de klimaatcrisis niet om herstel van 
de Natuur gaat, maar om adaptatie. In een eco-emancipatiediscours komt 
herstel ook niet meer in beeld. Dat vereist een integrale herijking van het op 
fragmentatie gebaseerde herstelbegrip dat in de gezondheidszorg in zwang 
is. In een of-of-denken zijn we gezond of ziek en reiken we nostalgisch uit 
naar een oorspronkelijke heelheid. Een integrale gezondheidsopvatting laat dit 
of-of-denken achter zich. Gezondheid is geen toestand maar een proces. De 
‘integriteit’ als onschendbare heelheid van ons lichaam – on (in) aantastbaar 
(tangere, tactus, teger) – wordt zo een aspect van een ‘integrale’ 
gezondheid, die net als integrale geletterdheid geschaald gedacht kan 
worden.  

Daarvoor levert de WHO-definitie van 1948 een eerste aangrijpingspunt: 
gezondheid is een staat van compleet lichamelijk, sociaal en mentaal welzijn, 
en niet slechts de afwezigheid van ziekte. Door de nadruk op ‘compleet’ is 
echter iedereen per definitie ziek. Iedereen mankeert fysiek, sociaal of 
mentaal immers altijd wel iets. Niemand is heel of compleet, allerminst als we 
ervan uitgaan dat het individu zich op een micropolitieke schaal vanuit nieuwe 
splijtingen ontwikkelt. Het systematische onderscheid in drie aspecten – 
fysiek, sociaal, mentaal – duidt ook op onze sectorale aanpak. Onze 
gezondheids- zorg richt zich op fysieke of mentale mankementen, die 
behandeld worden in ziekenhuizen of ggz- instellingen. Sociale problematiek is 
voor sociaal werkers. Deze scheiding levert gefragmenteerde ziekte- beelden 
en vereist zeer kostbare medicaliseringstrajecten. Ook al wordt er, zeker nu 
onze levensduur aanzienlijk wordt opgerekt, steeds meer rekening gehouden 
met complexe of meervoudige problematiek, een integrale aanpak van 
lichamelijke, sociale en geestelijke klachten is nog ver te zoeken.  

Kunnen we wel ‘beter’ worden? Vatten we heelheid als een oorspronkelijke 
eenheid op, dan denken we bij beter worden vooral aan herstellen. We willen 
naar een verloren heelheid terugkeren. Net als een auto wordt een kapot 
individu gerepareerd. Maar dat lijkt me ontwikkelingspsychologisch en met het 
oog op de verschillende levensfasen een achterhaald inzicht. Iedere 
interventie verandert de relatie tussen degene die ingrijpt en dat wat 
gegrepen en begrepen wordt. Net als subjectiviteit een subject worden 
inhoudt, verwijst heelheid ecosystemisch naar een vernetwerkt proces: in een 
veld van op elkaar via feedbacklussen inhakende patronen zijn individuen 
voortdurend op zoek naar fysieke, sociale en mentale samenhang en focus. 
Net als subjectivering is gezondheid een ‘strijd’ met jezelf: wat eet je, hoe 



beweeg je, hoe ga je met anderen om, wat haal je je in je hoofd? Gezondheid 
is agonaal (Grieks: agon = wedstrijd) van aard.  

Wat gebeurt er als we gezondheid net als geletterdheid met de digitale 
wereld verbinden? Hoe lezen we mediamatisch onze lichamen? Er dient zich 
dan een spectrum van interventies aan: van een door een arts gecontroleerde 
pacemaker via een kastje dat hartstoornissen registreert tot aan het 
fitbithorloge en Google-zelfmedicatie.  

Dit zijn curatieve, preventieve en potentiërende interventies op lichamen. Het 
fitbithorloge geeft precies aan hoe je je ‘performance’ kunt optimaliseren. Op 
de fitbitsite kun je uitvogelen wat het beste scenario is voor optimale fitness. 
Ook in digitale zin is gezondheid dus een wordingsproces en nooit een 
definitieve toestand. Daarvoor is er een specifieke instelling vereist: een 
geïnteresseerde, alerte leer- houding waar vanuit je je lichaam leert ‘lezen’.  

In de gezondheidszorg wordt ook steeds meer met robotica ge- werkt. Dat is 
heel handig maar de digitalisering kan soms doorslaan. De ondergrens van 
digitale gezondheidszorg of E-health komt in beeld als patiënten via een 
beeldscherm van hun arts te horen krijgen dat ze zijn opgegeven en ze zich 
moeten voorbereiden op hun dood. Dit soort ‘tele-sterven’ lijkt absurd, maar 
komt wel degelijk in beeld als de sectorale scheiding tussen verpleging, 
psychotherapie en sociaal werk strikt wordt gehandhaafd. Zo valt 
oncopsychologische behandeling van cliënten met kanker niet helemaal 
binnen de ggz-normen. Is hospicebezoek verzekerbaar of is dat sociaal werk? 
In het laatste geval wordt de terminale ondersteuning aan vrijwilligers 
overgelaten. Bij sommige zorginstellingen kan een oncopsycholoog binnen de 
polisvoorwaarden nog wel met stervende cliënten skypen. In de sectoraal 
gedigitaliseerde aanpak is tele-sterven de ondergrens. Daar staat een 
integrale gezondheidszorg tegenover. Daarin werken artsen niet alleen met 
psychotherapeuten samen maar ook met coaches, vrijwilligers en familie. Zo’n 
integrale aanpak is enigszins te vergelijken met het werk van lijfartsen aan de 
premoderne hoven. De arts adviseerde op alle terreinen en werd dan ook 
betaald zolang zijn ‘patiënt’ gezond bleef. De perverse prikkels van 
winstmaximalisatie maakt dat de farmaceutische industrie gebaat is bij zieke 
mensen met als gevolg excessief en onnodig middelen- gebruik.  

Integraliteit is wat arts en onderzoeker Machteld Huber in een paper uit 2011 
dat sindsdien veel stof heeft doen opwaaien met haar begrip ‘positieve’ 
gezondheid beoogt. Gezondheid is voor vermogen jezelf ten aanzien van 
fysieke, sociale en emotionele uit- dagingen aan te passen en te managen’. 
Positieve gezondheid wordt afgemeten op een als web vormgegeven 
netwerk. Wellicht is dit een invulling van wat Verhaeghe ‘netwerkmatig’ 
noemt. Hubers positie- ve gezondheid steunt op een zestal pijlers: naast de 



reguliere ‘lichaamsfuncties’ en het ‘mentaal welbevinden’ ook ‘zingeving’, 
‘kwaliteit van leven’, ‘sociaal maatschappelijk functioneren’ en ‘dagelijks 
functioneren’. De onderlinge verhouding bepaalt de mate van gezondheid 
(Huber 2011). Zo wordt niet de scheiding maar de integraliteit binnen de 
drievoudige WHO-definitie benadrukt. Gezondheid bestaat uit de onderlinge 
verhouding van deze drie aspecten die voortdurend in elkaar worden 
teruggelust. Waar Huber op het emotionele aspect inzet, benadruk ik echter, 
de oorspronkelijke definitie van de who indachtig, een mentale houding die 
gekenmerkt wordt door interesse en alertheid. Alertheid zou je, net als 
interesse, omgevingsbewustzijn kunnen noemen. Dit gaat verder dan 
mindfulness als een psychotherapeutische tool om, met een focus op 
zelfregulatie en zelfredzaamheid, cliënten hun innerlijke spanningen te laten 
‘managen’. Ziekteverschijnselen zie ik niet als verval, maar als een fysieke, 
sociale en mentale indicatie waartoe je je alert leert verhouden.  

Schaalt Huber de micropolitieke insteek van de gezondheidszorg – kapot 
lichaam, kapotte ziel – op naar de mesopolitieke schaal door positieve 
gezondheid op allerlei vernetwerkte domeinen aan te sluiten, een 
macropolitieke opschaling naar ‘duurzame gezondheid’ levert het 
toonaangevende medische vakblad The Lancet. In tweejaarlijkse updates 
brengt dit de doorwerkingen van klimaatverandering op de wereldgezondheid 
in verschillende regio’s in kaart (Watts 2018). Wereldgezondheid heeft ook 
alles te maken met ons mondiale middelengebruik. Dat lijkt een ver-van-ons-
bedshow. Maar door massatoerisme en het rondpompen van voedsel over de 
hele wereld vinden er voortdurend invasies van plantaardige en dierlijke 
exoten plaats. Dat kan mesopolitiek tot nog ongekende epidemische 
uitbarstingen leiden. Op micropolitieke schaal zullen zich pre-apocalyptische 
stressstoornissen ontwikkelen waar de dsm-5 geen raad mee weet (Kusters 
2019).  

Integrale gezondheid kent dus drie supplementaire aspecten – fysiek, sociaal, 
mentaal – en ontplooit zich op drie schalen: micro-, meso- en macropolitiek. 
Gezondheid tekent zich niet lineair-exclusief af op een levenslijn waarop we er 
steeds beroerder gaan uitzien en waarop alleen cosmetische chirurgie nog 
uitkomst biedt. Integrale gezondheid is een circulair-inclusieve vorm van 
welzijn voorbij louter ‘wellness’: ‘En als je naar een zieke wereld kijkt zonder 
daar politiek bij te betrekken hou je alleen maar ‘wellness’ over’ (Wallace-
Wells 2019, 234). Er is een fysiek substraat waar de westerse chirurgie op 
kan insnijden. Ook de geest kan een eigen statuut worden toegekend dat 
voor een specifieke behandeling in de ggz in aanmerking komt. 
Relatieproblemen kunnen in een systeemtherapie worden aangepakt of door 
het sociaal werk worden opgepakt. Stokt het comfortabele leven, dan 
fragmenteert gezondheid over drie sectorale velden. Wat met integrale 
gezondheid wordt beoogd, door- kruist deze sectorale aanpak. Gezondheid 



wortelt niet in de aangereikte middelen, maar ontvouwt zich als een 
ecopolitieke interesse. Niet schaarste en verval, maar overvloed en beheer 
staan daarbij voorop. Centrifugale fragmentatie wordt integraal gepareerd 
vanuit een alerte interesse. Aandacht voor de gezondheid van anderen op 
andere schalen en aan de andere kant van de globe doorbreekt niet alleen de 
sectorale verkokering, maar ondersteunt ook de strijd voor global justice. Zo 
wordt de passiviteit van ons radicaal middelmatige comfort ecopolitiek actief. 
Integrale gezondheid overstijgt wellness en welvaart door zich in een steeds 
grotere gemeenschap te hechten. De meest omvattende sfeer is het Aardse. 
In plaats van ons te wapenen tegen de natuur, is het verstandiger ons 
ecosystemisch op het Aardse af te stemmen.  


