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Introductie 

De gezondheidszorg en in het bijzonder één van haar grote pijlers, moderne 

geneesmiddelen, wordt steeds meer bediscussieerd. Een belangrijke reden 

hiervoor is de als maar toenemende kosten van de gezondheidszorg wereldwijd. 

Binnenkort wordt een niveau bereikt dat het onbetaalbaar zal zijn. In de VS 

bijvoorbeeld zijn de kosten voor gezondheid van 2009 tot heden toegenomen 

van 17 tot bijna 20% van het GDP. Daarnaast levert de enorme toename in 

research in de farmaceutische industrie voor nieuwe medicijnen geen echte 

nieuwe doorbraken of oplossingen op om deze trend te doorbreken.  

In de afgelopen decennia hebben vele wereldwijde crisissen de aanzet gegeven 

om anders naar de wereld te kijken. Zo bleek een financiële crisis bij een bank in 

de VS direct te leiden tot een financiële crisis wereldwijd. Men werd zich 

bewust van de verbondenheid en de wederzijdse afhankelijkheid in de wereld. 

Verbondenheid herkennen is een essentiële omslag in het denken van 

reductionistisch naar systemisch (holistisch). Oude mechanismen lijken 

uitgewerkt te zijn en zo verschuift de aandacht van louter CO2-emissie  in de 

klimaat studies naar de context van energieflow op onze planeet.  

In deze tijden van verandering is een systeemvisie in de gezondheidszorg hard 

nodig om nieuwe wegen te openen of om bewust te worden van reeds bestaande 

kennis, als het ware het herontdekken van oude wijsheden. Zo is een reflectie op 

of  herbronnen van het huidige gezondheidssysteem hard nodig. Er komen dan 

allerlei vragen omhoog zoals:  “Waar is de mens gebleven in de 

gezondheidszorg”, “Wat is eigenlijk gezondheid”, “Waarom richten we ons op 

ziektemanagement en niet op gezondheidsbevordering?” “Wat betekent 

evidence-based?”, “Wat is de rol van de mens zelf?”, etc. etc. .  



In de levenswetenschappen is het paradigma van systeemdenken zich aan het 

ontwikkelen als systeembiologie. Een zoektocht naar oplossingsrichtingen voor 

de gezondheidszorg op basis van systeemdenken is het onderwerp van dit 

artikel. Hierin  blijkt de natuur een geweldige leermeester te zijn en de 

dynamiek, ritmiek en niet-lineariteit van ecosystemen inspireren ons tot een 

nieuw bewustzijn. We gaan ons weer realiseren dat we onderdeel van de natuur 

zijn en dat de inspiratie voor oplossingen derhalve daarin te vinden zijn. 

 

Wat is gezondheid ? 

Het is zeer opmerkelijk dat we geen goede definitie voor gezondheid paraat 

hebben. Hoe kan je geneeskunde beoefenen als het begrip gezondheid je niet 

duidelijk voor ogen staat? Vanuit een reductionistische visie  was tot voor kort 

de gedachte dat de genetische code alle openingen bood om niet alleen de 

diagnose maar ook de oplossing voor alle ziekten te vinden. De natuur leert ons 

wat anders. Een rups eet en eet en 

wordt plots een prachtige vlinder, 

toch is de DNA-sequentie niet 

verandert. Het is hetzelfde dier 

maar een ander fenotype. Er moet 

dus meer zijn dan de genen alleen. 

Het systeem is meer dan genen, de 

context is essentieel. Zo ook  

blijken eeneiige tweelingen toch verschillende ziektebeelden en levens te 

ervaren.  

Wat zet genen dan aan en uit? Dit is het terrein van de systeembiologie, maar 

vanuit de genetica wordt de term epigenetica gebruikt, de zoektocht naar welke 

omgevingsfactoren de regulatie van genen kunnen beïnvloeden. Het blijkt dat 

allerlei factoren genactiviteiten kunnen beïnvloeden : voeding, ziekten, ouder 



worden, chemicaliën, roken, stress, geneesmiddelen, drugs etc. 

Gezondheid is dus afhankelijk van vele factoren en na de eeuwwisseling is er 

veel nagedacht over een verandering van de oude definitie van de WHO uit 

1948, die nog steeds gebruikt wordt “A state of complete physical, mental, and 

social well-being and not merely the absence of disease, or infirmity.” Vanuit 

deze definitie zijn we eigenlijk allemaal ziek. In de systeembiologie wordt 

gekeken naar verbindingen en dynamische patronen in plaats van naar een enkel 

symptoom. Regelsystemen en de veerkracht daarvan komen centraal te staan en 

er is voorgesteld om de  definitie van gezondheid aan te passen tot een “ability 

to adapt”  (editorial Lancet 2009) of  recent meer genuanceerd “ the ability to 

adapt and self-manage in the face of social, physical and emotional challenges” 

. Hieraan kunnen we natuurlijk ook een spirituele dimensie toe voegen. In 

defensie-research 

in de US is door 

het Samueli 

instituut (2010) 

een mooie stap 

voorwaarts 

gemaakt door het 

begrip Total Force 

Fitness in te 

voeren, waarin 

deze 

meerdimensionale 

visie de basis is.  
           

 

 

                   Figuur 1. Meerdimensionale visie op gezondheid. 



De uitdaging is hoe we nu invulling kunnen geven aan het beter begrijpen en 

met name ook het kunnen meten van veerkracht en hier komt de 

systeembiologie om de hoek. Als uitgangspunt nemen we een schematische 

weergave van de ontwikkeling van gezond naar ziek, zie figuur 2. 

 

In figuur 2 zien we links het systeem bewegen tussen groene lijnen, de 

homeostase, regulatie om ons interne milieu zo veel mogelijk binnen bepaalde 

kaders te houden.

 
Figuur 2. Ontwikkeling van gezond naar ziek vanuit een systemische visie. 

 

Bij een uitdaging, bijvoorbeeld door op reis te gaan vanuit Nederland met het 

vliegtuig naar Tibet en uit te stappen in Lhasa op ~4000 m hoogte, verandert de 

omgeving plots qua temperatuur, zuurstofgehalte van de lucht etc. Het systeem 

gaat dan de setpoints aanpassen op zo’n manier dat we toch kunnen functioneren 

en dit proces wordt allostase genoemd. Als het systeem veel wordt uitgedaagd of 



een te grote uitdaging te verwerken krijgt, kan er verlies van allostase 

plaatsvinden. Het systeem beweegt zich dan in een ziektegebied, waarin 

symptomen gaan ontstaan, die ons functioneren belemmert. Rechts boven is het 

gebied waarin de moderne geneeskunde voornamelijk haar kennis heeft 

ontwikkeld. Vanuit pathologisch denken is er een focus op een enkel symptoom 

en op beïnvloeding van de onderliggende biochemie door op één onderdeel in te 

grijpen (1 disease-1 targey-1 drug principe). Veel van dit paradigma is 

voortgekomen uit de succesvolle uitvinding van penicilline. De gedachte dat een 

bacterie ons systeem binnen dringt, vraagt om een bom als afweer : antibiotica. 

Dit denken vanuit de “war against” is wijd verbreid. Ziekte wordt derhalve ook 

gezien als iets dat vernietigd of tenminste afgeremd moet worden. Moderne 

medicijnen bevatten dan ook meestal de volgende onderdelen “anti- “, “-

blocker” of “-inhibitor”. Deze strategie is succesvol als de nood hoog is dus in 

acute situaties, maar laat steeds meer te wensen over als we meer naar situaties 

meer naar links in de figuur beschouwen, zoals chronische ziekten. Medicijnen 

gebaseerd op dit principe, zijn daarnaast nog verder beperkt, namelijk de 

ontwikkeling is gestoeld op basis van een gemiddeld ziektebeeld van een 

gemiddelde patient. Medicijnen worden onderzocht door vergelijking van  grote 

groepen patiënten en zo komt het statische gemiddelde van elke groep (de 

gemiddelde patiënt) centraal te staan. “One-size-fits-all” is het paradigma 

geweest en eigenlijk is het “One-size-fits-none” als men herkent dat elk individu 

uniek is. Steeds meer komt naar voren dat geneesmiddelen effect hebben voor 

een beperkte groep. Zo laat een recent artikel zien dat voor de top-tien 

voorgeschreven geneesmiddelen in de US de medicijnen voor maximaal 25% 

maar soms maar voor 4 % van de behandelde personen effect hebben (niet 

genezen).  De non-responders krijgen natuurlijk wel neveneffecten en zo wordt 

de kwaliteit van leven en ook de kosten van de gezondheidszorg negatief 

beïnvloed.  

Maar wat dan wel? Allereerst is het noodzakelijk om de nieuwe gedachten rond 



gezondheid en veerkracht als uitgangspunt te accepteren, immers ons eigen 

systeem heeft een ongelofelijke krachtig regulatievermogen. Dat betekent dat in 

plaats van ziekte bestrijden, ziektemanagement, de aandacht moet verschuiven 

naar gezondheidsbevordering, het versterken van de veerkracht van het eigen 

systeem. Dit laatste vraagt om geheel andere research en oplossingsrichtingen.  

Figuur 3. Kolibries zijn zeer veerkrachtig, maar binnen nauwe kaders. 

 

Als men in de natuur zoekt naar voorbeelden van veerkracht dan lijken kolibries 

de ultieme veerkracht te bezitten naast andere opmerkelijke eigenschappen zoals 

(1) enigste vogel die ook achteruit kan vliegen, (2) procentueel de grootste 

hersenen van alle vogels, (3) kleinste dier met een ruggengraat, (4)  vleugelslag 

tot 200 slagen/seconde  etc. Zeer opmerkelijk is namelijk dat kolibries een 

hartslag tot 1260 slagen/min kunnen hebben, hun lichaamstemperatuur kunnen 

verlagen met 20-40 graden Celsius en hun metabolisme kunnen verlagen met 

een factor 15. Daarnaast kunnen ze qua voeding wisselen van nectar naar 

insecten. Kolibries hebben deze eigenschappen nodig om te overleven vanwege 



het zeer hoge energiegebruik. Als er 2 uur niet gegeten zou worden betekent dat 

het einde van hun leven. Tijdens de nacht moeten ze dus in een soort 

comatoestand (torpor) overgaan om te kunnen overleven. Bij het eerste daglicht 

vliegen ze direct naar een bloem om bij te tanken. In de Andes zie je op 

verschillende hoogten verschillende aanpassingen van kolibries om met andere 

zuurstofgehalten te kunnen overleven. Zouden we een zeer veerkrachtige 

kolibrie overbrengen naar een hoger gelegen gedeelte dan sterft deze. Veerkracht 

is dus sterk afhankelijk van de omgeving en deze relatie is dus essentieel om 

gezondheid te kunnen inschatten op basis van veerkracht. 

 

Hoe kijken we naar diagnose en preventie? 

Met name in preventie is het vertalen van het paradigma gebaseerd op 

pathologie in ziektemanagement naar de gezonde situatie nauwelijks zinvol. 

Daarnaast is het zeer belangrijk om niet gericht op de gemiddelde patiënt 

onderzoek te doen, maar individuele behandelingen centraal te stellen. Veel 

klinische research wordt overigens uitgevoerd met mannen, omdat deze geen 

maandelijkse cyclus hebben en zo kunnen kleine effecten gemakkelijker worden 

opgespoord. Ontwikkelde medicijnen worden daarna ook voor vrouwen 

voorgeschreven met meestal slechts een dosisaanpassing. Dit “gelijkwaardig” 

behandelen van man en vrouw zou ondenkbaar zijn in bijvoorbeeld de 

individueel-gerichte Chinese geneeskunde. 

Al deze effecten tezamen geven wel een ander beeld over evidence-based 

werken en daarop gestoelde preventie. In Nederland zo is berekend voor 

cholesterol-verlagende middelen (statinen) dat men 5 jaar lang 100 mensen moet 

behandelen om 1 hartaanval of 1 beroerte te voorkomen. Huudige kosten 300 

miljoen euro om 1.8 miljoen personen te behandelen. Vergelijkbare getallen voor 

hoge bloeddruk zijn gemeld. Daar bij speelt ook mee een recent verschenen 

Cochrane studie, die aangeeft dat voor een onderdruk van 90-99 en een 

bovendruk van 140-159 nog nooit is aangetoond dat behandeling het aantal 



ziektegevallen of doden heeft verlaagd. Evidence-based betekent dus dat er 

bewijs is voor generieke werking voor sommige mensen, maar voor de 

individuele patiënt is er dus een kans op positieve werking en zeker een kans op 

bijwerkingen, maar geen bewijs. Vandaar dat personalized medicine een steeds 

belangrijker rol gaat spelen. Klinisch onderzoek moet geheel anders worden 

opgezet, zo komen N=1 trials in beeld. Studies, waarin veranderingen in de tijd 

worden gemeten aan 1 persoon en waarbij zo veel mogelijk simultaan wordt 

gemeten.  Naast het meten in gestandaardiseerde omgevingen, gaat het accent 

verlegt worden naar praktijksituaties. Comparative effectiveness research wordt 

zo belangrijker, het vergelijken van complexe interventies in de alledaags 

omgeving. Immers te vaak is gebleken dat research waarin alles gecontroleerd 

is, heel weinig relevantie heeft voor de praktijk. Daarnaast zijn de inclusie en 

exclusie criteria heel scherp, maar wordt het middel na goedkeuring aan een zo 

breed mogelijk publiek voorgeschreven. Ook dit geeft een ander perspectief op 

de waarde die we verbinden aan “evidence-based”-onderzoek. 

Het bovenstaande is vooral gebaseerd op het biochemisch domein maar zoals 

bekend is, is er meer dan dat. Laten we eerst eens kijken hoe systeembiologie 

een holistisch biochemisch inzicht kan verschaffen. In Figuur 3 is de werkwijze 

schematisch weergegeven.  

Figuur 4. Systeembiologische werkwijze. 



 

Met zo genaamde “-omics”- technologieën worden verschillende klassen van 

moleculen gemeten ; genenexpressie (transcriptomics) , eiwitten (proteomics) en 

metabolieten (metabolomics). Als uitgangsmateriaal bemonstert men weefsel of 

cellen, maar bij voorkeur lichaamsvloeistoffen van de mens (bloed, urine, 

speeksel, hersen- of ruggenmergvocht). Deze methoden meten duizenden 

verschillende componenten tegelijkertijd en zo ontstaat een diagnostisch profiel 

op een bepaald tijdspunt. In de tijd varieert dit profiel en zo kan een dynamische 

vingerafdruk verkregen worden. Hierin kan men met moderne informatica-

technologieën zoeken naar afwijkingen bij ziekte (zogenaamde biomarkers), 

maar bij voorkeur meet men de relaties en visualiseert die in bijvoorbeeld 

correlatienetwerken. De focus is vooral op systeemkennis. Belangrijk in de 

systeembiologie is dat een levend systeem beschouwd wordt als een 

geïntegreerd geheel. De functionele eigenschappen kunnen niet begrepen 

worden door alleen de onderdelen te bestuderen. Op elk niveau ontstaan nieuwe 

zogenaamde emergente eigenschappen, door synergie tussen de relaties. Als je 

een auto uit elkaar haalt liggen alle onderdelen voor je, maar het is niet meer 

duidelijk dat deze tezamen de functionaliteit rijden kunnen opleveren. 

 



 

Figuur 5. Correlatienetwerk van 3600 nodes (verschillende verbindingen) met 37.000 
relaties. In rood en groen worden de verschillen weergegeven in positief of negatief 

gecorreleerde respons op medicatie. 

 

Het netwerk in Figuur 5 laat de complexiteit zien die verkregen wordt van een 

dynamisch levend systeem (muizenmodel) en dit is nog slechts een deel 

daarvan.  Niet-lineaire wiskunde, patroonherkenning of andere gereedschappen 

in de complexiteits-wetenschap worden dan essentieel om deze dynamische 

patronen te interpreteren. Het blijkt mogelijk om hierin responder/non-

responders informatie te vinden voor bepaalde medicatie en kan men op basis 

hiervan gaan voorspellen of de medicatie zal aanslaan. Een mooie stap vooruit, 



maar beperkt omdat de geneesmiddelen nu juist weer niet voor individuele 

verschillen zijn ontwikkeld, dus men zoekt naar spelden in de hooiberg zo 

mochten deze er zijn. 

Uit al deze analyses bleek dat er veel te zien is in de biochemische 

veranderingen, maar het ontrafelen daarvan blijkt zeer uitdagend als men de 

kennis opbouwt vanaf het niveau van molecuul naar cel toe en van cel weer naar 

orgaan en uiteindelijk systeem. Van onder naar boven in Figuur 6. 

 

Figuur 6. Complexiteits-pyramide. Van onder naar boven is de richting van de 
hoofdstroom van wetenschappelijk onderzoek.  Vanaf de bovenkant zijn er andere 

mogelijkheden. De twee zijn zeer complementair. 

 



De hogere regelsystemen worden steeds belangrijker naar mate men naar kleine 

verschuivingen in een vroeg stadium van gezond naar ziek zoekt. De 

communicatie in het menselijk lichaam herbergt nog vele geheimen en zo blijkt 

het bijzonder nuttig om bijvoorbeeld andere meer holistische geneeswijzen zoals 

Chinese geneeskunde bij het onderzoek te betrekken. Niet alleen wordt de 

diagnostiek verfijnd, omdat men informatie gaat toevoegen over de relaties van 

symptomen en ziektebeelden, maar worden psychologische, sociale en spirituele 

componenten mee geïntegreerd. Dit is vergelijkbaar met het reeds genoemde 

Total Force Fitness concept. Inmiddels is er veel onderzoek gedaan naar de 

integratie van Westerse en Oosterse geneeswijzen en dit heeft geleid tot 

verdiepende inzichten in de geïndividualiseerde diagnose. Zo konden 

subgroepen van reuma en diabetes type 2 patiënten worden aangetoond op basis 

van de Chinese diagnose in combinatie met metabolomics, zodat de 

onderliggende biochemie gekoppeld kon worden. Deze ontwikkelingen vallen 

goed samen met de nieuwe Westerse inzichten, dat levensstijl en voeding van 

groot belang zijn bij het ontstaan en terug regelen van diabetes type 2. Door 

kruidengeneeskunde met een systeemaanpak te onderzoeken wordt het steeds 

duidelijker hoe complexe mengsels complexe systemen helpen om de 

homeostase/allostase weer zelf te kunnen oppakken. 

Het integreren van andere kennis wordt cruciaal zoals George Engel het al in de 

vorige eeuw aan gaf:  “The dominant model of disease today is biomedical, and 

it leaves no room within its framework for the social, psychological and 

behavioral dimensions of illness.” “How much longer must medicine’s science 

be bound by a 17
th 

century world view?” 

 

Het betrekken van bredere inzichten is evident als je bijvoorbeeld de resultaten 

van het “Blue zone”-project (https://www.bluezones.com/about-blue-zones  ) 

bestudeert. In dit project heeft men gezocht naar gebieden op aarde waar men 



langer leeft met een goede kwaliteit van leven om zo de geheimen van een lang 

en gezond leven te ontdekken. Belangrijke elementen voor een langer, gezonder 

en gelukkiger leven waren onder meer (1) natuurlijk bewegen (niet 

gewichtheffen in de fitness), (2) gezonde voeding, (3) sociale omgeving (right 

tribe) en (4) zingeving (right outlook). Er zijn vele verschillende wijzen van 

invulling hiervan mogelijk, maar je realiseert je dat in een omgeving waar werk 

en leven op natuurlijke geïntegreerd zijn, er geen werkstress is en geen angsten 

zijn rond pensioen etc. In onze hedendaagse samenleving zijn stress en angsten 

onlosmakelijk verbonden. 

Kortom het ontwikkelen van een biopsychosociaal model aangevuld met een 

spirituele component is essentieel en gelukkig zijn deze modellen aan het 

ontstaan, zie figuur 7. 

 

 
Figuur 7. Ontwikkeling van een biopsychosociaal model binnen TNO. 



Mogelijkheden voor diagnose en interventie combinaties. 

 

Diagnose is vanzelfsprekend cruciaal voor een goede interventie, maar hoe ziet 

deze eruit of uit welke componenten kan deze bestaan?  Systeemtheorie geeft 

aan dat de complexiteit van de oplossing overeen moet komen met die van het 

probleem. 

 

Zeer relevant zijn de bevindingen in het placebo-onderzoek van de laatste jaren. 

Enorme vooruitgang is gemaakt in een beter begrip hiervan. Werden placebo-

effecten vroeger al snel ter zijde geschoven als niet relevant, tegenwoordig 

beseft men dat deze effecten bijvoorbeeld in depressie-studies wel 75% van de 

positieve effecten kan verklaren.  Er zijn veel indrukwekkende studies, die 

diverse effecten voor placebo-effecten identificeren variërend van de vorm van 

pillen, de kleur, de prijs , de plaats van behandeling etc. maar ook de autoriteit 

van de behandelend arts en de toon waarop de behandeling wordt aan geboden. 

Een bijzonder illustratief voorbeeld is een studie waarin patiënten met 

prikkelbaar darmsyndroom uitdrukkelijk verteld werd dat ze een placebo kregen 

(op het potje stond ook placebo met grote letters) en dit werd vergeleken met 

niet behandelen. De effecten kunnen dan alleen worden toegeschreven aan de 

context en deze bleek belangrijk want de placebo-groep liet een klinische 

verbetering zien ten opzichte van de niet behandelde groep, terwijl er geen 

farmacologisch actieve stof is toegediend. Dit onderstreept nog eens dat het 

genezingsproces in een bredere ook psychosociale context moet worden bezien. 

Wayne Jonas van het Samueli instituut stelde tijdens een placebo research 

symposium voor : “Disentangle the “placebo effect” as the physiological, 

psychological and clinical effects of meaning and context (MAC) and learning“ 

Hiermee komt het belang naar voren naar wat Optimal Healing Environment 

(OHE) wordt genoemd. De natuur blijkt zo’n geweldige OHE te zijn, in een 

recente studie werd dat nog eens aangetoond. Uit recent onderzoek kwam naar 



voren dat een half uur per week een park bezoeken al hoge bloeddruk en 

depressie verminderen met 7-9%. 

Mens-mens interactie maken dus een cruciaal onderdeel uit van het 

genezingsproces. In deze interactie vormt de patiënt zich een beeld van wat er 

mogelijk is en als men gezien en gehoord wordt en ook nog eens gesteund dan 

treden er bijzondere healings-mechanismen in werk. Hierin is het van belang dat 

voor zo ver mogelijk de patiënt zelf de verantwoordelijkheid blijft behouden 

voor het genezingsproces en deze niet moet doen wat een arts hem opdraagt. De 

interventie wordt zo een mens-mens ontmoeting zonder oordelen maar met 

compassie en uitgaande van het verlangen van de patiënt en uitgaande van de 

verantwoording voor het eigen leven. 

In een kleine studie in Duitsland onderzocht Scharmer hoe de rol van patiënten 

en artsen ervaren werd en hoe men dit het liefste zou willen zien. Men gaf aan 

dat de behandeling zich meestal op een mechanistisch niveau afspeelde 

(diagnose & reparatie, zoals in een garage) en soms op een therapeutisch niveau. 

De wens was echter een reflectie en transformerende rol van de arts, die als het 

ware een “vroedvrouw”-rol op zich neemt, het proces van transformatie naar een 

nieuwe werkelijkheid ondersteunen. Hierin is de mens-mens relatie de kern en is 

compassie de essentie. De hedendaags ontwikkelingen in de gezondheidszorg 

laten overmatige controlemechanismen zien en diagnose-behandel combinaties 

(DBC’s) worden niet als richtlijn gezien maar als dwangmatige kaders rond 

vergoedingssystemen. De ervaring en intuïtie van de arts worden zo steeds meer 

een ondergeschoven element, terwijl hier de essentie ligt. 

In de juiste setting wordt de mens-mens interactie zo een creatief proces dat in 

verbondenheid geleid wordt door beelden van mogelijkheden. Hier komt de 

enorme kracht van onze imaginatie om de hoek. Imaginatie is de kernkracht in 

creatie, al wat zichtbaar geworden is was eens verbeelding. Door verbeelding 

krijgt het vormloze vorm. De verbeelding, hoe het anders kan, wordt het kompas 

voor verandering, als men zich ongelukkig voelt. Beelden kunnen helpen 



emoties en trauma’s op te sporen en zo vervloeien diagnose en interventie. 

Albert Einstein herinnert ons daar aan : Imagination is more important than 

knowledge. Knowledge is limited while imagination embraces the entire world--

--  
Door gebruik te maken van fMRI technologie (Center for Brain and Cognition, University of 

California, San Diego) is er gevonden dat onze hersenen spiegelneuronen bevatten die de 

waarneming in de buitenwereld internaliseren. Zo kunnen we gemakkelijk opgaan in een 

spannende film of mee glijden in een romantische scene alsof het ons zelf overkomt. Als we 

in gedachten imagineren blijkt deze activiteit ook in de realiteit op te treden, kortom 

imaginatie is een zeer rijke bron die in de gezondheidszorg een duidelijker plaats dient te 

krijgen.  

 

Perspectieven. 

Een systeemvisie geeft de mogelijkheid om disciplines te integreren en deze elk op waarde te 

laten. Integrative medicine wordt deze stroming ook wel genoemd, zoals gedefinieerd door  

het Amerikaanse Consortium Academic Health Centers for Integrative Medicine als: 

‘The practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between 

practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use 

of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to 

achieve optimal health and healing.’ 

 

Met dit als uitgangspunt kan evidence-based wellicht beter vervangen worden door Evidence 

Informed Practise en verschuiven we zoals in figuur 9 is aangegeven naar een gezondheids-

(eco)systeem, waarin de P4 principes worden meegenomen, maar waar bovenal de mens-

mens relatie de kern is en compassie het uitgangspunt. 

  



Figuur  9. De transformatie naar een mens-georiënteerde gezondheidszorg 
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