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DIKKE KINDEREN, UITGEBLUSTE WERKNEMERS EN VREEMDE
VIRUSSEN. RATIONALISERING EN DEMOCRATISERING IN DE
PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG

Spreker: Prof. dr. Klasien Horstman (Maastricht)
Hygiëne, riolering, waterleiding en welvaart hebben de gezondheid voor alle mensen in
westerse landen sterk verbeterd. Maar inmiddels kampen we met nieuwe problemen. De
welvaart komt met nieuwe lichamelijke en geestelijke ziektes, intensiveren van mens-dier
interacties brengen nieuwe virussen, antibiotica werkt echter steeds minder goed, en de
gezondheidsverschillen tussen mensen nemen toe. De beschikbare aanpakken zijn daarbij
niet altijd effectief. Terwijl er nooit zoveel wetenschappelijke kennis beschikbaar was als
heden ten dage, leidt die niet tot oplossing van problemen omdat veel mensen weinig (steeds
minder?) boodschap hebben aan evidence based aanpakken. In discussies over vaccinatie
blijken veel ouders twijfels te hebben bij vaccinatie adviezen, en recente adviezen over
bijvoorbeeld alcoholgebruik kunnen op hoon rekenen. Er is kennelijk iets aan de hand met de
relatie tussen wetenschap en maatschappij. In deze colleges zullen we deze problemen nader
verkennen en onderzoeken welke filosofische, conceptuele, sociale innovaties we nodig
hebben om deze problemen te begrijpen en te behandelen.
Literatuur:
Klasien Horstman, “Struggling with science and democracy: public health and citizenship in
the Netherlands”, in: Frank Huisman and Harry Oosterhuis (red.), Health and citizenship:
political cultures of health in modern Europe. Pickering and Chatto 2014. Zie pdf-bestand op
website WKE onder Nieuws.

Klasien Horstman is opgeleid als wijsgering socioloog .Van 2001-2009 was ze Socrates
hoogleraar Filosofie en Ethiek van Bio-engineering aan de Technische Universiteit
Eindhoven, en sinds 2009 is ze hoogleraar Filosofie en Sociologie van de Publieke
Gezondheidszorg aan de Universiteit Maastricht. Ze leidt de onderzoekslijn Inequity,
Participation, Globalisation in het Care and Public Health Research Institute in de faculteit
Health, Medicine and Life Sciences. Ze is directeur van het Participatory Public Health
Centre Maastricht Tomsk in Rusland, (www.makinghealthpublic.org) en ze coördineert het
Europese Erasmus+ project Bridging Innovations, Health and Society
(https://bihsena.mumc.maastrichtuniversity.nl/bridging-innovations-health-and-societies-1 ).
Haar onderzoek gaat over de dynamiek tussen wetenschap, politiek en maatschappij in diverse
domeinen in de publieke gezondheidszorg. Voor publicaties en debatten zie:
www.klasienhorstman.nl
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