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Wie vindt dit een diverse 
groep?

Wie vindt dit geen diverse 
groep?



• Wie is er arts? Wie is er geen arts?

• Wie is er man? Wie is er vrouw?

• Wie heeft er kinderen ? Wie heeft er  geen? Wie 
woont er nog bij zijn ouders? 

• Wie is er van Belgische afkomst?  Wie niet?

• Wie heeft er een handicap ? Een specifiek talent?  

• Wie is er gelovig? Practiserend? Welke godsdienst?

• Wie beschouwt zichzelf van hoge klasse /lage 
klasse /middenklasse?

• Wie is er homoseksueel-heteroseksueel of 

biseksueel? 



Dimensies van identiteit

• Sekse

• Seksuele geaardheid

• Ethniciteit

• Religie

• Socialisatie

• Klasse

• Levensfase

• Talent/handicap



Amartya Sen in Tegenlicht

• http://js.vpro.nl/embed/popout/?id=POMS_V
PRO_158784&profile=tegenlicht&paused=1&
volume=0.5&muted=0&streaming=0&current
time=537.9449999999999

http://js.vpro.nl/embed/popout/?id=POMS_VPRO_158784&profile=tegenlicht&paused=1&volume=0.5&muted=0&streaming=0&currenttime=537.9449999999999


NIET

MONO-
dimensionaliteit

OF-OF denken

UITsluiten

MULTI-
dimensionaliteit

EN –EN denken

INsluiten

WEL

MAAR



• Ieder mens is:

EN als alle andere mensen

EN als sommige andere mensen

EN als geen enkel ander mens

• Iedereen is gelijk EN iedereen is uniek











Holistisch denken

BIOLOGISCH PSYCHOLOGISCH

SOCIAAL

HEALTH



SOCIAAL

Sociale anamnese/achtergrond

Seksuele geaardheid

sekse

talent/handicap

levensfase

socialisatie

ethniciteit



‘Cultuur’sensitief werken 
binnen een holistisch model

- Kennis

- Vaardigheden

- Awareness 



Awareness

• Eigen referentiekader/culturele identiteit

• Veralgemeningen, stereotypering

• Invloed cultuur op ziektebeleving



Iceberg Concept of Culture

Like an iceberg, nine-tenths of culture is out of conscious awareness.
This ‘hidden’ part of culture has been termed ‘deep’ culture



Iceberg Concept of Culture

Festivals      Clothing      Music      Food         Literature      Language   Rituals

Beliefs          Values       Unconscious Rules            Assumptions          Definition of Sin

Patterns of Relations          Ethics            Group vs individual                      Leadership

Conceptions of Justice           Ordering of Time                  Nature of Friendschip 

Notions of Family    Decision-Making    Space     Ways of handling Emotions



“ we do not first see and then define, we first 
define and then see”   

-> belang multidimensioneel denken 

-> belang (zelf)reflectie



Invloed cultuur







Ideals of mental health 
(Fernando, 2002)

• Eastern Western

-Integration-Harmony Self-sufficiency
Between person and environment

Between families

Within societies

-Social integration Personal autonomy

-Balanced functioning      Efficiency

-Protection and caring      Self-Esteem



Illness versus disease

… en hoe de ICE mooi aansluit



Bio-psycho-sociaal model 

Multidimensioneel denken 

Sensitief bevragen 

Diversiteit                                    
Awareness 

Besluit





Sesam: superdiverse 
kinderboeken


