met deze, soms ernstige, klachten en
ziekten. Daarnaast beschrijft hij aan de
hand van grondig literatuuronderzoek
verschillende benaderingen van ziekte en
gezondheid en gaat hij zo op een meer
theoretisch niveau op zoek naar wat
gezondheid is.
Zijn conclusie is dat gezondheid niet per
definitie de afwezigheid van ziekten of
klachten is, maar de aanwezigheid van
vitaliteit. Hierbij spelen innerlijke erva-

ringen van mensen en de processen die
zij doormaken een belangrijke rol, evenals de mate waarin eenieder zelf verantwoordelijkheid wil en kan nemen voor
zijn of haar eigen leven en gezondheid.
Gedurende zijn onderzoek ontwikkelt hij
een aantal modellen waarin hij deze processen beschrijft. Tot slot doet hij aanbevelingen voor de begeleiding van patiënten en voor verder onderzoek, gericht op
gezondheidsbevordering.

Het is een makkelijk leesbaar boek met
diepgang en dat is geen alledaagse combinatie. Kortom, een interessant boek
voor iedereen die geprikkeld wil worden
om stil te staan bij denkbeelden en
ideeën over gezondheid en wat dit betekent voor de manier waarop wij nu
gezondheidszorg bedrijven.
Willemien Avenarius
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