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HET MEDISCHE MODEL
Het uitgangspunt van het medische model
is eenvoudig: een handicap is een medisch
probleem dat in een individu zit. Denk
bijvoorbeeld aan iemand die blind is, of
vanwege een motorische beperking slecht
kan lopen. Een handicap wordt in essentie
gezien als een defect, en moet gecorrigeerd,
hersteld, of genezen worden, voor zoverre
mogelijk. Maar hoe komt deze visie op
handicaps eigenlijk tot stand?

met hoe vaak we iets tegenkomen. Het
dragen van een bril wordt bijvoorbeeld
tegenwoordig niet meer als een handicap
ervaren, ondanks dat de drager ervan
wellicht zonder bril niet of nauwelijks kan
functioneren. Wat we ervaren als de norm
zet derhalve de toon. Iemand die slecht kan
lopen, kan mogelijk weer beter lopen met
een spalk of orthopedische schoenen. Een
persoon die vanwege haar ADHD moeilijk
systematisch zou kunnen werken, kan
hierin worden getraind door specialisten.

“Een handicap wordt in
essentie gezien als een defect,
en moet gecorrigeerd, hersteld
of genenzen worden, voor
zoverre mogelijk.”
Wanneer we op een willekeurig moment
over straat lopen, verwachten we, impliciet,
dat we waarschijnlijk ook andere mensen
tegenkomen die over straat lopen. Dat ze net
als ons het verkeer zien en de vogels horen
zingen. Die verwachting zorgt ervoor dat
we dit als normaal gaan ervaren. Immers,
de meeste mensen lopen, zien het verkeer,
en horen hun omgeving. Wanneer iemand
echter niet aan deze verwachtingen voldoet,
is deze persoon afwijkend van de door ons

Voorbeeld van medische correctie.

Het medische model draait om correctie:
het gehandicapte lichaam is fout, want het
kan niet adequaat het gedrag vertonen dat
andere mensen vertonen, kan daardoor niet
goed meedraaien in de maatschappij, en
moet zodoende gecorrigeerd worden zodat
het dat wel kan.
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HET SOCIALE MODEL
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Het sociale model ageert tegen het medische

dat was lange tijd niet het geval. Mensen
die in een rolstoel zaten konden hierdoor
op verscheidene plaatsen niet werken of
studeren, of een lezing of vergadering
bijwonen.
Onderzoekers maakten daarom in het
Engels onderscheid tussen twee termen:
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Uitsluiting van mensen met een beperking.

functionele limitatie van een individu
door een lichamelijke, geestelijke, en/
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of zintuigelijke aandoening, en de term
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disability, waarbij het gaat om de limitering

dat gecorrigeerd zou moeten worden, maar

of het verlies van kansen om op gelijke voet

om de wijze waarop we de maatschappij

“Het sociale model ageert tegen
het medische model doordat het
de focus verlegt: het gaat niet
langer om een geest of lichaam
dat gecorrigeerd zou moeten
worden.”

zo hebben ingericht dat zij mensen actief
uitsluit van deelname.

CONCLUSIE EN HET
MENSENRECHTENMODEL
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“Hoe kunnen wij ons gedrag
en de omgeving die daaruit
voortkomt zo ontwikkelen dat
zoveel mogelijk mensen mee
kunnen doen?”
medische model gaat om een lichaam of
geest dat hersteld moet worden zodat het
zo goed als mogelijk kan meedraaien in de
samenleving. Bij het sociale model wordt
juist de relatie tussen individu en haar
omgeving aan de kaak gesteld.
Belangrijk daarbij is dat er daarmee ook een
verschuiving plaatsvindt in hoe we met de
individuen omgaan die we als ‘afwijkend’
ervaren. Bij het medische model moet het
individu zelf worden aangepast, maar het
sociale model stelt een andere vraag: hoe
kunnen wij ons gedrag en de omgeving
die daaruit voortkomt zo ontwikkelen dat
zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen?
In het verlengde van deze laatste vraag is
het

mensenrechtenmodel

ontstaan.

Dit

model is gebaseerd op het VN-verdrag
CRDP (Conventions on the Rights of Persons
with Disabilities), dat bepleit dat mensen
met een handicap op alle terreinen van het
leven gelijke rechten kunnen genieten en op

lijkt wellicht vanzelfsprekendheid, maar is
het niet. Zoals we al vanuit de kritiek vanuit
het sociale model zagen, kan gebrek aan
voorzieningen en accommodaties ervoor
zorgen dat mensen niet kunnen participeren
in de samenleving, of dit nou bedoeld is of
niet. Het niet kunnen participeren is een
vorm van vrijheidsbeperking, en is één van
de vormen van discriminatie die dit verdrag
wil bestrijden. Nederland behoort tot één
van de laatste landen die het gedrag heeft
geratificeerd: dit gebeurde op 14 juli 2016.
Niet

alleen

hebben

mensen

met

een

handicap net zoveel recht als alle anderen
om hun leven vorm te geven zoals zij
dat willen, ze hebben daarnaast ook veel
talenten; talenten waar de maatschappij
als geheel van kan profiteren, mits we met
elkaar de ruimte maken om deze talenten
te laten ontplooien. Het VN-verdrag kan
daar ondersteuning bij gaan bieden.
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Kijk voor de video en voor meer
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