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Agenda

• Waarom doen we aan preventie?



De mentaliteit van besturen

• Preventie als ‘besturingstechniek’
• De maatschappelijke betekenis van de staat
• Machiavelli (‘raison d’état’) vs Foucault

(‘governmentality’)
• Twee beelden van de liberale staat (sinds 18e

eeuw):
– Perspectief 1: burger/individu als drager van 

rechten tegenover de staat (Locke, Montesquieu, 
Mill, etc.)

– Perspectief 2: samenleving/populatie als object van 
bescherming, verzorging, management en 
regulering



De mentaliteit van besturen

• Voorbeelden:
– Onderwijs: sociaal recht of upgraden beroepsbevolking?

• Voorbeeld: prestatiebeurs; bezuinigen op filosofie

– Volksgezondheid: solidariteit of openbare orde en gezonde 
beroepsbevolking?
• Voorbeeld: publieke hygiëne; arbo-wetgeving

– Criminaliteitsbestrijding: rechtvaardige straf  voor 
delinquent of controle van openbare orde?
• Voorbeeld: preventief fouilleren; levenslang toezicht

• Etymologie: ‘gouverner’ van een huishouden (pater 
familias)

• Op zoek naar patronen in het managen van een 
samenleving

• Tegenwoordig: preventie is de dominante techniek 
geworden



Agenda

• Waarom doen we aan preventie?

• Waarom doen we juist nu zoveel aan 
preventie?



Preventie anno 1597



Preventie anno 2014



Moderniteit en preventie

• Preventie:

– Anticipatie op een ongewenste toekomst

– Maakbaarheid van hedendaagse risicofactoren

• Omgang met risico en noodlot (De Mul):

– Tragische houding

– Christelijke houding

– Moderne houding

• De toekomst is niet gedetermineerd

• De mens is (dankzij zijn rede) verheven boven de 
natuur



Agenda

• Waarom doen we aan preventie?

• Waarom doen we juist nu zoveel aan 
preventie?

• Hoe verandert preventie de manier waarop 
maatschappelijke problemen worden 
aangepakt?



Veiligheid



Veiligheid

• Transformaties door preventieve benadering:
– Niet de rechterlijke, maar de uitvoerende macht (burgemeester) als 

spil
– Niet de rechtsorde, maar de publieke orde als centrale waarde
– Niet de rechtszaal, maar het publieke en private domein als plaats 

van handeling
– Niet de delinquent, maar de gehele samenleving en daarbinnen 

risicoburgers als aangrijpingspunt

• Repertoire: 
– Controle: surveillance, preventief fouilleren, 

gebiedsverboden, cameratoezicht, ‘profiling’, 
gelegenheidsstructuur, Rotterdam-wet

– Ongevraagde zorg: opvoedingsondersteuning, achter de 
voordeur, voortijdig schoolverlaten, recidivebestrijding



Gezondheid



Gezondheidsbeleid

• Transformaties door preventieve benadering:
– Niet de arts, maar bestuurders, ouders, sportverenigingen, 

voedselproducenten etc. als spil
– Niet het ziekenhuis, maar de dagelijkse leefomgeving als 

plaats van handeling
– Niet het lichaam, maar de geest als aangrijpingspunt (dieet 

i.p.v. medicijn)
– Niet de patiënt, maar de gehele bevolking als object van 

interventie (vooral: ongezond gedrag en verleidingen in de 
leefomgeving)

• Repertoire: 
– Keuzearchitectuur/’nudge’: de gezonde keuze de 

gemakkelijkste 
– Managen van zelfdiscipline: lifestyle politics, regulation en 

normoverdracht



Agenda

• Waarom doen we aan preventie?

• Waarom doen we juist nu zoveel aan 
preventie?

• Hoe verandert preventie de manier waarop 
maatschappelijke problemen worden 
aangepakt?

• Hoe weten we hoeveel preventie nodig is?



De grenzen van ons 
voorstellingsvermogen



Het zekere voor het onzekere



Hoe vroeger, hoe beter



Agenda

• Waarom doen we aan preventie?

• Waarom doen we juist nu zoveel aan 
preventie?

• Hoe verandert preventie de manier waarop 
maatschappelijke problemen worden 
aangepakt?

• Hoe weten we hoeveel preventie nodig is?

• Wat is de prijs van preventie?



De prijs van preventie

• Enerzijds: preventie als antwoord op vraagstukken 
van vandaag
– Omgaan met nieuwe risico’s en nieuwe vrijheden

– Compensatie voor weggevallen sociale mechanismen

– Soms: kostenefficiëntie

• Anderzijds: voorkomen is niet altijd beter dan 
genezen
– Negatieve vrijheid

– Privacy (vgl. toezicht)

– Ouderlijk gezag

– Checks & balances: verantwoording en begrenzing (vgl. 
expansieve logica)
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