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Waarom een nieuw vak?

■ 1. Ontwikkelingen in de literatuurstudie: weg van het 
literaire veld

■ 2. Ontwikkelingen in geneeskunde en gezondheidszorg: 
opkomst medical/health humanities

■ 3. Gezondheidscrisissen: meer aandacht voor lezen en 
(zelf)zorg



Health Humanities
■ ‘In the recent past the field of medical humanities has 

grown rapidly, but it is timely and appropriate to address the
increasing and broadening demand from other professions
to become involved, to accommodate new sectors of the
healthcare workforce and the public, and to extend
‘appliedness’ in relation to how arts and humanities
knowledge and practices can inform and transform
healthcare, health and well-being.’ (Paul Crawford et al., 
Health Humanities, Palgrave MacMillan, 2015, 1)



Nieuw vak sinds AJ 2022-2023

■ Mastervak (binnen eenjarige master)

■ Geprogrammeerd als 
‘microcredential’ in Humanities 
Academie

■ Jaarvak: tweewekelijkse 
bijeenkomsten van 2 lesblokken

■ Semester 1: theorie in de vorm van 
lees- en discussieseminaries

■ Semester2: klemtoon op de praktijk 

■ Lesgevers/begeleiders:

Zoë Ghyselinck & Jürgen Pieters



Planning semester 1

Lessenschema semester 1

* 26/9: Introductie / Woolf, On Being Ill / 
Bibliotherapie
* 10/10:  Woolf, On Being Ill / Sontag / 
Ziekte en dieper bewustzijn
* 24/10: Tolstoj, De dood van Ivan Iljitsj / 
Anatole Broyard / Patiënt-Dokterrelatie / 
hiërarchie in de zorg
* 7/11: Tolstoj, De dood van Ivan Iljitsj / 
Ziekte, dood en rouw
* 21/11: Sofokles, Filoktetes / Zorg en 
ethiek
* 5/12: Sofokles, Filoktetes / Ziekte en 
sociale stigmatisering



Planning semester 2

■ Bijeenkomsten voor opvolging van 
opdrachten en praktijk 

■ Collectief te bespreken opdrachten 
uit semester 1

■ Individueel project in samenwerking 
met een culturele zorginstelling

■ Evaluatievorm: portfolio met 
opdrachten, afrondend gesprek

■ Studentengroep = 12 studenten, 
waarvan de helft ‘reguliere’ en de 
andere helft ‘levenslang leerders’



Partners (voorlopig)

■ Amarant: Fred Gillebert <fred@amarant.be>
■ Herstelacademie Vlaamse Ardennen: Artois Ann <ann.artois@gpn.be>
■ Huis Van Alijn: Liesa Rutsaert <liesa.rutsaert@stad.gent>
■ Lezerscollectief: Dirk Terryn <dirk.terryn@ond.vlaanderen.be>
■ De Krook: Maike Somers en Freiko Calle <maike.somers@stad.gent> 

en <freiko.calle@stad.gent>
■ Museum Dr. Guislain: Thomas Reynhout

<thomas.reynhout@museumdrguislain.be>



Uitdagingen

■ Studentenpopulatie meer interdisciplinair maken
■ Vak profileren buiten de ‘host’-opleiding en ‘host’-faculteit
■ Vak zichtbaar maken / profileren binnen het professionele 

veld
■ …
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