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Een belangrijk begrip in zorg én onderzoek

Participatie is een belangrijke uitkomst in de zorg en onderzoek naar zorg. Communicatie is een 
voorwaarde voor participatie. Maar, hoe hangen deze twee begrippen samen? 

Door middel van een narratieve literatuurstudie hebben we de relatie tussen communicatie, 
participatie en het door Eadie et al. (2006) voorgestelde begrip ‘communicatieve participatie’ 

onderzocht. Vervolgens onderzochten we in hoeverre communicatie een rol speelt in elk domein 
van de ICF "Activiteiten en Participatie“- component.
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Communicatieve Participatie

Communicatie en participatie zijn separate begrippen met meer of minder overlap, afhankelijk van de gebruikte 
definities. Ondanks de overlap, kan geen van beide begrippen worden gebruikt om communicatie in het dagelijks 

leven te beschrijven. In plaats daarvan stellen we voor het begrip communicatieve participatie te gebruiken. 

Voor álle participatiedomeinen is communicatie nodig, in verschillende mate. 

Bij het in kaart brengen van de ICF-participatiedomeinen dient men daarom altijd te vragen naar de invloed van 
communicatie in dat domein. 

Bij het in kaart brengen van de communicatie dient men te vragen naar de communicatie in alle ICF-
participatiedomeinen.

Figure 1. Different conceptualizations of communicative participation as the overlap between communication
and participation Figure 2. Communication is widespread and required to fulfil participation in all other ICF chapters in varying degrees


