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Snijdende vlakken 

Lichamen die levens leiden 
Over de vermaatschappelijking van de patient 

Annemarie Mol 

Op het KNMG-congres 1996 'Snijden
de vlakken' gaat het over de relatie 
tussen het medisch beroep en de 
samenleving. De lijst met theme's die 
zich op de snijdende vlakken bevin-
den, is lang. In deze bijdrage staat 
centraal het object van medische 
bemoeienis: de patienten, de licha
men waarmee zij de spreekkamer 
binnenkomen en de levens die ze 
leiden. 

V T IND JAREN zeventig klonk de 
m^ roep om aandacht voor maat-

.Mi^schappelijke processen luld. Ik 
herinner me uit die tijd de plaatjes in de 
leerboeken die de mediscli student dui-
delijk moesten maken dat het lijk op de 
snijzaal niet lietzelfde is als de levende 
licliamen die de spreekkamer van de dok-
ter binnenkomen. Het waren plaatjes 
waarop hokjes stonden met pijitjes ertus-
sen. Een hokje 'patient', een hokje 'dok-
ter', een hokje 'maatschappij' en soms 
waren er nog meer hokjes:'emoties'.'ken-
nis', 'techniek', 'financien', 'rechten'. 
Nu, twintig jaar later, zijn er opnieuw goe-
de redenen om aandacht te besteden aan 
de maatschappelijke dimensies van het 
medisch handelen. 'Hokjes' zitten ons 
echter daarbij juist in de weg. We moeten 
ons de relatie tussen geneeskunde en 
maatschappij intiemervoorstellen, minder 
hokkerig, fysiologischer. 
Op het KNMG-congres 'Snijdende vlak
ken' staat de verhouding tussen profes-
sionele plichten en maatschappelijke 
machten centraal. Het gaat overde rela
tie tussen het medisch beroep en de sa
menleving. De lijst met thema's die zich 
op de snijdende vlakken bevinden, is lang. 
Ik heb er een uitgekozen: de patienten, de 
lichamen waarmee zij de spreekkamer 
binnenkomen en de levens die ze leiden. 
Ook die zijn 'maatschappelijk'. Hoe? Ik 
probeer daarvan een voorstelling te ge-
ven die niet bestaat uit de zieke organen 
hi'er en de sociale zaken die ermee ver-
bonden zijn daar, in een ander hokje, waar 
een pijitje heen loopt dat 'daaruit volgt' 

betekent. Geen beeld waarin laborato-
riumwaarden lichamelijk zijn en verdriet 
sociaal, maar juist een waarin de maat
schappelijke dimensie van het meten van 
laboratoriumwaardenwordterkend,even-
als de lichamelijkheld van verdriet. 
De maatschappelijke aspecten van me
disch handelen volgen niet op het eigen-
lijke werk: het diagnosticeren en behan-
delen van ziekten; ook dat eigenlijke werk 
zelf is door en door maatschappelijk. Ik wil 
daarover een verhaal te vertellen waarin 
de zaken niet u/f elkaar zijn gehaald, maar 
/nelkaargewikkeld zijn. Een verhaal waar
in maatschappij en lichaam elkaar incor-
poreren. 

Afwijkingen of problemen? 
In de hedendaagse geneeskunde gaat het 
er niet om 'afwijkingen' te normaliseren. 
lets dat geen probleem is en dat waar-
schijnlijk ook niet zai worden, wordt onge-
moeid gelaten. lemand voor wie het mid-
del erger zou zijn dan de kwaal wordt niet 
behandeld. 
Het object van de geneeskunde nu is het 
probleem - en een probleem zit niet in het 
lichaam, maar in het leven. lemand met 
claudicatlo intermittens die pijn heeft bij het 
[open, kan dat rampzalig vinden, bijvoor-
beeld omdat zelfstandig reizen niet meer 
mogelijk is. Eenzelfde pijn kan een ander 
persoon veel minder bezwaren, bijvoor-
beeld omdat die niet meer zo nodig op pad 
hoeft of er 'wel doorheenloopt'. 'Proble
men' zijn hybride grootheden; zij zijn licha
melijk en maatschappelijk tegelijk. 
De hedendaagse geneeskunde behandelt 
dus geen afwijkingen, maar problemen. De 
patienten met claudicatlo intermittens on-
dervinden dat aan den lijve. Of zij a! dan 
niet een invasieve therapie ondergaan, 
hangt in de meeste Nederlandse zieken-
huizenallerminstlineairafvandeernstvan 
de vernauwing die zichtbaar is op het 
angiogram van hun beenbloedvaten. Voor-
op staat de vraag naar de /asf die de pa
tient van deaandoeningondervindt. Is die 
last niet erg groot, dan wordt er niet eens 
een angio gemaakt. Het precies locali-
seren en kwantificeren van de afwijking 
'vaatvernauwing' heeft immers weinig zin 
als er zich geen probleem in het dagelijks 

leven voordoet dat groot genoeg is om het 
aan te pakken met een invasieve thera
pie waar risico's aan kleven.^ 
Problemen behandelen in plaats van af
wijkingen impliceert niet dat het lichaam 
onbelangrijk wordt. Die vergissing wordt 
soms gemaakt. Een voorbeeld:^ Voor pa
tienten die na een hersenbloeding (CVA) 
halfzijdig verlamd zijn, bestaat een aantal 
verschillende fysiotherapeutische trai-
ningsprogramma's die erop zijn gericht 
weer beweging in de verlamde lichaams-
helft te krijgen. Hoe de effectiviteit daar
van te meten? Volgens de traditionele 
lichaamsgerichte benadering meet men 
na verloop van tijd de kracht van de buig-
en strekbewegingen in de aangedane 
llchaamshelft. Die kracht zegt echter wei
nig over de mate waarin een patient zich 
in het dagelijks leven kan redden. Een 
andere effectmeting concentreert zich 
juist op dat dagelijks leven. Met behulp van 
een ADL-schaal wordt vastgelegd hoe 
goed mensen na afloop van de therapie 
in staat zijn zichzelf te wassen, aan te kle-
den, te eten en te drinken, etc. 
Een ADL-schaal brengt wel het dagelijks 
leven in kaart, maar niet het lichaam. Wie 
aan de hand van een ADL-schaal evalu-
eert, let wel op het resultaat: is mevrouw 
Somers aangekleed?, maar niet op de 
man/er waarop dit resultaat is bereikt. 
Heeft de patient voldoende handigheid 
ontwikkeld om met een hand haar kleren 
aan te trekken? Of heeft ze haar aange
dane kant weten in te schakelen en, als 
dat zo is, hoe soepel waren die bewegin-
gen dan? Dat zijn belangrijkevragen, want 
als mevrouw Somers haar aangedane 
kant niet opnieuw enigszins leert bewe-
gen, is de kans groot dat die na verloop 
van tijd pijniijkecontracturen gaat vormen. 
Goed evalueren betekent hier dan ook: 
letten op de manier waarop patienten erin 
slagen de spieren van hun aangedane 
kant in te zetten bij het verrichten van 
dagelijkse bezigheden. Het gaat er niet om 
het hokje 'lichaam' te verlaten om in het 
hokje 'dagelijks leven' terecht te komen, 
maar om een manier van denken en doen 
te ontwikkelen die recht doet aan de wij-
ze waarop de ziekte sociaal en het leven 
lichamelijk is. 3 
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Hetzijn lichamen die levens leiden. Maar 
hoe precies passen lichamen in hun leven? 
IHettraditionele beeldwaarin ereen piji liep 
van de afwijking in het binnenste van het 
lichaamnaardesocialegevolgenerbuiten, 
is te simpel. Een goed voorbeeld daarvan 
trof Ik aan in een van de vele evaluaties 
van therapieen voor claudicatio intermit
tens die ik de afgelopen jaren onder ogen 
kreeg. Twee therapieen werden vergele-
ken: dotteren (PTA) en een goed gestruc-
tureerde looptraining.^ Er werden twee 
effectiviteitsmaten gebruikt: een verbe-
tering van de bloeddruk in het been, uit-
gedrukt als enkel/arm-index, en een ver-
lenging van de pijnvrije loopafstand. Die 
twee indicatoren van effectiviteit waren niet 
bijelkaaropgeteld, maar apart gehouden. 
Wat bleek? PTA verbeterde de enkel/arm-
index, maar had weinig effect op de pijn
vrije loopafstand. Voorde looptraining gold 
het omgekeerde; die verbeterde de pijn
vrije loopafstand, maar had geen signifi
cant effect op de enkel/arm-index. 
Het gaat mij er nu niet om in te gaan op de 
waarde van PTAen looptraining. Wat ikwil 
illustreren is dat het beeld waarin pijitjes 
van de afwijking in het lichaam naar de 
sociale gevolgen in het leven lopen, niet 
klopt. Het kan immers gebeuren dat ver-
beteringen van de 'enkel/arm-index' en 
'pijn bij het lopen' niet parallel lopen. Effect-
onderzoek dat kortweg vraagt weike be-

maatschappelljke machten 

KNMG-LVSG-NSPH 

Een geneeskunde gericht op problemen 
hoeft het diagnosticeren van afwijkingen 
niet af te zweren, maar kan het in zich 
opnemen. Een voorbeeld: Een man van 
achter in de vijftig zonder klachten, me-
neer Gietema, blijkt een veel te hoge 
bloeddruk te hebben. Na herhaalde me
ting schrijft de huisarts bloeddrukverla-
gende medicijnen voor. Wordt hier een 
afwijking behandeld in plaats van een pro-
bleem? Sterker nog, worden hier proble
men geschapen die ertevoren niet waren? 
Meneer Gietema verlaatdespreekkamer 
immers met een stuk of wat problemen die 
hij niet had toen hij binnenkwam: hij moet 
voortaan zoutarm eten, hij moettweemaal 
daags aan zijn pillen denken en - het aller-
ergste - hij moet rustiger aan doen. 
Dat alles is niet eenvoudig. Toch kan de 
behandeling van een hoge bloeddruk die 
geen klachten geeft ook in een genees
kunde gericht op problemen best een 
plaats krijgen. De inzet van de behande
ling is immers gelegen in de toekomst. Het 
normaliseren van de bloeddruk is geen 
doel op zich, het gaat erom te voorkomen 
dat meneer Gietema in de toekomst last 

De hedendaagse geneeskunde behandeltgeen afwijkingen, 
maarproblemen 

handeling het meest effectief is bij clau
dicatio intermittens: dotteren of een loop-
training, slaat dan ook een stap over. Als 
dotteren en looptraining verschillende ef-
fecten hebben, rijst de vraag welk pro-
bleem het urgentst is. Moet er lets aan de 
lage beenbloeddruk gebeuren, omdat de 
patient wondjes heeft die niet meer gene-
zen? Of is het belangrijker de patient te 
laten lopen en zo weer wat actiever te 
maken? 
In plaats van hokjesac/iferelkaar, met piji
tjes ertussen, staan 'beenbloeddruk' en 
'loopafstand' naast elkaar. Dat onze ge
neeskunde 'problemen' als object heeft, 
betekent dan ook dat ze telkens opnieuw 
staat voor de vraag aan welk probleem 
prioriteittegeven. 

De toekomst en de anderen 
Het woord 'probleem' moeten we niet re-
serveren voor de sociale moeilijkheid die 
op een afwijking kan volgen. Het kan be-
ter dienst doen als een breed begrip, dat 
zowel op afwijkingen als op andere moei-
lijkheden kan slaan." 

krijgt van problemen die door zijn hoge 
bloeddruk van nu worden veroorzaakt. Er 
worden hierdus geen problemen gescha
pen, maar verplaatst. 
De ervaringen van andere patienten kun-
nen worden toegevoegd aan die van de 
patient die op dit moment in de spreekka-
mer zit. Deze ervaringen van anderen, 
eerder, kunnen suggeren dat een ver-
plaatsing van problemen in de tijd zinnig 
is. Het is niet de hoogte van de bloeddruk 
alleen of, algemener gezegd, de ernst van 
de afwijking, die daarbij bepalend is. Bij 
een patient die een forse bloeddruk heeft, 
maar die ook oud is en erg veel medicij
nen gebruikt die hij niet goed uit elkaar kan 
houden, kan het verstandiger zijn die 
bloeddruk maar even aan te zien. Of het 
verplaatsen van een probleem door de tijd 
zinnig is of niet, vergt een afweging tus-
sen de lasten die verschillende problemen 
geven; die van later-misschien, die van 
zeker-nu. 
Ook is het mogelijk om problemen niet van 
later naar nu, maar van het ene individu 
naar het andere individu te verplaatsen. 

Een behandeling opdringen aan iemand 
met een open TB die daar helemaal niet 
op zit te wachten, valt te begrijpen als een 
verplaatsing van problemen: van de po-
tentiele aangestokenen naar de aanste-
ker. Wanneer is een dergelijke verplaat
sing gerechtvaardigd? Dat vergt een aan-
tal ingewikkelde inschattingen en afwe-
gingen: wat zijn de besmettingskansen, 
wat de genezingskansen, valt dwang te 
voorkomen, valt dwang te impiementeren, 
zijn er misschien resistente bacillen in het 
spel? Of een probleem al dan niet in aan-
merking komt om te worden verplaatst en 
aangepakt, hangt niet af van een of twee 
geisoleerde factoren die ofwel somatisch 
ofwel sociaal zijn. Goede overwegingen 
zijn ingewikkeld. 

De organisatie van het lichaam 
Een geneeskunde die 'problemen' behan-
delt, heeft een object dat tegelijkertijd 11-
chamelijk en sociaal is. Dat wil echter niet 
zeggen dat wie zich terugtrekt op het be-
handelen van afwijkingen aan alle 'maat-
schappelijk gedoe' zai ontkomen. Dat 
medisch handelen somatisch 6n sociaal 
is, is eenvoudigweg onvermijdelijk.̂  
EIke interventie in het lichaam heeft im
mers onontkoombaar effecten op het le
ven. Laten we opnieuw kijken naar dotte
ren en looptherapie. Dotteren is een inter
ventie in het bloedvat, looptherapie vraagt 
van patienten dat zij tweemaal daags een 
wandeling inpassen in hun dagelijks leven. 
Dotteren verbetert de enkel/arm-index en 
looptherapie de pijnvrije loopafstand. Zo 
beschouwd lijkt dotteren op het lichaam 
aan te grijpen en looptherapie op het le
ven. Maar het is ingewikkelder. Ook dot
teren grijpt op het leven aan. Alleen al de 
procedure zelf: een paar dagen opgeno-
men worden in een ziekenhuis, licht ver-
suft tussen de groene jassen en monito-
ren liggen, terwiji er draden in je benen 
worden geduwd, zorgvuldig acht uur plat 
blijven, niet te veel zeuren over de pijn in 
je liezen, op tijd weer op controle komen. 
Looptraining grijpt ook op het lichaam aan: 
dat moet immers maanden lang twee keer 
per dag in beweging komen.̂  

Afwijkingen behandelen is altijd een so-
matische en sociale aangelegendheid. 
Dat geldt ook voor het diagnosticerenvan 
afwijkingen. Immers, niet alleen wat we als 
probleem beschouwen en weIke proble
men we prioriteit geven, is een resultaat 
van ingewikkelde afwegingen waarbij een 
heterogene reeks factoren meespeelt. 3 
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Ook de normen waaraan 'afwijkingen' 
worden afgemeten, hebben een sociale 
dimensie en dan heb ik het niet eens over 
moreel geladen oordelen. 
Sociale praktijken zijn ook op een minder 
morele wijze vormgevend voor medische 
normen. 
Wederom een voorbeeld: het normaal Hb/ 
Het normaal Hb voor volwassen, niet 
zwangere vrouwen is in de meeste Neder-
landse laboratoria gesteld op 7,2 mmol/l. 

Slot 
Op dit staat de verhouding tussen prof es-
sionele plichten en maatschappelijke 
machten centraal. Mijn bijdrage gaat over 
het object van medische bemoeienis; de 
geneeskunde grijpt in in lichamen en le-
vens. In het denken over de medische 
bemoeienis is het verstandig om het woord 
'problemen' niet in een hokje buiten het 
lichaam onder te brengen als betrof het 
sociale moeilijkheden die op 'afwijkingen' 

Professionaliteit staat niet tegenover de maatschappij, 
ze is zelfmaatschappelijk 

Stel.mevrouwLlevensverteltdehuisarts 
dat ze moe en duizelig is en komt met de 
suggestie dat ze bloedarmoede heeft. Er 
wordt een Hb-meting verricht. Als me-
vrouw Lievens Hb 6,9 mmol/l is, krijgt ze 
ijzerpillen voorgeschreven, is het 7,4 
mmol/l, dan zegt de huisarts dat er toch 
lets anders aan de hand is. 
De normaalwaarde 7,2 mmol/l waaraan 
het Hb van mevrouw Lievens wordt afge
meten, is het resultaat van een statistische 
bewerking van metingen aan bloedmon-
sters van een a-selecte steekproef van 
gezonde vrouwen. Wie een hematolo-
gisch handboek openslaat, treft daar een 
andere def initio aan van een normaal Hb: 
het Hb waarbij de zuurstoftransportcapa-
citelt voldoende is om de weefsels van 
genoeg zuurstof te voorzien. Dat Hb is van 
individu tot individu verschillend. Volgens 
de pathofysiologie is het good mogelijk dat 
mevrouw Lievens altijd al een Hb van 6,9 
mmol/l heeft gehad; haar huidige 6,9 
mmol/l zou dan haar klachten niet verkla-
ren. Maar misschien ook was haar indivi-
duele norm wel 8,3 mmol/l; de daling naar 
7,4 mmol/l is dan een gevoelige klap. 
Alsweinplaatsvanepldemiologische,pa-
thofysiologische normaalwaarden voor Hb 
zouden hanteren, kwamen sommige men-
sen op sommige momenten aan de andere 
kant van het onderscheid tussen normaal 
en afwijkend terecht. Dat we dat in het ge-
val van Hb niet doen, heeft goede organi-
satorische redenen. Statistische normen 
zijn naar verhouding goedkoop en gege-
ven de Nederlandse infrastructuur, ge-
makkelijk te maken. Pathofysiologische 
normaalwaarden vastleggen, is duur en 
lastig te organiseren. Het kan wel. leders 
normaalwaarden zouden jaarlijkskunnen 
worden gemeten en opgeslagen in een be-
schermd, maar op het kritieke moment ge-
makkelijk toegankelijk dossier. Een der-
gelijke individuele benadering is niet 
minder maatschappelijk dan de huidige 
op populaties gebaseerde normallteit, 
maar zou andere sociale praktijken ver-
eisen. 

volgen. 'Probleem' is een breed begrip, dat 
zowel somatische als sociale zaken om-
vat. 
Voor een geneeskunde die problemen wil 
aanpakken, is het telkens opnieuw de 
vraag waar te beginnen. Welk probleem 
van de patient is het urgentst en verdient 
prioriteit? Dat is een ingewikkelde zaak. 
Het belangrijkste probleem is niet per se 
het probleem dat het meest in het oog 
springt. Er kunnen zelfs goede redenen 
zijn om 'verborgen' problemen naarvoren 
tehalen,omzeteverplaatsen,doordetijd 
of van het ene individu naar het andere. 
Opnieuw geen simpele aangelegenhe-
den. 
Eensimpel,puurbiomedischtoevluchts-
oord, waarin iedereen die terugschrikt 
voor de maatschappelijke aspecten van 
het medisch beroep zich zou kunnen te-

rugtrekken bestaat niet. Immers, ook in-
grepen in lichamen die louter vanuit een 
somatische rationale worden onderno-
men, hebben sociale effecten. Bovendien 
zijn somatische rationales mede gevormd 
door de sociale praktijken waarbinnen 
kennis wordt venworven. Zo kunnen nor
maalwaarden vanuit een epidemiologi-
sche of vanuit een pathofysiologische 
rationale tot stand komen. Dat levert ver-
schillende getallen op, maar buiten de 
maatschappij staan geen van beide me-
thoden. De normen waaraan afwijkingen 
worden afgemeten, zijn met de organisa-
tie van de gezondheidszorg venweven. 
Professionaliteit staat niet tegenover de 
maatschappij. Het professionele hande-
len - het vaststellen van afwijkingen, het 
afbakenen van problemen, het inschatten 
van hun urgentie, het kiezen van een ge-
schikte interventie - het is allemaal even 
hybride. Puurheid bestaat niet, in een of 
andere vorm hebben we steeds weer met 
een mengsel van lichaam en samenleving 
van doen. Dat maakt het congresthema 
extra ingewikkel 6n extra interssant. Pro
fessionaliteit is zelf maatschappelijk. • 

KNMG-CONGRES 1996 
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