
Ingebouwde normen. En dan? 
M a a r t j e S c h e r m e r 

Recensie van: Mare Berg en Anoemarie Mol (red.) (2001) Ingebouwde nonnen. Medische 
technieken doorgelicht. Utrecht, Van der Wees. 

Het uitgangspunt van Ingebouwde normen 
is dat technieken niet normatief neu
traal zijn, maar juist allerlei morele, so
ciale en maatschappelijke implicaties 
hebben. De centrale vraag in de bundel 
is wat dit inzicht betekent voor het be
oordelen, ontwikkelen, en toepassen 
van medische technieken.. De bundei 
bevat zeventien bijdragen van uiteenlo
pende aard, lengte en specialisatie-
graad. Het zijn in het algemeen interes
sante, degelijke en goed leesbare 
stukken die tezamen een aardig over
zicht geven van wat het Nederlandse 
wetenschaps- en techniekonderzoek te 
bieden heeft op het gebied van de me
dische technologie - het is overigens 
wel jammer dat er geen informatie over 
de auteurs is opgenomen (deze lopen 
uiteen van filosofen en sociologen tot 
(pata)medici, gezondheidswetenschap-
pers, onderzoekers vrouwenstudies, 
ethici en antropologen),, dat zou het le
zen van de stukken makkelijker maken, 
doordat 'de lezer het gebodene beter 
zou kunnen situeren. Ik zal nu eerst de 
inhoud van de bundel, kort schetsen en 
vervolgens enkele kritische kantteke
ningen plaatsen. 

De bundel bestaat uit vier delen. Het 
eerste deel, Technologie als normatieve arena, 
is jammer genoeg meteen het zwakste. 
Voor wie enigszins bekend is op dit ter
rein zijn de wat obligate inleiding op 
Latour (Berg) en het korte overzichts
stuk over geanticipeerde beslissings-
spijt (Tijmstra) niet erg interessant. 
Drie van de vier stukken in dit deel zijn. 
eerder elders gepubliceerd en uiteinde
lijk wordt de lezer weinig wijzer over de 
'normatieve arena' die technologie zou 
zijn. 

In het tweede deel, Nieuwe technolo
gieën maken nieuwe patiënten, wordt het 
spannender. Hier beginnen/de minuti
euze analyses van apparaatjes, teksten, 
technieken en netwerken de op de ach
terflap beloofde 'doorkijkjes' te bieden. 
Hier wordt inzichtelijk gemaakt hoe 
een apparaat als de piekstroommeter of 
de tu.rbuhal.er de rollen en verantwoor
delijkheden van zowel dokter als pa
tiënt verandert (Willems), en hoe in me
disch-wetenschappelijke teksten over 
foetale chirurgie en IVF bij mannelijke 
infertiliteit de rol. van de vrouw hele
maal wordt weggeschreven. Terwijl het 
de vrouw is die ingrepen en operaties 
ondergaat, worden steeds 'foetussen' en 
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'paren' of 'mannen' als de eigenlijke pa
tiënten, opgevoerd (Van der Ploeg). In de 
bijdrage van Ivf Charck gaat het niet zo
zeer om het creëren van nieuwe patiën
ten, maar van verdachten en bewijsma
teriaal Zij laat zien hoeveel verschil het 
inzetten van verschillende 'markers' en 
'populaties' hier maakt. Overigens laat 
haar bijdrage ook zien dat niet alleen 
moderne wctenschaps- en techniekon-
derzoekers doordrongen zijn van het ge
construeerde karakter van (medisch-) 
technische feiten, maar dat ook labora-
toriumpersoneel, onderzoekers en. zelfs 
advocaten zich hiervan bewust zijn en 
er in hun werk rekening mee houden. 
De bijdrage van Oudshoorn is een meer 
historische, latouriaanse analyse van de 
(moeizame) ontwikkeling van de man™ 
nenpil. Interessant is hoe normatieve 
beelden van 'echte', 'goede' of'nieuwe' 
mannelijkheid hier worden ingezet om. 
deze pil verder te helpen ontwikkelen 
en ingang te doen vinden. 

De vraag die in deel drie centraal 
staat, Wat voor sociale werelden creëren techno

logieën, wordt in de daaronder geschaar
de bijdragen helaas nauwelijks beant
woord ~~ maar misschien ligt dat ook 
wel. aan de vaagheid van het begrip 'so
ciale werelden/. Het verschil met de bij
dragen, uit het voorgaande deel is niet 
erg duidelijk, wat overigens niets zegt 
ten nadele van de stukken zelf. Tim
mermans geeft een sociologisch-antro-
pologische visie op reanimatie en. laat 
zien hoe een medische techniek de be
leving en vormgeving van het sterven 
mede bepaalt. In plaats van als levens
reddende medische technologie be
schrijft Timmermans reanimatie als 
een overgangsritueel dat de plotselinge 

dood hanteerbaarder en aanvaardbaar
der moet maken. Mol beschrijft de ef
fecten van cie bloedsuikermeter op het 
dagelijks leven en de lichaamsbeleving 
van patiënten en op de relatie en ge
sprekken aissen arts en patiënt. Ze laat 
zien dat normaalwaarden (nagestreefde 
bloedsuikerwaarden) verlaagd worden 
als de mogelijkheid ontstaat om regel
matig zelf te nieten, wat betekent dat 
patiënten 'scherper' ingesteld worden 
op medicatie. Mole wijk laat zien hoe 
het inzetten van een sociale technolo
gie, beslissingsondersteuning, van alles 
verandert in de beleving van zowel arts 
als patiënt, in het beslisproces, het con
sult en de verdeling van rollen en ver
antwoordelijkheden. Daarbij toont hij 
aan dat er een aantal onbedoelde of on
voorziene effecten is, dat bedoelde ef
fecten niet altijd optreden, en dat het 
bovendien de vraag is hoe al deze effec
ten beoordeeld moeten worden. 

Zowel, in de bijdrage van Mol als in. 
die van Molewijk komt expliciet de 
vraag naar voren hoe alle 'uitwerkin
gen' van de technologie die ze beschrij
ven beoordeeld moeten worden. Is het 
goed als patiënten zich meer bewust 
worden van de risico's die ze lopen bij 
een eventuele operatie, ook al worden 
ze daar soms angstig van? Is het goed als 
patiënten zelf meer verantwoordelijk
heid kunnen nemen voor hun eigen be
handeling, of komt daarmee de 'schuld' 
van eventuele tegenvallende resultaten 
of effecten ook bij hen te liggen? En in 
het verlengde hiervan: zijn bloedsui-
kermeters nou goede apparaten, of 
moet er iets aan veranderen? Is beslis
singsondersteuning in de spreekkamer 
een aanwinst of kunnen we er beter niet 
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aan beginnen? Dergelijke vragen blij
ven hier in de lucht hangen, maar wor
den in het vierde en laatste deel meer 
nadrukkelijk ais uitgangspunt geno
men. 

In Beoordeling van technologieën wordt 
duidelijk gemaakt hoezeer de beoorde
ling van een technologie door middel 
van wetenschappelijk evaluatieonder
zoek een normatieve bezigheid is. Dat 
lijkt in. eerste instantie vanzelfspre
kend, want het doel van evaluatieon
derzoek is uiteraard om na te gaan of 
een apparaat goed werkt, of het ene me
dicijn beter is dan het andere, of een be
paalde behandelmethode de beste is. In 
dit deel worden echter de normen en 
criteria waaraan de 'goedheid' van een 
apparaat, medicijn of behandelwijze 
wordt afgemeten, zélf onderwerp van 
discussie. In de bijdrage van. Van Kam
men (die in. deel drie staat, maar mijns 
inziens beter in dit vierde deel had ge
past) gaat het over de ontwikkeling van 
een antivruchtbaarheidsvaccin, waarbij 
verschillende beoordelingsperspectie
ven met elkaar botsten. Vanuit me
disch-wetenschappelijk perspectief 
werd dit vaccin als veelbelovend gezien, 
terwijl er vanuit het perspectief van de 
toekomstige gebruiksters heel wat aan. 
mankeerde. Het negeren van dit ge-
bruikersperspectief door de onderzoe
kers lijkt te hebben bijgedragen aan de 
(voorlopige?) mislukking van het vac
cin. Blume beschrijft in zijn stuk over 
cochieaire implantaten de discussie 
tussen de medische wereld en de do-
vengemeenschap, waarbij de eerste de 
audiologisch vast te stellen gehoors-
verbeteringen als maatstaf wil. nemen, 
terwijl de tweede ervoor pleit de effec

ten, van. een implantaat op de gehele 
(taal)ontwikkeling van dove kinderen 
in beschouwing te nemen, De contro
verse gaat hier zelfs zo diep dat sommi
gen zich afvragen of de classificering 
van aangeboren doofheid als afwijking 
of handicap wel terecht is, en. of de ei
genheid van de dovencultuur en de ge
barentaal niet veel meer erkenning ver
dient. In de bijdrage van Pasveer komt 
een vergelijkbare controverse tussen de 
vroedvrouwenpraktijk en de medische 
prenatale screeningspraktijk aan de or
de. Waar de laatste er impliciet vanuit 
lijkt te gaan dat zwangerschap een po
tentieel gevaarlijke medische conditie 
is, waarbij risico's zo veel. mogelijk 
moeten, worden opgespoord en. uitge
sloten, gaat de vroedvrouwenpraktijk er 
vanuit dat zwangerschap een natuurlijk 
proces is dat nier onnodig met angst en 
risico's moet worden, beladen. Deze ver
schillende uitgangspunten leveren na
tuurlijk ook verschillende normen op 
voor wat 'goede' screening is. Helaas 
lijkt het in deze context, anders dan in 
die van de cochieaire implantaten, om 
grotendeels onbewuste en impliciete 
verschillen te gaan, waar dus ook geen 
discussie over mogelijk is. De strijd over 
de juiste criteria lijkt hier op voorhand 
verloren ten gunste van het medisch-
wetenschappelijke evidente based denken. 

Hoe ingewikkeld de verbanden 
tussen (wetenschappelijke) vooronder
stellingen, uitgangspunten, behandel
methoden, doelstellingen, en evaluatie
criteria kunnen zijn, blijkt uit het 
(nogal vaktechnische) stuk van Lettinga 
en Struhkamp over fysiotherapeutische 
behandeling na een CVA. Net ais bij de 
vroedvrouwen is ook bij de fysiothera-
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peuten de druk van de evidence based be
nadering voelbaar. Vanuit de drang tot 
professionalisering lijkt aansluiting bij 
dit overheersende medische paradigma 
wellicht de meest succesvolle strategie, 
voor het behoud van het eigen 'goed' 
van de diverse vakgebieden valt dat wel
licht anders uit. In het laatste stuk van 
de bundel, eerder verschenen in het art
senblad Medisch Contact, bepleiten 
Berg, Klazinga en Van Hout dat bij het 
opstellen van medische richtlijnen en 
het uitvoeren van KostenEffectiviteits-
Anaiyses weliswaar evidence based te werk. 
moet worden gegaan maar dat daarbij 
ook expliciet aandacht moet worden 
besteed aan de normatieve aspecten. Er 
zou veel bewuster moeten worden om
gegaan met de normatieve en morele 
overwegingen die nu. vaak ongemerkt 
in richtlijnen en evaluatiestudies ver
pakt worden. Enerzijds is dit natuurlijk 
een mooie afsluiting, die laat zien dat 
het in deze bundel gepresenteerde type 
onderzoek, begint door te dringen in de 
medische, onderzoeks- en beleidsprak-
tijk. Anderzijds bekruipt mij ook. een 
zekere twijfel De verkregen inzichten 
lijken ineens wel erg makkelijk inge
past te kunnen worden in de gangbare 
benadering. 

Een doel van deze bundel is, zo blijkt 
uit de inleiding, bij te dragen aan een 
andere, bredere benadering en. evaluatie 
van (medische) technieken. We zouden 
moeten streven naar goede .technieken, 
die bijdragen aan '{een of andere vorm 
van) het goede leven.' (22). Daarvoor is 
het nodig om het gebruikelijke onder
scheid tussen 'de techniek zelf en het 
'gebruik ervan door mensen', te boven 

te komen. Dit moet vooral gebeuren 
door andere talige registers te bespelen: 
'De normatieve vraag bij uitstek in dit 
boek is niet langer of iets (gegeven een 
technisch ideaal) werkt, of (afgemeten 
aan een principe) mag9 maar of het {in de 
alledaagse werkelijkheid) mooi is of on
dermijnend, aangenaam, wellevend, 
aardig, gulzig, pijnlijk, warm, lastig, 
bemoedigend, bevrijdend, beklem
mend, tijdrovend, harteloos, stijlvol, 
stinkend, plakkerig, steunend, zorg
zaam, scherp, zwaar, omslachtig, of nog 

• iets anders in die geest' (19). 
Gelukkig komt déze normatieve 

vraag in de bundel verder nauwelijks 
aan de orde. De plakkerigheid, beklem
mendheid, zwaarte of gulzigheid van 
technologieën worden de lezer be
spaard. In veel bijdragen gaat het wel 
degelijk over de vraag of iets werkt, 
maar wordt de definitie van. 'werkt' ver
anderd, of verbreed, of wordt er meer 
aandacht gevraagd voor waar het juist 
helemaal niet of slecht werkt (bijwerkt-
of tegenwerkt). Een. enkele keer lijkt 
zelfs de vraag of iets 'mag' niet te ver
mijden, bijvoorbeeld bij de cochleaire 
implantaten voor dove kinderen. Vaker 
gaat het niet zozeer om wat mag, maar 
om wat wenselijk is, wat goed is en wat 
niet. In sommige stukken wordt ook 
wel. het een en ander gezegd over wat 
'goed' is en wat 'slecht' maar dit blijft 
vaak erg impliciet of onuitgewerkt. Zo 
wordt in verschillende bijdragen aan 
het perspectief en de beleving van de 
gebruikers een belangrijke normerende 
rol toegekend. Blijkbaar is het goed als 
technologieën worden ontwikkeld en 
getoetst vanuit het perspectief van de 
gebruiker. Hoewel dit plausibel klinkt, 
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wordt nergens verklaard of verdedigd 
waarom, juist dat perspectief belangrijk 
is. Waarom niet de effecten op de (loka
le) economie meegenomen? Waarom 
niet milieu-effecten, kostenaspecten, 
esthetische overwegingen? Als het gaat 
om het ontwikkelen van technologie 
die bijdraagt aan het goede leven zijn er 
toch meer zaken van belang dan alleen 
het gebruikersperspectief Bovendien 
lijkt het er in de bijdragen van Ouds
hoorn en Van Kammen op dat het ge
bruikersperspectief soms vooral wordt 
ingezet om de coalitie voor een bepaal
de technologie te versterken - of de 
technologie daardoor ook beter wordt 
is nog maar de vraag. 

In enkele stukken wordt helemaal 
niet geoordeeld, maar wordt alleen een 
veelheid aan. ingebouwde normen, 
waarden en (bij)effecten getoond. Deze 
bijdragen maken weliswaar duidelijk 
dat niets normatief neutraal is en dat al
les allerlei (onvoorziene) effecten kan 
hebben, maar roepen daarmee meteen 
de vraag op wat dat er eigenlijk toe doet. 
Mol laat zien waarom de vraag 'of de 
bloedsuikcrmcccr goed is' zo'n inge
wikkelde vraag is. Ik vraag me eerder af 
waarom het überhaupt een interessante 
vraag is. Bij veel aangetoonde effecten of 
normen haal je als lezer je schouders op. 
Een kleiner apparaat is makkelijker mee 
te nemen, en een apparaat met grotere 
knoppen is makkelijker te bedienen - so 
what? 

De bundel slaagt er zeker in het onder
scheid tussen de techniek zelf en de 
menselijke omgang met die techniek te 
boven te komen, niet zozeer door ande
re talige registers te bespelen, maar wel 

door de gedetailleerde beschrijvingen 
die netwerken, samenhangen en inter
acties blootleggen en die laten zien dat 
het onderscheid tussen 'het ding' en 
'het doen' niet scherp is maar rafelig. 
Hierdoor worden ook de mogelijkhe
den tot beoordelen en bekritiseren van 
technieken uitgebreid. Wat jammer ge
noeg niet aan de orde wordt gesteld is 
dat het onderscheid tussen, de techniek 
zelf en wat mensen ermee doen. welis
waar geen ontologisch onderscheid is, 
maar dat het daarmee als analytisch on
derscheid nog niet meteen overboord 
hoeft te worden gezet. Het maken van 
dit onderscheid doet zelf ook iets: het 
verdeelt bijvoorbeeld verantwoordelijk
heden en geeft aan waar veranderingen 
kunnen aangrijpen. Waar in concrete 
gevallen de grens wordt gelegd tussen, 
'de techniek' en 'de menselijke hande
ling', aan wie of wat bepaalde effecten 
worden toegeschreven, is daarom zelf 
een normatieve kwestie. De grens tus
sen mensen en dingen ligt niet bij voor
baat vast maar kan per situatie anders 
worden getrokken en kan bovendien, 
telkens opnieuw onderwerp zijn. van. 
discussie of onderhandeling. Een aan
verwant punt is de vraag hoeveel ruimte 
mensen hebben om zelf, bewust en in
tentioneel, veranderingen, of verschui
vingen aan. te brengen in de ingewik
kelde conglomeraten van dingen, 
handelingen en gewoonten die worden 
beschreven, Er lijkt wel enige ruimte te 
zijn voor menselijke sturing en daarmee 
voor morele aanspreekbaarheid en ver
antwoordelijkheid - er spreekt geen. de
terministische houding uit de bundel. -
maar het blijft een Listige vraag die naar 
mijn idee ook te weinig aandacht krijgt. 
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De bundel levert een fraaie state of the art, 
maar laat daarmee.ook genadeloos de 
grenzen van het STS-onderzoek zien. 
De belangstelling voor normativiteit is 
er wel, opvattingen over wat goed en 
slecht is vaak ook, maar de taal en de ar
gumentatieve stijl om daarover expli
ciet te spreken ontbreken. Hoewel, de 
verschillende analyses veel zichtbaar 
maken, roepen ze ook de vraag op wat je 
met die inzichten moet. Hoe beoordeel 
je of alle effecten van een techniek of 
technologie, op alle verschillende ni
veaus waarop deze zich voordoen, de 
techniek uiteindelijk 'goed' of 'slecht' 
maken? Waar komen de benodigde cri
teria vandaan en hoe verdedig je ze? 
Hoe maak. je afwegingen tussen vaak te
genstrijdige effecten en belangen? Het 

streven, een bijdrage te leveren aan 'een. 
of andere vorm van het goede leven' is 
natuurlijk mooi en nobel, maar ook erg 
nietszeggend. Welk. goede leven, voor 
wie, volgens wie? Op dit punt worden 
de pretenties niet waargemaakt. 

De grootste verdienste van de bun
del is dat hij een manier van kijken en 
vragen. Iaat zien, dat hij een bepaalde 
gevoeligheid bewerkstelligt waardoor 
de lezer voortaan minder naïef naar 
technieken en technologieën zal kijken. 
Echter, het tonen van ingebouwde nor
men levert op zich nog geen debat over 
het goede leven of over goede technie
ken op. Een directere uitwisseling met 
de ethiek, zoals die in een voetnoot in 
het vooruitzicht wordt gesteld, lijkt mij 
dan ook een 'goede' volgende stap. 
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