
A N N E M I E K N E U S 

Kan twijfel eeuwig duren? 

Recensie van Jessica Mesman (2002) ~Envaren pioniers, omgaan met twijfel in de intensive care 

voor ongeborenen. Amsterdam, Askant, 202 pp. 
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Het werk van professionals in de neona

te logische praktijk is niet eenvoudig. 

De vele technologische hulpmiddelen 

en testmogelijkheden roepen de vraag 

op 'Hoe te handelen om goed te doen?'. 

Feiten en waarden, zo laat Mesman in 

haar boek zien, zijn hierbij sterk ver

weven. 'De vraag van wat het geval is en 

de vraag hoe juist te handelen zijn geen 

kwesties die los van elkaar beantwoord 

kunnen worden. Het antwoord op de 

ene vraag impliceert steeds een ant

woord op de andere en omgekeerd' 

(156). Mesman laat aan de hand van de 

lotgevallen van een aantal kinderen die 

te vroeg en/of met ernstige afwijkingen 

zijn geboren - de verhalen van onder 

andere Tom, Esther, Robert en Maureen 

- zien hoe zeer kennis en moraal in de 

alledaagse praktijk van de intensive care-

unit van. de afdeling neonatologie gepro

duceerd worden (157). 

Het beklemmende gevoel datje als 

lezer bekruipt wanneer je wordt gecon

fronteerd met de tragiek van deze prak

tijk is zonder meer een van de sterke 

kanten van deze studie. De wijze waarop 

de lezer meekijkt over de schouders van 

betrokkenen op de afdeling neonatolo

gie levert goed gedoseerde, helder 

uiteengezette empirische beschrijvingen 

op waarin meeslepend maar op gepaste 

afstand verslag wordt gedaan van het 

prille en vaak tragische leven van Tom. 

Esther, Robert en Maureen. 

Het boek van Mesman kan worden 

gepositioneerd in de traditie van het 

symbolisch interactionisme: het toont de 

inspanningen die geleverd moeten wor

den om de sociale en normatieve orde 

op de afdeling neonatologie te creëren, 

te reproduceren en in stand te houden. 

Deze orde komt niet zozeer voort uit de 

regels die de betrokkenen volgen of uit 

de medische kennis die richtinggevend 

is voor het handelen van betrokkenen. 

Praktisch handelen kan 'niet terugge

bracht (...) worden tot het louter 

toepassen van regels en theoretische 

principes' (7). Het zijn de constante 

afstemmingsprocessen over hetgeen er 

in een bepaalde situatie aan de hand is 

en wat er gedaan moet worden die 

bepalend zijn voor hetgeen in de prak

tijk gebeurt. 'Het gaat niet om de vraag 

hoe men behoort te handelen, maar om 



de vraag op welke manier er in de prak

tijk wordt gehandeld' (7). 

Het maken van keuzes en beslissin

gen, zo blijkt, is niet eenduidig of een

voudig. In de praktijk van. alledag spe

len tijdsdruk en de noodzaak tot een 

beslissing te komen een belangrijke rol 

Dit leidt vaak tot handelen. De onzeker

heid over de prognose bij de geboorte 

leidt ertoe dat artsen kiezen om 'in 

eerste instantie' alles uit de kast te halen. 

Afzien van behandelen gebeurt feitelijk 

alleen wanneer nagenoeg zeker is dat 

een kind geen. levenskansen heeft en 

behandeling het lijden slechts verlengt. 

'Alleen het traject van maximaal ingri

jpen biedt de mogelijkheid om in een 

later stadium, wanneer men beter zicht 

heeft op de situatie van een kind, ahnog 

de behandeling te staken' (132). Dit leidt 

in een aantal situaties tot tragische ver

halen. Wanneer het pad van de behan

deling eenmaal is ingeslagen wordt hier

van niet snel afgeweken, ook al is behan

delen soms 'eerder een kwestie van. 

"proberen en afwachten" dan het doel

gericht inzetten van middelen' (66). 

Mesman voerde participerende 

observaties uit in een kliniek in de 

Verenigde Staten en in Nederland; in de 

eerste bleek men de behandeling eerder 

te starten dan in de laatste. Maar Mes-

man kiest er niet voor om het verschil 

tussen beide klinieken - die niet alleen 

qua locatie maar ook qua omvang en 

pariëntenpopulatie verschillen - in de 

vorm van een vergelijkende studie te 

presenteren, hoewel de analyse en 

beschrijvingen van beide locaties wei 

vragen oproepen. In het Amerikaanse 

ziekenhuis zijn de artsen veel meer 

gebonden aan juridische contracten en 

daarmee vaak afhankelijk van 'de 

handtekening van de ouders'. Daar 

'dwingt een kloppend hart tot actief 

ingrijpen" {16). De vraag die dit oproept 

is in hoeverre juridische en normatieve 

regels toch ook niet het verschil in han-

deiingsstramien bepalen» Dat de auteur 

niet stilstaat bij de impliciet en expliciet 

sturende werking van de gehanteerde 

regels is begrijpelijk vanuit het gekozen 

kader. Tegelijkerrijd wordt een interes

sante kans gemist: de verschillende 

juridische en normatieve regels worden 

niet geproblematiseerd. 

Om de afstemmingsprocessen die 

zich in de praktijk van de neonatologi-

sche afdeling voordoen te beschrijven, 

hanteert Mesman drie theoretische 

noties: repertoires, vocabulaires en scripts. De 

betrokken artsen, verpleegkundigen, 

ouders en maatschappelijk werkers 

hanteren, verschillende repenoires bij de 

beoordeling van Esther, een baby van 

vijfentwintig weken met een ernstige 

hersenbloeding en slecht werkende lon

gen. Enerzijds wordt eengevalsrepertoire 

gehanteerd: Esther wordt vergeleken 

met vergelijkbare gevallen zoals die 

bijvoorbeeld zijn beschreven in de lite

ratuur. De buitenwereld wordt bin

nengebracht om mede te bepalen wat er 

met haar moet gebeuren. Daarnaast 

wordt gebruik gemaakt van een situatio

neel repertoire waarin de situatie van 

Esther an sich op de voorgrond wordt 

geplaatst. Uit de verschillende reper

toires volgen verschillende handelings

opties. Het gevalsrepertoire, zo blijkt 

ook elders in het boek, dwingt vaker tot 

doorbehandeien omdat in de literatuur 

voorbeelden zijn te vinden waarin een. 

vergelijkbare situatie een goede afloop 
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kende en dus reden tot hoop geeft. In. 

discussies over de vraag wat er met 

Esther moet gebeuren worden beide 

repertoires geëxpliciteerd en op elkaar 

afgestemd; het eindresultaat is een com

promis. 

Aan de hand van. de notie vocabulaires 

wordt beschreven hoe, maar vooral ook 

door wie de zorg rondom, de zuigelingen 

op de afdeling neonatologie wordt ver

strekt. Wederzijdse verwachtingen en. 

belangen ten aanzien van het kind krij

gen gestalte in twee verschillende vocab

ulaires: een. juridisch en een psychosoci

aal, vocabulaire. Het juridische vocabu

laire benadrukt het formele contract 

tussen ouders, kind en hulpverleners. 

Het psychosociale vocabulaire bena

drukt de emotionele banden tussen de 

betrokkenen en. gaat veel meer uit van 

zorg en. aandacht dan van formele regels. 

Vocabulaires staan niet los van reper

toires maar staan in. een matrixverhoud-

ing tot elkaar: 'binnen elk vocabulaire 

(psychosociaal of juridisch) kunnen 

beide repertoires (siuiationeel en gevals-) 

worden ingezet om de praktijk te or

denen.' (44). Uit de observaties van 

Mesman blijkt dat zowel ouders als art

sen en verpleegkundigen op diverse 

momenten verschillende vocabulaires 

en. repertoires combineren. Met name 

waar het gaat om. cruciale beslissingen 

zoals het stopzetten van de behandeling 

worden de verschillen, tussen beide 

repertoires zichtbaar. Zo is het recht van 

de ouders om mee. te beslissen over het 

te volgen beleid bijvoorbeeld sterk ver

ankerd in het juridische vocabulaire. 

Maar vanuit het psychosociale vocabu

laire blijkt het soms onwenselijk de ou

ders met een dergelijke taak te belasten. 

Vervolgens komt de rol. van scripts 

aan de orde, met name het script van de 

gebruikte technologieën, Benadrukt 

wordt dat de inzet van. technologie op 

neonatologie welhaast per definitie ver

bonden is aan onzekerheid. Wie een. 

kind bijvoorbeeld aansluit op de 

beademingsapparatuur weet van 

tevoren, nooit of het kind ooit sterk 

genoeg zal zijn om zonder hulp van de 

techniek, te ademen. Technologie houdt 

de kinderen, op neonatologie in leven, 

maar disciplineert dit bestaan tegelij

kertijd in hoge mate 

Mesman biedt vernieuwende 

inzichten. Het siaiationeel en gevals-

repertoire en het onderscheid tussen het 

juridisch en het psychosociaal vocabu

laire zijn bijvoorbeeld interessante con

cepten en bruikbaar om ook in andere 

medische praktijken, de discussies 

tussen betrokkenen te volgen, en. beslis-

trajecten te analyseren, en te begrijpen. 

Technieksociologisch gezien biedt het 

boek echter verrassend weinig nieuws. 

Dat is spijtig omdat van de hightedi-prak-

rijk waarin normatieve vragen zo aan de 

oppervlakte liggen toch ook andere 

inzichten verwacht mogen worden dan 

reeds beschreven in minder hightech 

en/of minder expliciet normatieve prak

tijken, (zie bijvoorbeeld Berg 1995, Berg 

en Mol 2001 en Casper en. Berg 1995). 

Een belangrijk thema in de praktijk 

van de neonatologie is, zoals te 

verwachten, het beslissen over leven en 

dood en de morele lading die dergelijke 

beslissingen met zich meebrengen. 

Morele problemen rondom levenseinde 

in de neonatologische praktijk worden 

door de auteur niet zonder meer 

omschreven in termen van medisch-



ethische principes. Mesman neemt deze 

medisch-ethische principes en de wijze 

waarop ze zijn vastgelegd in richtlijnen 

en. protocollen als uitgangspunt om 

morele vraagstukken binnen de neona-

tologiepraktijk aan de orde te stellen. 

'Bieden dan misschien andere, meer 

strengere regels van buitenaf een. op

lossing? Die vraag veronderstelt dat 

moraliteit slechts gegarandeerd kan 

worden, als mensen eenduidig heide

re regels toepassen. Mijn onderzoek 

legt echter een andere bron van. mo

raliteit bloot.' 

De claim van Mesman dat zij een andere 

moraliteit laat zien roept vooral vragen 

op over de gehanteerde moraliteit: 

regelethiek en het gebruik van regels, 

richtlijnen en protocollen. In bovenge

noemd citaat ontstaat het beeld dat het 

gaat om de kloof tussen ideale situaties 

(zoals vastgelegd in protocollen en 

richtlijnen) en de daadwerkelijke prak

tijk (zoals geobserveerd door Mesman). 

Maar geeft Mesman het ideaal wei goed 

weer? De medische ethiek schrijft niet 

slechts voor wat artsen moeten doen, 

maar helpt bovendien bij het ver

helderen van problemen en dilemma's. 

Het is de vraag of regels moeten worden 

gezien ais richtlijnen die het medisch 

handelen sturen of- zoals in het 

ethiekonderwijs aan geneeskundestu-

denten en ethische consultaties in 

ziekenhuizen gebeurt - een handvat 

zijn voor het analyseren van complexe 

problemen.. Opmerkelijk is dat ethici nu 

juist in het onderwijs en de consul

tatieve functie die zij in ziekenhuizen 

vervuilen, datgene proberen te doen wat 

Mesman ontmaskert ais illusie: het 

onderscheiden van (medische) feiten en 

ethische waarden. Het maken van dit 

onderscheid biedt in de praktijk een 

bruikbaar kader om tot een probleem-

verheldering te komen (zie bijvoorbeeld 

Kushner en Thomasma 2001). Oplos

singen biedt het uiteraard niet. Maar 

twijfel kan. nu eenmaal niet eeuwig 

duren... 

Door de nadruk te leggen op het 

werk dat actoren moeten verzetten om 

de sociale orde te handhaven, dreigen 

dilemma's en botsingen tussen normen 

en waarden, die juist door middel van 

ethische reflectie zichtbaar worden, uit 

beeld te raken. In dit boek zijn ethische 

kwesties - 'Hoe goed te doen?'' - gere

duceerd tot afstemmingsproblemen 

tussen de betrokkenen over de vraag tot 

waar zij zullen gaan: 'In de praktijk (...) 

moet moraliteit op maat gemaakt wor

den. In feite blijkt moraliteit te gaan 

over het aanbrengen van een moreel 

omslagpunt: de grens van "tot hier en 

niet verder" ' (148). Door vast te houden 

aan het ontmaskeren van het feit-

waarde onderscheid en het werk van de 

betrokkenen zichtbaar te willen maken, 

heeft Mesman. een belangrijk terrein 

onontgonnen gelaten. Als morele pro

blemen voornamelijk een kwestie van. 

afstemmingsprocessen zijn, verdwijnt 

het meest krachtige van de ethiek - het 

zichtbaar maken van tragische keuze

mogelijkheden - enigszins uit beeld. 

Tot slot vroeg ik mij afin hoeverre 

het door Mesman beschreven pionieren 

uniek is voor de neonatoiogische prak

tijk. In hoeverre kunnen ook oncolo

gen, chirurgen en orthopeden ervaren 

pioniers zijn? Mannen en vrouwen die 
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steeds opnieuw keuzes moeten maken 

in het licht van technologische 

mogelijkheden, twijfel over de te kiezen 

handelingstrajecten en onzekerheid 

over de uitkomst. In de praktijk van 

oncologen, chirurgen, en. orthopeden 

zuilen we, zoals ook Mesman aangeeft, 

waarschijnlijk minder bemoeienis met 

vragen rondom het afbreken van leven 

aantreffen, Toch zuilen ook hier reper

toires, discoursen en scripts een rol. spe

len in het creëren en behouden, van de 

sociale orde en het definiëren van 'goede 

keuzes'. Wellicht ligt hier een interes

sante uitdaging voor vervolgonderzoek. 

Na dit heldere en boeiende verslag van. 

de neonatologische praktijk is het mis

schien tijd om ook andere praktijken 

onder de loep te nemen. 
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