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Bestaat het Centraal Station van Amsterdam wel werkelijk? De docent filosofie aan 
medische of agogische opleidingen die zijn eerste les begint met deze vraag schijnt 
helaas nog niet te zijn uitgestorven. De overtuiging dat filosofie een zweverig en 
zinloos tijdverdrijf is zal door dergelijke lessen eerder bevestigd dan ontzenuwd 
worden. Het zal de toekomstige verpleegkundige een zorg zijn of het station er nog 
staat als hij een patiënt een infuus geeft, zolang hij er na werktijd maar terecht kan 
om de trein naar huis te nemen. 

Tot voor enige decennia was het misschien ook niet zo eenvoudig gezond
heidszorg en filosofie op een aansprekende manier met elkaar te verbinden. Je kon 
de gedachten eens laten gaan over de fantoompij n van mensen met geamputeerde 
ledematen en daarmee het lichaam-geest-probleem aan de orde steDen. Of je kon 
laten zien dat de ziekte van Parkinson tegenwoordig een ander syndroom aanduidt 
dan dat wat door Parkinson zelf beschreven is, en daarmee de criteria van wat een 
ziekte is ter discussie steDen. De belangrijkste raakvlakken tussen filosofie en ge
zondheidszorg waren dan echter wel de revue gepasseerd. 

Niettemin zijn er de laatste twintig jaar op minstens twee punten dwarsverban
den tossen filosofie en gezondheidszorg gelegd, die ook voor hen die praktizeren 
in de gezondheidszorg interessant rijn. Allereerst natuurlijk op het gebied van de 
ethiek. Toenemende technische mogelijkheden en krimpende budgetten hebben 
vragen omtrent normen en waarden in de gezondheidszorg onontkoombaar ge
maakt Zo langzamerhand is dit terrein zelfs het onderwerp van een openbaar debat 
geworden. Filosofen-ethici, artsen en andere hulpverleners, maar ook vertegen
woordigers van patiëntenorganisaties en familieleden doen geregeld van zich horen 
op de opiniepagina's van Volkskrant en NRC. 

Füosofie van de gezondheidszorg bestaat echter uit meer dan medische ethiek. 
Het tweede dwarsverband betreft de sociale theorievorming over de gezondheids
zorg door filosofen en sociologen. Het debat hierover is meer binnenskamers ge
bleven, maar heeft de praktijkvoering in het veld wel degelijk beïnvloed. De 'me-
dicahseringstheorie' (vooral ontwikkeld door de sociologen Zola en Freidson) (1) 

1 De belangrijkste publicaties in dit verband zijn: Zola, I.K., De medische macht: de invloed van 
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stelde namelijk dat artsen door het etiket 'riek' op iets of iemand te plakken ver
hullen dat er sprake is van morele problemen die niet exclusief tot hun competentie 
behoren. Onder het mom van deskundigheid oefenen artsen sociale controle uit en 
ontnemen zij leken zeggenschap over hun eigen leven. Door bijvoorbeeld homo-
sexualiteit een ziekte te noemen, wordt geïmpliceerd dat ze onwenselijk is en dat de 
betrokkene zich onder behandeling dient te stellen. Bovendien wordt de kwestie 
geïndividualiseerd: de betrokkene zelf dient te veranderen, niet de samenleving die 
homosexualiteit ongewenst vindt Die kritische boodschap werd onder meer opge
pakt door patiënten die verenigingen oprichtten, en door medische studenten die 
gezondheidswinkels begonnen, waar de vraag van de 'cliënt' het uitgangspunt was 
en ook de maatschappelijke kant van een probleem bij de oplossing ervan werd 
betrokken. De theoretische ideeën werden echter niet altijd ongeschonden in prak
tijk omgezet; sommige van deze clubs waren binnen de kortste keren omgetoverd 
in lobby's die meer capaciteit en geld voor open-hart-operaties eisten, terwijl an
dere na enige jaren een kwijnend bestaan in de wijk leidden. 

Sommige sociologen en filosofen radicaliseerden de medicaliseringstheorie zo
danig dat de gezondheidszorg geen enkele legitimiteit meer werd toegekend: alleen 
leken konden over hun eigen gezondheid oordelen en haar afwegen tegen andere 
waarden. (2) Ook dit thema kon in de praktijk van de gezondheidszorg worden 
teruggevonden: inderdaad, leken bezitten een eigen deskundigheid, maar die 
brengt dan ook de plicht tot eigen verantwoordelijkheid met zich mee. 

Het verschijnsel dat ont-medicaliserende ideeën en initiatieven in aangepaste 
vorm door de reguliere gezondheidszorg werden geannexeerd, versterkte andere 
theoretici in hun opvatting dat deze 'alternatieven' in feite deel uitmaakten van de
zelfde orde als de reguliere gezondheidszorg. (3) Zij beriepen zich daarvoor op het 
werk van Foucault Die had met zijn 'normaliseringstheorie' immers laten zien hoe 
mensen in de moderne tijd met behulp van taal, technieken en gebruiken tot gedis
ciplineerde en genormaliseerde subjecten gemaakt werden. Het spreken over 'ziek' 
of 'gezond', of dat nu door arts of patiënt gebeurt, bevestigt het onderscheid tos
sen het normale en het afwijkende dat het fundament van sociale orde vormt 'Ge
zond' drukt uit wat de sociale norm is (bijvoorbeeld niet roken), terwijl het onge
zonde alle mogelijke afwijkingen daarvan omvat. De medische handelwijze zou 
erop zijn gericht ieder individu zoveel mogelijk te normaliseren, en deze werkwijze 
is exemplarisch voor de 'zachte' vormen van machtsuitoefening die de moderne 
maatschappij typeren. In tegenstelling tot de medicaliseringstheorie biedt de nor
maliseringstheorie geen concrete handelingsmogelijkheden aan om de (medische) 
macht te breken. Dat wü echter niet zeggen dat ze geen normatief perspectief heeft: 
juist door de alom aanwezige macht te schetsen hoopt ze mensen er toe aan te zet-

de gezondheidszorg op de maatschappij. Boom Meppel 1973; Freidson, E., Profession of 
medicine: a study of the sociology of applied knowledge. Haper &. Row New York 1970, 

2 Dit idee leefde vooral in de vrouwengezondheidszorg. Zie bijvoorbeeld Dreifus, C, Seizing our 
bodies. The politics of women's health. Vintage, New York 1977. 

3 Armstrong, D., Political anatomy of the body. Medical knowledge in Britain in the twentieth 
century. Cambridge University press, Cambridge 1983. 
Arney, W. en B. Bergen, Medicine and the management of living. Taming the last great beast. 
University of Chicago Press, Chicago 1984. 
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ten in hun eigen, specifieke situatie steeds opnieuw de pijlers van die macht te on
dermijnen. 

Beide theorieën omvatten dus een interpretatie van de maatschappelijke functie 
van de gezondheidszorg en een politiek perspectief op verandering daarvan. Voor 
de filosofie- of sociologie-docent aan gezondheidszorgopleidingen boden rij 
prachtig lesmateriaal: praktisch relevant en bij uitstek het terrein van zijn vak. Zo'n 
alomvattend perspectief op het medisch handelen kon immers alleen worden ge
formuleerd vanuit een meta-positie ten opzichte van de gezondheidszorg zoals fi
losofen en sociologen die innemen? 

Met deze laatste veronderstelling willen Annemarie Mol en Peter van Lieshout in 
hun proefschrift Ziek is het woord niet. Medicalisering, normalisering, en de ver
anderende taal van huisartsgeneeskunde en geestelijke gezondheidszorg 1945-
1985 grondig afrekenen. Medici en andere hulpverleners bezinnen zich wel dege
lijk ook zelf op de maatschappelijke consequenties van hun handelen. Hun eigen 
meta-theorie is zelfs veel genuanceerder dan die van buitenstaanders als Zola, 
Freidson en Foucault Filosofen en sociologen hebben niet alleen teveel pretenties, 
ze gedragen zich ook nog als een olifant in andermans porseleinkast 

Voor rij tot deze steliingname komen, schetsen Mol en Van Lieshout in heldere 
lijnen de geschiedenis van de Nederlandse gezondheidszorg en van de filosofische 
en sociologische theorievorming over gezondheidszorg. Het ontstaan, de kern en 
de ontwikkeling van medicaliserings- en normaliseringstheorie worden uiteenge
zet; aDeen al om deze overzichtshc^fdstokken is het boek een aanwinst. Het cen
trale project betreft echter de vergelijking van craciale noties uit beide theorieën met 
de termen waarin hulpverleners in de huisartsgeneeskunde en de geestelijke ge
zondheidszorg van 1945 tot 1985 hun 'arbeidsobject' omschreven, en de termen 
waarmee zij hun 'patiënten' of'cliënten' aanduidden. Dat gebeurt aan de hand van 
een corpus artikelen, met name uit Huisarts en Wetenschap (vanaf 1958, voor de 
eerste periode is gebruik gemaakt van Medisch Contact en het Tijdschrift voor 
Sociale Geneeskunde) en het Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid. 
Het doorploegen van al die jaargangen resulteert enerzijds in een historische schets 
van wat hulpverleners in deze jaren bezighield, en ontmaskert anderzijds de gene
raliserende oordelen van medicaliserings- en normaliseringstheoretici. Beide theo
rieën schieten volgens Mol en Van Lieshout op empirisch en theoretisch niveau te
kort. Aan het slot van hun boek formuleren zij dan ook hun eigen strategie om fi
losofie van de geneeskunde te bedrijven. 

Op de gevolgde methode valt vanuit sociaal-wetenschappelijk oogpunt onge
twijfeld het één en ander aan te merken. Er wordt bijvoorbeeld weinig geëxplici
teerd over de totstandkoming en samenstelling van het corpus artikelen, en de re
sultaten worden gepresenteerd als een goed lopend verhaal, gelardeerd met citaten. 
Dat heeft geleid tot een prettig leesbaar boek, maar het doet gemakkelijk vergeten 
dat er talloze interpretatieproblemen moeten rijn geweest Als bijvoorbeeld de term 
'ziek' in de jaren '50 veel werd gebruikt, verstonden alle auteurs daar dan het zelf
de onder, of waren er misschien accentverschillen? 

Toch zijn het niet zozeer de methodologische problemen die de meeste aandacht 
waard rijn, alswel de manier waarop Mol en Van Lieshout filosofen en sociologen 
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hun plaats wijzen. Het is niet alleen de docent uit de eerste alinea die zich eens 
grondig op rijn arbeid moet bezinnen; ook de theoreticus die denkt zich algemene 
uitspraken over de gezondheidszorg te kunnen permitteren kan beter iets anders 
gaan doen. Geen geneuzel meer over een Centraal Station dat misschien niet be
staat, maar ook geen ongenuanceerde uitspraken meer over het onderdrukkende 
karaktervan blinde darm-operaties. De boodschap aan de filosoof en socioloog 
lijkt te rijn: trek er op uit, luister, kijk en vergelijk, maar vooral: blijf met beide be
nen op de grond! 

Die inzet komt niet alleen tot uitdrukking in het laatste hoofdstuk, waarin de 
auteurs hun eigen positie toelichten, maar lijkt ook bepalend te zijn geweest voor 
de vraagstelling en de opzet van het onderzoek. Allereerst zetten Mol en Van Lies
hout uiteen dat tot in de jaren 70 de theorievorming over de gezondheidszorg uit
een viel in twee benaderingen: een historisch-sociologische die zich boog over de 
plaats van de gezondheidszorg in de samenleving, en een filosofische, die zich 
vooraal richtte op het taalgebruik in de geneeskunde. Deze schets (die soms wel 
wat gechargeerd overkomt) maakt direct duidelijk wat de vernieuwende bijdrage 
van de te bespreken theorieën is geweest: medicaliserings- en normaliseringstheo
rie hebben gemeen dat zij het taalgebruik van de hulpverleners koppelen aan rijn 
sociale consequenties. In beide theorieën staan de termen riek en gezond (waar 
artsen het monopolie op zouden bezitten), en de sociale gevolgen daarvan, cen
traal. 

In een eerste rondgang door de tijdschriftartikelen gaan Mol en Van Lieshout 
na hoe belangrijk deze termen daadwerkelijk zijn geweest in het vocabulaire van 
huisartsen en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Zoals gezegd blij
ken deze vocabulaires veel rijker te zijn dan door medicaliserings- en normalise-
ringstheoretici werd verondersteld. In de eerste jaren na de oorlog maakte men zich 
druk om 'zedeloosheid'; een uitdrukking die gaandeweg werd omgezet in (psycho
somatische) 'ziekte'. Terwijl de huisartsen in de jaren '50 achter al die ziekte de 
menselijke 'nood' (die eigen was aan het leven) zagen, constateerde men in de 
geestelijke gezondheidszorg dat er naast (lichamelijk veroorzaakte) geestesziekte 
ook 'psychische stoornissen' bestonden, die cultureel bepaald waren. Deze termen 
werden in de jaren '60 overvleugeld door de 'problemen' die zich aan mensen 
voordeden. In de jaren 70 groeide echter het besef dat het nog altijd de hulpverle
ner was die het probleem voor de patiënt of cliënt vaststelde: men ging er toe over 
de 'hulpvraag' van de patiënt of cliënt centraal te stellen. Het idee dat de behoefte 
aan hulp duidelijk begrensd zou rijn werd begin jaren '80 echter losgelaten; de 
hulpvraag vroeg niet langer om een antwoord, maar was zelf al een reactie op het 
'hulpaanbod'. De hulpverlener concentreerde zich op wat hij zelf te bieden had. 

Zo raakten de hulpverleners in veertig jaar wel heel ver verwijderd van de 'ze
deloosheid' die het volk kort na de oorlog nog bedreigde. Mol en Van Lieshout 
constateren dat het niet terecht is de termen 'riek' en 'gezond' als de termen van 
de gezondheidszorg aan te wijzen. Er zijn veel meer termen in gebruik (geweest) 
die het 'arbeidsobject' definiëren en bovendien zijn er binnen de gezondheidszorg 
grote verschillen in taalgebruik. 

De ontoereikendheid van de termen riek en gezond is bovendien meer dan een 
empirisch probleem. Ook als men meerdere termen in de medicaliserings- en nor-
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maliseringstheorie zou toelaten blijven beide onbevredigend. Andere termen func
tioneren namelijk niet, zoals bij 'riek' wel het geval is, als een feitelijke verhulling 
van een moreel oordeel: bij termen als 'stoornis' of 'probleem' wordt juist duide
lijk gemaakt dat zij geen feitelijke etiketten rijn, en de term 'hulpvraag' is zelfs ge
ïntroduceerd om het oordeel bij de patiënt te leggen. De normaliseringstheorie 
komt het zelfde struikelblok tegen wanneer zij stelt dat de medische taal de werke
lijkheid langs de polen normaal - afwijkend ordent. Zo'n polaire ordening is on
houdbaar: 'nood' komt bij alle mensen voor en op een 'hulpvraag' is niet één, 
maar zijn vele uiteenlopende antwoorden mogelijk. Dat taal ordent is juist, aldus 
Mol en Van Lieshout, maar hoe dat gebeurt is een vraag die beter opengelaten kan 
worden, omdat dat zeer variabel is. 

Vervolgens wordt het hele corpus nog eens doorgenomen; ditmaal met de fo
cus op het spreken van de patiënt De medicaliseringstheorie stelt dat leken on
mondig worden gehouden door de hulpverlener en beoogt hen meer zeggenschap 
te geven, terwijl de normaliseringstheorie het tot spreken brengen van de patiënt 
beoordeelt als een techniek van de heersende orde, die juist ondermijnd moet wor
den. Behandelt de hulpverlener de patiënt als een onmondig kind of is hij één en al 
oor voor het verlossende woord uit diens mond? 

Vlak na 1945 was het spreken van de patiënt van weinig belang: hij werd om
schreven als een resultante van zijn 'aanleg' en zijn 'omgeving'. In de jaren '50 
transformeerde 'aanleg' in het lichamelijke en werd 'omgeving' gesplitst in vroege 
(kinder-) en huidige omgeving: de mens als 'psycho-somatisch-sociale totaliteit' 
werd geboren. Hulpverleners moesten er rekening mee houden dat een somatische 
klacht een psychische oorzaak kon verbergen, of andersom. Toen in de jaren '60 
het trefwoord 'interpersoonlijke relaties' opkwam, kwam de hulpverlener voor het 
eerst zelf in beeld, al hield hij de touwtjes van het gesprek stevig in handen. In het 
gesprek kon de patiënt gedachten, gevoelens en strevingen uitdrukken en daar 
hoefde de hulpverlener niets meer achter te zoeken. In de loop van de jaren 70 
realiseerden de hulpverleners zich dat zij zelf deel uitmaakten van de maatschappe
lijke structuur. Sommigen concludeerden daaruit dat rij een signaalfunctie voor de 
politiek moesten gaan vervullen; anderen legden met hun witte jas hun autoriteit af 
en gingen aan bewustmaking doen - de patiënt besliste voor zichzelf op basis van 
de verkregen informatie. Via de nadruk op het belang van de eigen leefwijze voor 
de gezondheid en het nut van zelfhulp culmineerde dit alles in de jaren '80 in de 
vaststelling dat een patiënt als lekendeskundige geen kwalitatief slechtere, maar 
gradueel minder kennis heeft over zijn klachten. 

Opnieuw is duidelijk dat de medicaliseringstheorie onterecht veronderstelt dat 
de patiënt altijd monddood wordt gemaakt; in dezelfde tijd dat Zola en Freidson 
hun inzichten publiek maakten werd er in de vaktijdschriften ook nagedacht over 
de vraag hoe de patiënt aan het woord kon komen. En opnieuw menen Mol en Van 
Lieshout dat deze empirische inadequaatheid theoretische oorzaken heeft Medica-
liseringstheoretici, zo poneren zij, menen dat hun theorie een meta-positie inneemt 
ten opzichte van de hulpverleningspraktijk; door deze oogkleppen zien ze niet dat 
die hulpverleners vanaf het eind van de jaren '60 ook zelf nadachten over hun 
(maatschappelijk) functioneren. 

Deze psychologiserende verklaring lijkt mij echter vooral een gevolg van de 

76 



manier waarop Mol en Van Lieshout hun onderzoek hebben opgezet De medicali-
seringstheorie beoogde met haar uitspraken vooral de gang van zaken in de medi
sche praktijk ter discussie te stellen. Dat die praktijk niet op zichzelf staat, maar een 
wederkerige relatie onderhoudt met de wetenschappelijke rpaktijk is juist, en door 
medicaliseringstheoretici te weinig beseft Wil je echter de medicaliseringstheorie 
diskwalificeren, dan zal dat toch eerst en vooral op het niveau van haar primaire 
object, de medische praktijk, moeten gebeuren. Door tijdschriften, die eerder deel 
uitmaken van de wetenschappelijke praktijk, als onderzoeksmedium te kiezen, 
heeft het veel weg van een 'self-fulfilling prophecy' wanneer je constateert dat daar 
wel degelijk zelfreflexiviteit te vinden is. Wanneer je dan, bijvoorbeeld om prak
tische redenen, toch tijdschriften als onderzoeksmedium neemt, zou het op zijn 
minst voor de hand liggen na te gaan welk aandeel filosofen en sociologen in de 
gebruikte tijdschriften hadden en of dit aandeel inhoudelijk verschilde van dat van 
de hulpverleners zelf (die je nog zou kunnen onderverdelen in praktizerende hulp
verleners en onderzoekers). Mol en Van Lieshout laten het bij de vermelding dat 
het belangrijke artikel van Zola, waarin hij de term medicalisering in Nederland in
troduceerde, in 1972 in Huisarts en Wetenschap werd gepubliceerd. (4) Omdat bij 
de citaten geen auteurskenmerken worden vermeld, is het ook de lezer onmogelijk 
gemaakt hier alsnog enig onderscheid in aan te brengen; tenzij hij natuurlijk het 
hele corpus artikelen zelf nog eens gaat doornemen - maar daar schrijf je geen 
proefschrift voor, lijkt mij. 

De normaliseringstheorie ontsnapt aan een soortgelijke veroordeling van haar 
meta-positie omdat rij de sprekende patiënt wel een plaats toekent, maar vermoe
delijk vooral ook omdat Foucault niet alleen de medische praktijk, maar ook de 
medisch-wetenschappelijke praktijk exemplarisch achtte voor de macht van de 
menswetenschappen. Toch menen Mol en Van Lieshout dat deze theorie nog in 
twee oprichten te monolithisch is. Ze kent de sprekende patiënt wel een (centrale) 
plaats toe in de (medische) orde, maar signaleert niet dat daaronder nog zeer veel 
verschillende mensbeelden schuil kunnen gaan: bijvoorbeeld dat van een mens 
wiens uitspraken aks een symptoom van iets anders moeten worden gelezen, of 
dat van een mens met een duidelijke eigen wil. De ene orde bestaat niet; het gaat 
om een verscheidenheid aan ordeningen. Daarnaast blijkt het onterecht te veron
derstellen dat subjecten alleen door waarheidsuitspraken worden gemaakt; ook de 
omgangstechnieken van de hulpverlener (dus de relatie tot de patiënt) of de bena
dering van de patiënt als lekendeskundige (dus als drager van waarheid) spelen een 
rol. 

Bij dit laatste kritiekpunt is het mijns inziens de vraag of Foucault waarheids
uitspraken over mensen niet ruimer interpreteert dan Mol en Van Lieshout hier 
doen. De nadruk op interpersoonlijke relaties en omgangstechnieken rond 1970 
bijvoorbeeld hangt nauw samen met de menswetenschappelijke kennis uit die tijd 
en hoeft dus niet als een manier van subjectproduktie gezien te worden die wezen
lijk verschilt van die van waarheidsvertogen. Elders in het boek (5) benadrukken 
Mol en Van Lieshout ook zelf dat een vertoog bij Foucault termen, gebruiken en 

4 A.w.s p. 243. 
5 A.w., p. 267-8. 
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dingen kan omvatten. Op dezelfde plaats maken zij duidelijk dat hun bezwaar niet 
zozeer een eenzijdige nadruk op waarheidspreken in enge zin betreft, maar veel 
meer de onbeweeglijkheid van de relaties tussen termen, dingen en gebruiken die 
bij Foucault steeds tot één orde herleid worden. 

We zijn daarmee beland in het laatste hoofdstuk, waarin de auteurs hun eigen 
(theoretische en politieke) positie formuleren. Wie hun werkwijze en de manier 
waarop hun commentaar op andere theorieën is geformuleerd goed heeft bekeken, 
zal daar al het één en ander van hebben bespeurd. De manier waarop bijvoorbeeld 
Habermas in één alinea wordt afgedaan (om niet te zeggen afgemaakt) en de ter
men waarin enige noten over Latour rijn gesteld verraden dat hun affiniteit meer bij 
de laatste dan bij de eerste ligt. (6) Zij zijn wars van filosofen en sociologen die 
grote theoretische monumenten oprichten waar enkele epigonen nog wel eens een 
krans komen leggen, maar die niemand aan het denken zetten. Hun ideaal is om 
iedere ballon door te prikken die zo groot wordt dat hij dreigt te gaan zweven. 

Zelf karakteriseren ze hun strategie als Verschil maken'. Dat de werkelijkheid 
geordend wordt door taal, maar ook door dingen en gebruiken, is daarbij het enig 
vaststaande uitgangspunt; degene die de ordening(en) van een bepaalde praktijk 
wil onderzoeken dient verder alles variabel te steDen: de wereld is veranderlijk en 
wisselvallig. "Sociale theorie die de taal van - een deel van - de geneeskunde in 
haar onderzoek wil betrekken, doet er goed aan na te gaan hoe die geneeskunde 
ordent Daarmee vertrekt ze niet vanuit vaste, eigen coördinaten, maar kan ze laten 
zien welke coördinaten de geneeskunde aanbrengt - in wisselende periodes en 
wisselende combinaties. Alles, zo is de aanname van deze benadering, is wisse
lend. Of liever gezegd: alles kan wisselen." (7) 

Hoewel de verschil-benadering zeer genuanceerd overkomt is ze bepaald niet 
probleemloos. Eerder signaleerde ik al dat het niet-vermelden van de auteurs bij de 
citaten het maken van bepaalde verschillen onmogelijk maakt. Ondanks zichzelf, 
lijkt het, zijn het hier wel de onderzoekers (i.e. Mol en Van Lieshout) die bepalen 
welke verschillen wel en welke niet relevant zijn. Het is dus cruciaal wie de on
derzoeksvraag stelt en wie haar beantwoordt Maar wie is daarvoor eigenlijk de 
meest aangewezen persoon? Dat Mol en Van Lieshout een aanbodbeperking in de 
filosofie en sociologie propageren is duidelijk, maar onduidelijk blijft hoe ver die 
gaat Hebben filosofen en sociologen nog een eigen bijdrage te leveren aan de 
hulpverleningspraktijk, of moeten zij hun werkveld met anderen delen? Reflexivi-
teit is in ieder geval geen exclusieve eigenschap van filosofen meer, en aan een fi
losofische of sociologische meta-taal om de problemen van de hulpverlening te 
herformuleren heeft die hulpverlening niets. Er dient alleen binnen de taal die 
hulpverleners hanteren verschil te worden gemaakt Principiële redenen om de fi
losoof of socioloog een rol in het verschil maken toe te kennen, die niet net zo 
goed of zelfs beter door de hulpverleners zelf kan worden vervuld, dragen Mol en 
Van Lieshout niet aan. Toch trekken rij ook niet de uiterste consequentie dat filo
sofen en sociologen overbodig zijn geworden. Net als de hulpverleners trachten rij 

6 A.w., resp. p. 166 en pp. 46, 271. 
7 A.w., p. 271. 
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(als filosofen) hun eigen rol met behulp van nieuwe termen te herdefiniëren. 
Die nieuwe rol doet veel denken aan die van een historicus: met nauwgezette 

precisie wordt de werkelijkheid gereconstrueerd. Daarbij wordt er vanuit gegaan 
dat die werkelijkheid contingent is, maar dat er achteraf wel verbanden tussen spe
cifiek gelocaliseerde factoren gelegd kunnen worden. Twee dilemma's waarvoor 
de historicus zich gesteld ziet, doen zich ook voor aan de verschil-maker. Aller
eerst is er het problematische evenwicht tussen het veld van onderzoek en de theo
rievorming. Hoe genuanceerd moet een historische verklaring rijn om recht te 
doen aan de uniciteit van de situatie, maar tegelijkertijd toch nog enig inzicht te 
bieden? Aandacht voor de complexiteit en contingentie van de werkelijkheid helpt 
al te gemakzuchtige, ééndimensionale theorieën te ontmaskeren, maar kan ook ie
dere inzichtgevende uitspraak belemmeren. Natuurlijk is het relevant te weten door 
welke verschillen oude verbanden in nieuwe situaties niet langer opgaan. Een een
zijdige nadruk op die verschillen zou echter al gauw tot de conclusie leiden dat de 
werkelijkheid zo complex is dat iedere uitspraak die verder gaat dan 'ik, hier, nu' 
achterwege moet blijven. Wil ze interessant blijven, dan ontkomt de verschil-be-
nadering er, net als de historicus, niet aan bepaalde verschiDen onbesproken te la
ten. 

Het tweede dilemma hangt daarmee samen: de vraag naar het 'nut' van ge
schiedenis. Het oude adagium dat het verleden lessen voor de toekomst bevat, 
wordt steeds meer ter discussie gesteld: wat is de waarde van historisch besef voor 
actuele politieke keuzes? Een soortgelijk dilemma speelt de verschil-benadering 
parten. Ook zij wordt toegepast op ordeningen die al tot stand gekomen zijn. Ach
teraf kunnen verschiDen en overeenkomsten tossen die ordeningen worden aange
wezen, zoals Mol en Van Lieshout hebben laten zien aan de hand van het taalge
bruik van hulpverleners. Of die versehUlen ook relevant zijn voor actuele keuzes 
moet nog maar blijken. Mol en Van Lieshout laten zich in elk geval niet expliciet 
uit over de politieke relevantie van hun eigen analyses. 

Dat geeft al aan dat de politieke inzet van de verschil-benadering nogal mager is. 
De sociaal-theoreticus die verschü maakt, kan de luis in de pels van iedere beleids
maker zijn door voortdurend nadere nuanceringen aan te brengen in de voorlig
gende beleidsalternatieven. Dat is een nuttige taak, maar het is niet ondenkbaar dat 
hij met harde hand verwijderd zou worden, en niet geheel ten onrechte. De ver
schil-maker zet namelijk wel steeds nieuwe differentiaties op de agenda, maar 
zwijgt geheel over de manier en het tijdstip waarop er keuzes gemaakt moeten 
worden. Versehil-maken is een voorwaarde voor besluitvorming, maar die be
sluitvorming zelf komt daarbij nauwehjks in beeld: "Verschil maken is geen manier 
om discussies te sluiten, maar om ze te openen. Het is dan ook een onbruikbare 
strategie voor politieke actoren die zichzelf als rechter of therapeut wiDen opsteDen. 
De sociaal-theoreticus die verschil maakt, doet niet aan 'wetgeving' en zegt al 
evenmin wat er moet gebeuren om de toestand 'beter te maken'. Uitspraken over 
een 'rechtvaardige' of een 'gezonde' samenleving bhjven achterwege. Verschil 
maken werkt anders: het opent discussies waar tevoren niets te discussiëren leek." 
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(8) Uitdrukkelijk wordt hier de sociaal-theoreticus alleen het politieke voorwerk 
toebedeeld; met morele afwegingen hoeft hij zich niet bezig te houden. De verschil-
maker stelt zich op als een positivistische wetenschapper die verschillen vaststelt, 
maar zijn handen schoon wil houden en de normatieve keuzes daarom overlaat aan 
de dames en heren politici. 

Zelfs de slotstelling: "Degene die het verschil aanwijst, stelt het onderwerp van 
discussie vast. De politieke strategie van deze theorie zit dan ook al vervat in haar 
empirische beschrijvingen." (9) lijkt hier teveel gezegd. Omdat alleen verschillen 
kunnen worden aangewezen tossen de ordeningen van al bestaande termen, dingen 
en gebruiken is het onderwerp van discussie in feite al door anderen vastgesteld. 
De verschil-maker kan alleen reageren, niet ageren. De angst om zich als theoreti
cus teveel te verbeelden (dat wil zeggen teveel pretenties te hebben) lijkt zo uit te 
monden in een gebrekkige verbeeldingskracht: het mogelijke wordt teruggebracht 
tot een voortdurende differentiatie van het bestaande. 

Op normatief terrein heeft de verschil-benadering wezenlijk minder te bieden 
dan de medicaliserings- en normaliseringstheorie, al doen Mol en Van Lieshout het 
anders voorkomen. Een blauwdruk voor een gezonde gezondheidszorg, zoals de 
medicaliseringstheorie die wil geven, is inderdaad onhoudbaar en onwenselijk. 
Voor de normaliseringstheorie ligt het geheel anders. Foucault is juist vaak het 
verwijt gemaakt dat hij ieder normatief perspectief onmogelijk maakt door een orde 
te schetsen die alomvattend is. Daar kan tegen worden ingebracht dat hij met rijn 
onderwerpkeuze en nog duidelijker in zijn interviews heeft laten zien dat het mo
gelijk is sociale theorie te bedrijven vanuit een ethische steilingname zonder in die 
theorie zelf onmiddellijk sjablonen voor het handelen te hoeven geven. Ook in zijn 
werk zijn sporen van die ethische steilingname terug te vinden. Zo kunnen de ver
wijzingen naar de Griekse tijd in het latere werk van Foucault worden opgevat als 
aanduidingen van de mogelijkheid in een niet-normaliserende orde te leven. Mol en 
Van Lieshout doen dat af als "vaag" en "nogal romantisch". (10) Kennelijk kunnen 
rij zich normatieve stellingnames aDeen als blauwdrukken denken; daarmee doen 
ze Foucault echter tekort. Het gaat Foucault in geen geval om een teruggrijpen op 
oude, niet-normahserende samenlevingsvormen. Uit die oude vormen kan wel 
inspiratie geput worden, maar men zal uiteindelijk zelf tot hedendaagse hande
lingskeuzes moeten komen. In die zin vertoont Foucaults werk de sporen van zijn 
normatieve uitgangspunten, die niet expliciet theoretisch verantwoord hoeven te 
worden, maar die de theorievorming wel degelijk schragen. Een equivalent voor 
die ethische gedrevenheid is in het verschil maken nergens te vinden. 

Misschien is het inderdaad romantisch in het no-nonsense-tijdperk nog ballonnen 
op te laten. Bij dat oordeel wordt echter vergeten dat ballonnen niet altijd tot de he
mel hoeven te reiken om de verbeelding even los te maken van de bestaande wer
kelijkheid. Het risico dat een baDon in de dichtstbijzijnde boom blijft hangen zou ik 
daarvoor wel op de koop toe willen nemen. 

8 A.w., p. 272. 
9 A.w., p. 275. 
10 A.w., p. 261. 
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