filosofie eventueel te overbruggen. Namelijk door de middels communicatieve
rationaliteit dialectisch met elkaar verbonden principes van rechtvaardigheid
en solidariteit samen tot uitgangspunt van
een politieke theorie te maken.
Gezien de grenzen die Habermas'
strenge cognitivisme aan de diskursethiek stelt, mag worden betwijfeld of hij
degene zal zijn die een dergelijke theorie
zal ontwikkelen. Aan de andere kant is
echter duidelijk dat degene die eventueel
in een dergelijke theorie zou slagen met
beide benen op de schouders van de auteur van de Erlauterungen w Diskursethik zal moeten staan.

Ziekte als epistemologische
constructie?
Marli Huijer

Recensie van: Rob Dillmann, Alzheimer's diseuse. The concept of diseuse
and the construction of medica1 knowledge. Amsterdam, Thesis Publishers
1990.
De relatie tussen filosofie en geneeskun-

de komt tegenwoordig vaker aan bod m
de media dan in de studeerkamer van de
filosoof. Euthanasie hij wilsonbekwamen" Stoppen met medisch zinloos handelen? Daar moet een ethica over gehoord worden! Zij kan het probleem
verhelderen en richtlijnen geven voor het
medisch handelen. Veel filosofen menen
dat deze 'toegepaste' ethiek weinig meer
met filosofie van doen heeft. Vooral
vanuit hermeneutische hoek is flinke kritiek te horen. Filosofie moet dieper gaan,
achterliggende betekenissen an het licht
brengen, aldus d e hermeneut, en zich
niet laten verleiden om door anderen gedefinieerde 'problemen' even op te los-

sen. Tegenover of naast de toegepaste
medische ethiek die streeft naar universele en objectieve richtlijnen voor het
medische handelen waarmee de rechten
en vrijheden van pati'nten worden gegarandeerd, legt de hermeneutische medische ethiek de nadruk op de interpretatie
van het ambigue, heterogene en contextuele van demedische praktijk.
Een voorbeeld van een dergelijke
hermcncuischc henadering van de geneeskunde is 'Alizheimcr's disei~se.The
concept of disease and the constrnction
of medical knwoledge', de dissertatie
waarop Rob Dillmann vorig jaar promoveerde. De filosofische vraag die hij zich
n deze studie stelt is wat de betekenis
van het concept ziekte hinnen het hiomedisch onderzoek is. Moet ziekte begrepen
worden als een geheel van stoornissen
dat zich afspeelt in het lichaam van de
patiÃ©ntals een werkelijkheid die door de
dokter kan worden waargenomen e n
omgezet m k e n n i s w f heeft ziekte geen
ontologisch fundament, is ziekte het resulfaat van een bepaalde manier van kennis ordenen en dus iets dat vooral bestaat
in het hoofd van de arts? Dillmanns
kritiek op bestaande medisch-filosofische
en psychiatrische ziekteconcepten brengt
hem eitoe om, aan de hand van de ziekte
van Alzheimer, een nieuw, epistemologisch model van ziekte te ontwerpen.
Hoewel de beschrijving van dit model
nog onduidelijkheden vertoont, met name waar het gaat om de confrontatie met
de zieke mens, lijkt dit model het mogelijk te maken om de constructie van hiomedische kennis in al haar veelzijdigheid
te beschrijven. Wat artsen en patienten
met de kennis van deze constructie moeten, komt in dit hoek, evenals in veel andere constructivistische studies, niet aan
de orde. Ik stel me voor dat deze kennis
bepaalde. binnen de geneeskunde gangbare, begrippen onderuit kan halen en
daardoor tot een kritische houding bij
artsen en pati'nten kan leiden. Voor de
beschrijving die Dillmann geeft van de
verschillende ziekteconcepten die binnen

het Alzheimer-onderzoek worden gebruikt, gaat dat zeker op: zij relativeren
sterk de waarde van een antal uitkomsten
van dit onderzoek.
Met zijn studie sluit Dillmann aan bij een
debat dat sinds enkele decennia binnen
de filosofie van de geneeskunde wordt
gevoerd. Binnen dn debat voelt Dillmann
zich het meest verwant met het pragmatische standpunt van Engelhardt (1981)
die ziekte niet beschouwt als een natuurlijk gegeven, mar als een relationeel netwerk tussen diverse medische, sociale,
morele, esthetische en andere elementen.
Waar Engelhardt echter vooral zoekt te
definieren wat ziekte is, wil Dillmann
begrijpen hoe het concept van ziekte
wordt gebrokt en welke functie het binnen de geneeskunde veivult.
Behalve bij medisch-filosofische
ziektecoucepten sluit Dillmann aan bij
een binnen de psychiatrie tot stand gekomen ziekteconcept: het klasse-concept
van de Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders. De DSM, met als
laatste versie de DSM III-R, is een in de
laren vijftig tot stand gekomen classificering van geestesziekten gebaseerd op
het logisch empirisme. Het DSM-klasseconcept van ziekte beoogt mensen op
grond van een aantal eigenschappen te
kunnen identificeren als lid van een van
tevoren gedefinieerde ziekteklasse (bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer).
Dillmanns filosofische kritiek op deze
ziektebegrippen betieft hun poging een
definitie van ziekte te geven die universeel is, dat wil zeggen geldig voor de
gehele geneeskunde. Zelfs Engelhardt,
die contextuele elementen opneemt m zijn
definitie van ziekte, veronderstelt dat zijn
ziektebegrip universeel is. Dillmann
meent dat daarmee tekort wordt gedaan
aan het polymorfe karaktei van de geneeskunde en aan de context-afhankelijkheid van het ziektebegrip. HII vraagt
zich af of het niet mogelilk is om meerdere ziekteconcepten te overwegen.
Daarnaast geldt Dillmanns kritiek de ex-

of impliciet in de concepten verwoorde
stellmg dat de medische praktijk opgevat
kan worden als een toegepaste wetenschap. Zo eenduidig is de relatie tussen
wetenschap en medische praktijk niet,
aldus Dillmann, eerder is er sprake van
wederzijdse afhankelijkheid en bemvloeding.
Om de eerste contouren van zijn
ziektebegtip, die niet veel meer zijn dan
een kritiek op de andere concepten, te
kunnen toetsen, kiest Dillmann een
'case': de ziekte van Alzheimer. Deze
ziekte, een op relatief jonge leeftijd
voorkomende vorm van dementie, werd
begin deze eeuw 'ontdekt' door Alzheimer. In 1906 meldde hij het geval van
een 51-jarige vrouw met een eigenaardige ziekteproces, die hij pathologischanatomisch onderzoek tot dan toe onbekende afwijkingen in de hersenen bleek
te hebben. Op boeiende wijze beschrijft
Dillmann de diverse factoren die deze
ontdekking mogelilk maakten, zoals de
ontwikkeling van de microscoop, de tot
standkoming van nieuwe technieken om
hersenweefsel te kleuren (die onder andere samenhing met de mode om kleren
synthetisch te verven), de toegenomen
institutionalisering van de psychiatrie en
het feit dat Alzheimers leermeester, de
beroemde psychiater Kraepelin, van alle
patiknten een status aanlegde waarin hun
gegeven, inclusief de pathologisch-anatomische verslagen, werden geregistreerd. De wijze waarop Dillmann de
achtereenvolgende. elkaar soms tegensprekende gebeurtenissen, die door toevalligheden en krachtverhoudingen tot
stand komen, presenteert, doet in eerste
instantie denken aan een genealogie h la
Foucault. Maar Dillmann wil meer dan
alleen gebeurtenissen beschrijven. Hij
kiest voor een hermeneutische werk"
wijze, waarbij hij steeds de door hem
beschreven gebeurtenissen interpreteert
vanuit het gebruik van het ziektebegnp.
Een voorbeeld daarvan is het verschil
van mening dat Alzheimer en Kraepelin
hebben over het bestaan van de ziekte

van Alzheimer. Alzheimer zelf meent, in
tegenstelling tot Kraepelin, dat de door
hem gevonden neuropathologische veranderingen niet corresponderen met de
klinische verschijnselen en dat ze eerder
opgevat moeten worden als atypische
vormen van seniele dementie dan als een
afzonderlijke ziekte. Dit verschil in opvatting komt overeen met hun verschillende conceptie van ziekte. Alzheimer,
die meer onderzoeker dan clinicus is,
heeft een ontologisch en kwalitatief ziektebegrip: de neuropathologische verandenngen in de hersenen van een specifieke patiÃ«nzijn (karakteristiek voor) de
ziekte. De relatie tussen deze verandenngen en het klinische beeld is volgens
Alzheimer weinig consistent. Kraepelin
daarentegen ziet ziekte als een begrip dat
de klinische en neuropathologische verschijnselen in een wetmatige relatie met
elkaar verbindt. Daarbij gaat hij niet uit
van een specifiek geval, maar van giote
aantallen patiknten. Ook in de latere ontwikkelingen rondom de ziekte van Al?heimer net Dillmann deze twee ziektehegrippen terugkeren. Zo i s hinnen de
neuropathologie het debat over de vraag
of de ziekte van Alzheimer een aparte
ziekte is, onderscheiden van seniele dementie en van normale ouderdomsprocessen, nog steds niet afgerond. Wel
werd in de jaren zestig een pragmatische
oplossing voor dit probleem gevonden in
het opstellen van een diempelwaarde de
diagnose ziekte van Alzheimer kan neuropathologisch gesteld worden als er
meer dan een bepaald aantal 'plaques'
per vastgesteld oppervlak in de hersenen
voorkomt. in deze definiering wordt het
ziektehegrip ontologisch e n kwantitatief
gebruikt (in plaats van kwalitatief zoals
hij Alzheimer).
Ook Kraepelins ziektebegnp gaat zijn
eigen weg. De brug die Kraepehn slaat
tussen de klinische verschijnselen bij de
ziekte van Alzheimer (de ielatief lage
leeftijd van de patient, stoornissen m de
taal, stuipen, spastische beweingen en
een ernstige dementie) en de eigenaardige

neuropaihologische veranderingen, is in
de klinische psychiatrie temg te vinden in
het gebruik van het concept van 'focale
verschijnselen'. Dit concept duidt de samenhang aan tusen klinische verschijnselen en bepaalde focale stoornissen in
de hersenen. De amhiguÃ-teivan Kraepelins ziektebegrip - het wil zowel de klinische als neuropathologische verschijnselen omvatten - kenmerkt het debat dat
decennia lang gevoerd wordt over de
precieze relaties tussen het klinische
beeld van de ziekte van Alzheimer, seniele dementie en cerebrale artei-iosclerose (dementie op basis van vaatafwijkingen) Eind jaren zeventig wordt het concept van de focale verschijnselen als
diagnostisch criteiium losgelaten en vervangen door de classificering van de
ziekte van Alzheimer binnen de DSM-111.
De consensus en empirische observaties
die de basis van de DSM-I11 vormen,
leiden tot de aanbeveling om de term
'ziekte van Alzheimer' te ieserveren voor
dementie die v66r het 65e jaar optreedt
en de term 'seniele dementie van het
Alzheimer type' (SDAT) voor dementie
die na het 65e jaar optreedt. Daarmee
verdwi~ntechter niet de ambiguÃ¯teidie
kenmerkend is voor Kraepelins ziektebegrip. De ziekte van Alzheimer wordt
hinnen de DSM-111 geclassificeerd als
een mentaal syndroom, dat wil zeggen
als een mentale ziekte waarvan de oorzaak niet bekend is. Tegelijkertijd wordt
echter vermeld dat de ziekte van Alzheimer een 'physical disorder' is: een klinisch beeld dat op een of andere manier
c o 1 1 c l ~ met
1 1 hep~aldencuropaihologische vi:r~ndennm;n.Toch hlijti di.' DSM111een epistemologische benadering van
het ziektehegnp volgen. De aanname van
Alzheimer en latere hersenonderzoekers
dat de neuropathologische veranderingen
de ziekte zijn, wordt hinnen de DSM-I11
niet aangehangen. De enige zekerheid die
de DSM-111 (R) biedt is dat alle Alzheimer patiinten voldoen aan de definitie die
de DSM-111 (R) geeft van de ziekte van
Alzheimer. In ontologische zin verwijst

de klinische diagnose 'ziekte van Alzheimer naar een open ruimte.
De beschnlving en analyse van deze
geschiedenis van het gebruik van het
ziekteconcept (die nog uitgebreid wordt
met de bestudering van twee recente ontwikkelingen binnen het onderzoek naar
de ziekte van Alzheimer, namelijk de
cholinerge hypothese en de genetische
hypothese) gebruikt Dillmann om zijn
epistemologischmodel van het ziektebegnp in het kader van biomedisch onderzoek verder uit te werken. Dit model (het
Disease as a Conceptual Tool-model of
DCT) wordt gekarakteriseerd door drie
begrippen: een domein van observatie,
een epistemologisch veld en het concept
van de 'polymorfe set'. De geschiedenis
van de ziekte van Alzheimer laat zien dat
door nieuwe technologische ontwikkelingen nieuwe domeinen van observatie
ontstaan. Binnen deze domeinen hebben
de verschillende elementen aanvankelijk
geen betekenis. Conceptuele en theoretische veranderingen leiden ertoe dat deze
elementen wel betekenis krijgen en dat
een domein van ohservatie verandert in
een epistemologisch veld. Deze omzetting vindt plaats aan de hand van de 'polymorfe set', een aan Wittgensteins familiegelijkenissen ontleend begrip:
waarnemingen worden als ziekte gecategoriseerd op grond van bepaalde overeenkomstige eigenschappen.
Binnen het model van DCT wordt
ziekte geconceptualiseerd als een begrip
dat meerdere epistemologische velden
bijeenbrengt en dat op grond van conceptuele criteria bepaalde gebieden van
deze velden als ziekteprocessen afbakent.
Normatieve beslissingen en het al dan
niet medisch kunnen ingrijpen, spelen
hierbij een rol. Als filosofisch instrument
biedt dit model de ruimte om een
veelheid aan heterogene, normatieve, op
waarschijnlijkheid berustende en contextuele elementen op te nemen in de beschrijving van de constructie van hiomedisch onderzoek. Dat dit instrument nog
niet werkelijk is uitgewerkt, wordt zicht-

baar als Dillmann zijn model confronteert
met de zieke mens in de medische praktijk. De logische conclusie die mijns inziens uit zijn model volgt, namelijk dat
ziekte een epistemologisch geconstrueerd
begrip is en geen ontologische basis
heeft, blijkt dan problematisch. Ziekte
kan weliswaar epistemlogisch geconstrueerd zijn, de klinische ervaring leert
dat dat voor de mens die de ziekte 'heeft'
niet opgat. Onverwacht blijkt er m Dillmanns denken ruimte om ziekte te denken als een biologisch proces dat zich als
een natuurlijk gegeven afspeelt in het
lichaam en dat onderscheiden kan worden van de normale biologische processen. Hij probeert deze tegenstrijdigheid
te verbloemen door te stellen dat ziekte
opgevat moet worden als het resultaat
van epistemologische manoeuvres en afbakeningen 'up to the point where we are
led to think that mechanisms of disease
might he discerned as natnral facts or
entities'. Daarmee haalt hij de geloofwaardigheid van zijn epistemologische
model van ziekte onderuit: want hoe
moeten we weten waar en wanneer de
epistemologische constructie ophoudt en
ziekte ontologisch opgevat moet worden?
Deze tegenstrijdigheid in Dilimanns denken, die het duidelijkste naar voren komt
in de confrontatie met de zieke mens,
blijkt hij nader inzien ingebed m de opbouw van het boek: het aanvankelijke
doel om te beschrijven hoe biomedische
kennis tot stand komt, wordt gecompliceerd door de these dat biomedische
kennis en medisch praktijk elkaar wederzijds beÃ¯nvloede en afhankelijk van
elkaar zijn. Binnen de medische prakt~jk
speelt de zieke mens een belangrijke rol.
Gezien voorgaande stelling zou dat ook
voor het biomedisch onderzoek moeten
gelden. Dillmann kiest er echter bewust
voor om het domein van de zieke mens
binnen de medische praktijk niet te beschrijven. Deze uitsluiting van de zieke
mens - terwijl hij wel een rol speelt in het
biomedisch onderzoek - past in feite niet
binnen het model van DCT waarbij niets

van tevoren uitgesloten en alles mogelijk
lijkt.
Hoewel dit model dus nog geenszins
perfect is, verdient het vanwege haar bijzondere medisch-filosofische invalshoek, waarbij de geneeskunde noch als
een universele praktiik, noch als toegepaste wetenschap wordt benaderd, zeker
aandacht. Een verdere en vooral meer
praktische uitwerking van dil model kan
ertoe aanzetten dat aitsen en patienten
zich realiseren dat veel binnen de geneeskunde gebruikte concepten minder
eenduidig en vanzelfspreken zijn dan ze
lijken.

Thuis
Ruud Abma

Recensie van: Ido Weijers, Terug naar
het behouden huis. Romnnschri~versen
wetenschappers in de laren vijfr~g.
Amsterdam: SUA 1991, 187 pp., ISBN
90 6222 17 X, f. 45,--. (Proefschrift
Erasmus Universiteit Rotterdam)
Wie een prikkelend en erudiet betoog wil
lezen over de contrasten en ovemnkomsten tussen romanschiijvers als Reve,
Hermans, Blaman en Vestdijk enerzijds
en wetenschappers uit de Utrechtse Ã ¬ e
nomenologische school' anderzijds,
moet zich onverwijld naar de boekhandel
begeven en dit boek aanschaffen. De
Utrechtse school is de laatste jaren ook in
andere proefschriften onderwerp van
studie geweest. Zo analyseerde Dehue in
De regels van het vak (1990) de controverse m de psychologie tussen de positivistische 'Amsterdamse' school en de
fenomenologen, en behandelde Ter
Meuten in Ziel en &held
(1988) de rol
van de fenomenologen in de recepue van

de psychologie en psychoanalyse onder
Nederlandse katholieken. Weijers, van
huis uit politicoloog, heeft een andere
weg ingeslagen: hq doorbreekt d e
scheidslijnen tussen sociale wetenschap
en literatuur om zo een beeld te kunnen
geven van twee conti'asterende stromingen in de Nederlandse cultuur van de jaren vijftig.
Het grondprincipe van deze studie is
de vergelijking. Het grootste deel van het
betoog is gewijd aan paarsgewijze vergelijkingen van kernthema's uit het werk
van achtereenvolgens: Rumke en Vestdijk, Buytendijk en Blaman, Langeveld,
Van het Reve en Hermans, en ten slotte
Pompe en opnieuw Heimans. Tussendoor geeft Weners dwarsveihanden en
nuanceverschillen aan tussen d e
Utrechters' en de romanschrijvers onderling. In ieder hoofdstuk brengt hij
echter de verschillende variaties weer in
verband met zijn hoofdthema: de uiteenlopende culturele interpretaties en interventies van een oudere generatie wetenitchappers die een voorzichtige vernieuwing nastreeft en een longere generatie
liteiatoren die een dergeliik streven als
heilloze illusiepolitiek aanmeikt.
Geestelijke wederopbouw en landerigheid
De globale context waarbinnen Weilers'
hoofdpersonen optreden is het Nederland
van de jaren vi,jftig. Het is de tijd van
wederopbouw en pragmatisch getint
vooruitgangsoptimisme, maar ook die
van moralisme en pogingen tot herzuiling. Rationalisme en puritanisme vormen de culturele hoofdstromen, maar er
zijn ook 'tegenstromen' te zien: een romantisch streven naar 'Gemeinschaft',
en een hedonistische tendens, waarin
consumptie en amusement centraal staan.
De repiesentanten van de Utrechtse
school moeien niets hebben van de nieuwe amusementscultuur, die leidt tot
'veivlakking' en 'verwildering'. Maar

