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. Nauwelijks had de vader de woorden gesproken of PhaÃ«to vroeg hem om 
de zonnewagen: 'laat mij uw wagen besturen', sprak hij, 'uw zonnewagen met 
de gevleugelde paarden,' 

Nu berouwde het Helios wel zÃ©Ã zulk een eed te hebben gedaan! Drie-, 
viermaal schudde hij zijn doorluchtig hoofd. 'Mijn zoon', riep hij uit, 'uw 
smeekbede heeft mij tot een dwaasheid verleid. O wat ik wilde dat ik mijn be- 
lofte ongedaan kon maken. Alles zou ik je toestaan, alleen deze wens niet! Laat 
mij hetje ontraden, mijn zoon; je kunt het niet in ernst wensen. Watje verlangt 
in je onverstand, gaat ver boven menselijke kracht...". (1) 

Het beheersen van leven en dood wordt doorgaans alleen voorbehouden aan de 
ultieme kracht der goden. PhaÃ«ton de raad van zijn vader negerend, drijft zijn zin 
door, maar verliest al snel de macht over de paarden en ... stort ter aarde. 

Maar met de techniek aan onze rijde lijkt de wens tot beheersen steeds meer in 
vervulling te gaan. Een bezoek aan een Intensive Care afdeling van een ziekenhuis 
spreekt voldoende tot de verbeelding om dit idee zonder enige terughoudendheid te 
onderstrepen. Neem bijvoorbeeld de Intensive Care unit van de afdeling Neonato- 
logie (NICU), een subspecialisme van Kindergeneeskunde. Deze unit heeft zijn 
bestaan te danken aan de medisch-technologische ontwikkelingen die zich de afge- 
lopen twintig jaar hebben voorgedaan. Ontwikkelingen die overigens nog in volle 
gang zijn. 

De neonatologiepraktijk kan zich beroepen op een sterke daling in sterfte en 
handicaps, op interventies die een levenslang rendement kunnen hebben. Ondanks 
deze resultaten is er een publieke discussie gaande over de ethische aspecten van 
neonatologie. Dit publieke debat is voor een deel een discussie in kranten, medi- 
sche tijdschriften en rapporten van overheid en professionele organisaties zoals de 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Een groot deel van het huidige 
debat gaat over de vraag wanneer er wel of niet medisch ingegrepen moet worden. 
Deze kwestie van selectieve behandeling geeft aanleiding tot een reeks andere vra- 
gen: op grond van welke criteria moet een dergelijke beslissing genomen worden 

1 G. Schwab, Griekse mythen en sagen. 1986, p 34 



en op welke wijze laat ie het kind sterven wanneer het oordeel negatief uitvalt? 
Om enig overzicht aan te brengen in deze controverse onderscheidt men een 

substantief en een procedureel accent. (2) Het substantieve deel van de controverse 
gaat over het dilemma met betrekking tot behandelen: moeten we alle kinderen be- 
handelen ongeacht hun conditie en prognose. Met een bevestigend antwoord hier- 
op rijst de vraag waar de grens ligt. Ofwel: tot hoever mogen we doorgaan met 
behandelen? Kiezen we echter voor selectieve behandeling dan ontstaat het selec- 
tieprobleem: waar trekken we de lijn en op grond van welke criteria beslissen we 
hier in? Wanneer is het te rechtvaardigen medisch ingrijpen achterwege te laten? En 
op welke manier laat je dan een kind sterven? De procedurele kant van de zaak ligt 
op het vlak van verantwoordelijkheden: wie beslist en is hierop aanspreekbaar, de 
arts, de ouders of een neutrale commissie? Wie heeft het laatste woord? 

Ongeacht het accent - substantief of procedureel - wordt deze discussie geka- 
rakteriseerd door een voortdurende roep om criteria die als regels voor handelen 
moeten gelden. Dat de ontwikkelingen op medisch-technologisch gebied een zeke- 
re mate van beheersing noodzakelijk maken, daar zijn de deelnemers het allemaal 
wel over eens. Immers, de huidige mogelijkheden van de techniek kunnen ons 
verleiden tot een gebruik dat ver over de grenzen van het toelaatbare reikt. Maar op 
de vraag wanneer deze grens is bereikt en door wie dat bepaald mag worden, volgt 
geen eensluidend antwoord. Hier ligt een twistpunt waar het laatste woord nog niet 
over is gezegd. 

Ethische reflecties vinden veelal plaats binnen een Kantiaans begrippenkader 
waarin menselijk handelen centraal staat. Is hetgeen je doet moreel aanvaardbaar? 
In tegenstelling tot machines heeft de mens het vermogen om keuzes te maken 
omtrent zijn doen en laten. Deze mogelijkheid maakt dat wij - de Kantiaanse rede- 
nering volgend - verantwoordelijk zijn voor onze handelingen en hun conseqnen- 
ties. Technologische middelen krijgen in deze afwegingen enkel een passieve rol. 
Voor wat ze doen en de effecten daarvan blijven wij als gebruikers van de techniek 
verantwoordelijk. Immers, wij beslissen of medisch-technologische middelen al 
dan niet worden ingezet en op welke wijze dit moet gebeuren. De techniek zelf is 
moreel neutraal: zij is intrinsiek noch 'goed' noch 'slecht'. 

Dit ethische debat veronderstelt een medische praktijk waarin voor techniek al- 
leen de rol van "middel" is weggelegd en waar zij qua verantwoordelijkheid buiten 
schot blijft. Alvorens een ethische beschouwing over medische technologie aan de 
lopende discussie toe te voegen, is een kritische blik op deze bijbehorende voor- 
onderstelling omtrent de rol van techniek op zijn plaats. (3) Deze vooronderstelde 
positie van machines in de medische praktijk wordt daarom hier niet op voorhand 
overgenomen maar zal juist als onderwerp van analyse dienen. Om een antwoord 
te vinden op deze vraag naar de rol van techniek gaan we naar de plaats van han- 
deling: de afdelmg Neonatologie. 

2 Zie R. Weir, Seleciive Non-Treatment of Handicapped Newborns Moral Dilemrnas in Neonatal 
Medicine. Oxiord 1984. 

3 Zie voor een uitgebreide kritiek op het Kantiaanse gedachtengoed in het ethisch debat het 
artikel van Gerard de Vries, "'Hoe te leven" in een technologische cultuur' in: Krisis 45, 1991, 
pp. 34-46 



Maandag 
In een hoek van de I.C.-unit ligt Robert, nog geen dag oud. Robert heeft een hart- 
afwijking waardoor zuurstofrijk hloed uit de longen via het hart weer direct terug 
de longen instroomt. Dit betekent dat er door zijn lichaam alleen zuurstof-arm 
hloed circuleert. Morgen wordt er een hartoperatie verricht, waarna de hloed- 
stroom de juiste weg kan gaan. Deze grote operatie duurt minstens acht uur en 
vereist een grondige voorbereiding 6n nazorg. Want het risico van overlijden blijft 
groot tot na de eerste 48 uur. Dus mocht de ingreep zelf zijn geslaagd dan is hierna 
nog geen "hoera-stemming" geoorloofd. Dat heeft het verleden wel geleerd. Van 
de vijf kinderen die in het afgelopen jaar deze operatie hebben ondergaan, heeft er 
maar 6th het overleefd. 

Bij ingrepen van een dergelijke aard bestaat er geen middenweg: het lukt wel of 
het lukt niet. Slaagt de operatie dan is het rendement maximaal. Het kind groeit op 
zoals ieder ander gezond kind. Zo niet, dan sterft het kind. Ondanks dit risico 
wordt er altijd een poging gewaagd, want niets doen zou zeker tot de dood leiden. 

Dinsdag 
Op de afdeling heerst een gespannen sfeer. Robert is vanmorgen om acht uur naar 
de O.K. gegaan. 's Middags om drie uur waag ik daar een kijkje en vind hem met 
zijn hart nog open en bloot onder de lamp. 

Het is vijf uur wanneer Robert op de afdelmg terugkomt, vergezeld van "een 
groene kudde" cardiologen, maesthesisten, neonatologen en verpleegkundigen. 
Zoals hij daar gewikkeld ligt in lijnen en draden valt er geen baby meer in te her- 
kennen. De borstkas is opengelaten om in geval van nood direct toegang tot het 
hart te hebben. Een grote plastic pleister dekt de wond af. 

Slechts een paar uur later blijkt al de noodzaak van deze maatregel. De parame- 
ters op de monitor gaan achteruit De artsen vermoeden een bloeding en er moet 
directingegrepen worden. Voor ik er erg in heb, sta ik alweer tegen het - nu bloe- 
dende - hart van Robert aan te kijken. Het gat wordt gedicht en de bloeding stopt. 
Op de monitor volgen we nauwlettend hoe Robert uit de crisis klimt. 

Woensdag 
Wanneer ik 's morgens de gang naar de I.C. oploop, zie ik al vanuit de verte de 
enorme stellage rond Robert. Alle meetapparatuur en de vijftien infuus-systemen 
nemen veel plaats in. 

Hoewel Roberi de nacht goed doorgekomen is, vind ik zijn aanblik niet veel 
veranderd. De verpleging schat dit anders in: "hij ziet er goed uit, nietwaar?" Zijn 
ouders fronsen hun wenkbrauwen bij deze opmerking. In hun ogen ziet Robert er 
afgrijselijk uit, ze durven deze beoordeling niet te geloven. "Als alles goed gaat 
mag Robert al snel weer naar huis en zal hij zijn zoals ieder ander kind", is hen 
verteld. ik zie ze denken: "eerst zien en dan pas geloven". 

In de dagen daarna knapt Robert zienderogen op. Zijn situatie blijft stabiel en zijn 
borstkas kan definitief gesloten worden. Geleidelijk wordt hij steeds meer ontdaan 



van zijn technologische bepakking, waardoor "de baby" weer te voorschijn komt. 
Na twee weken doet Robert het zo goed dat minimale bewaking voldoende is. Hij 
wordt overgeplaatst naar een kleiner ziekenhuis in de regio waaruit hij na Ã©Ã week 
al weer vertrekt. Richting huis, gezond en wel. 

De geschiedenis van Robert speelt zich af op de Intensive Care Unit van een Neo- 
natologie afdeling (NICU) in een Academisch Ziekenhuis. (4) De Intensive Care 
kenmerkt zich door een maximale zorg en de aanwezigheid van geavanceerde 
technologie. Hier liggen te vroeg geboren baby's (prematuren), baby's met aange- 
boren afwijkingen zoals Robert, en baby'smet infecties. Door hun grote zorgbe- 
hoefte zijn er full-time een neonatoloog en een arts-assistent (kinderarts in oplei- 
ding) aanwezig. De verpleegkundige bezetting is op deze unit hoog, veelal l : 2 en 
wanneer noodzakelijk zelfs l : l. Naast de vaste staf zijn er ook anderen bij de 
zorg betrokken, zoals een kindercardioloog, een kinderneuroloog, een oogarts, 
een maatschappelijk werkster en een fysiotherapeut. 

Een I.C. unit als deze bergt een grote hoeveelheid technologisch vernuft: cou- 
veuses om de kinderen op temperatuur te houden, bewakingsapparatuur zoals mo- 
nitoren die hartslag, ademhaling, pols, bloeddruk en andere waarden registreren en 
bij afwijkingen alarm slaan. Er zijn beademingsapparaten, computers om gegevens 
te bewerken en op te slaan. Maar we zien ook kleinere apparatuur zoals perfusor- 
pompen waarmee de infuussnelheid heel nauwkeurig geregeld kan worden. E6n 
ding is duidelijk: aan machines heeft deze I.C. geen gebrek. 

Een groot deel van de NICU wordt bezet door te-vroeggeborenen, oftewel 
prematuren. Volgens de huidige statistieken van het Nederlandse ziekenhuis waar- 
m het onderzoek is uitgevoerd, hebben premature kinderen van nog geen 28 we- 
ken oud, met een gewicht onder de 750 gram toch nog 40% kans op overleving. 
Deze kans stijgt aanzienlijk naarmate gewicht en weken toenemen. Ligt het gewicht 
tussen de 750 en de 1000 gram dan is de kans toegenomen tot 75% en boven de 
1000 gram zelfs tot 85%. (5) Gegeven deze cijfers is het niet verwonderlijk dat er 
in de neonatologie-praktijk de tendens bestaat om direct na de geboorte in te grij- 
pen in een poging deze kinderen - ondanks hun jonge leeftijd - in leven te houden. 
Door deze interventies is het aantal sterfgevallen onder te-vroeggehorenen dras- 
tisch gedaald. Ook de kans op lichamelijke enlof mentale handicaps is in de afge- 
lopen jaren sterk verminderd. Maar niet alle reddingsacties zijn zo succesvol als die 
van Robert. Sommige kmderen, veelal ernstig prematuren, sterven binnen een 
week of - nog erger - pas na een half jaar. Zo is het Torn vergaan. Als ik mijn on- 
derzoek op de afdeling begin is Torn al twee maanden oud en hiermee de oudste 
baby van de unit. Ondanks het feit dat hij te klein voor zijn leeftijd is lijkthij reus- 

4 Het casusmateriaal zoals beschreven in dit verslag is verkregen middels participerende ob- 
servatie en informele interviews op een Intenswe Cara Unit voor Pasgeborenen in zowel een 
Nederlands (vier maanden) als een Amerikaans ziekenhuis (twee maanden). Voor de be- 
schrijving van de NICU is uitgegaan van de Nederlandse situatie. 

5 Deze cijfers kunnen per neonatologisch centrum verschillen. 



achtig groot wanneer ik hem zo tussen zijn premature buren zie 

Torn is als prematuur van 26 weken geboren. (6) Zijn tweelingbroer sterft direct na  
de geboorte. Torn is sterker en blijft leven. Doordat hij veel te vroeg is geboren, is 
hij erg klein en zijn veel organen nog onvoldoende ontwikkeld. Hij wordt daarom 
direct aan een beademingsapparaat gekoppeld, in een couveuse gelegd en krijgt een 
infuus voor zijn voeding en medicatie. Het lijkt nu alleen maar een kwestie van 
tijd: de laatste drie maanden van de zwangerschap zal Torn doorbrengen in een ar- 
tificiele baarmoeder. Maar zo eenvoudig zit het leven niet in elkaar. Zeker niet dat 
van een premature baby. Want wat niemand weet is dat hiermee het begin is ge- 
maakt van een maandenlang proces van wachten en hopen. Van instorten en er 
weer uit klimmen. 

Al in de eerste weken beginnen de eerste verschijnselen zich af te tekenen die er 
op wijzen dat Torn "op het verkeerde spoor" raakt. Zijn longen "leren" niet hoe ze 
zelf moeten functioneren. Sterker nog, na verloop van tijd raken de longen be- 
schadigd als gevolg van de druk van het beademingsapparaat. 

In de maanden die volgen stapelen de problemen zich verder op. Naarmate 
Torn groter wordt neemt zijn beweeglijkheid toe. Om te voorkomen dat hij zelf de 
zuurstofslang eruit werkt krijgt hij kalmerende middelen toegediend. Verslaving en 
een maagzweer zijn het gevolg. 

Ook op andere fronten zijn er problemen. De vroeggeboorte heeft zijn uitwer- 
king op de bloedvaten niet gemist. De tere vaatjes in zijn hoofd hebben de bloed- 
druk niet kunnen verdragen en zijn gebarsten. Deze hersenbloedmg leidt tot ver- 
hoging van de druk in zijn hoofd zodat een drain wordt geplaatst om het vocht af te 
voeren. De drain doet meer dan zijn best en er ontstaat een onderdruk waardoor de 
fontanellen samenvallen. Mediciinen worden ingezet. " 

Dwars door al deze complicaties heen loopt Tom verschillende infecties op. 
Gezien deze lijst met problemen is het dan ook niet verwonderlijk dat Torn lot vier 
keer toe volledig instort waarbij zijn hartslag terugloopt zonder zich spontaan te 
herstellen. Op uitdrukkelijk verzoek van zijn ouders wordt elke keer alles op alles 
gezet om Torn "terug te halen". Iedere keer met succes. Maar wat echter niet lukt 
zijn de pogingen om hem van de kunstmatige beademing af te krijgen. 

Wanneer na vijf maanden duidelijk wordt dat er voor Torn echt niets meer ge- 
daan kan worden en dat elke ingreep alleen maar leidt tot meer ellende, wordt in 
overleg met de ouders besloten om de behandeling te staken en niet meer in te grij- 
pen wanneer het misgaat. Voor Torn heeft dit beleid tot gevolg dat hij met rust ge- 
laten wordt en niet meer voortdurend onderzocht en geÃ¯njecteer wordt. Deze rust 
doet hem goed en hij lijkt op te knappen. Maar dit is schijn: zijn longen en zijn 
hersenen zijn onherstelbaar beschadigd. 

Een maand later loopt zijn hartslag terug. Volgens afspraak grijpt niemand in 
en Torn overlijdt. Zes maanden oud. 

6 De prematuriteit van te vroeg geboren baby's wordt uitgedrukt in het aantal intra-uteriene we- 
ken. Hier wordt vervolgens de leeftijd - uitgedrukt in dagen - aan toegevoegd 



IV. 

De inzet van medische interventies zoals die op Torn en Robert zijn toegepast, is 
het actualiseren van het aanwezige levenspotentieel. Voor de artsen betekent 'le- 
vensvatbaarheid' het vermogen van een kind om in leven te blijven, desnoods met 
behulp van maximale ondersteuning van de vitale functies. Want ook in de accep- 
tatie van deze kunstmatige ondersteuning toont zich de vitaliteit van een kind. Een 
pasgeborene die ondanks maximale ondersteuning niet reageert mist dan ook dit 
potentieel. Hoewel dit ethisch gezien een verantwoorde doelstelling lijkt, geldt de- 
ze duidelijkheid helaas niet voor elke situatie. Want terwijl ik hij de couveuse van 
Rohert sta te juichen over het vermogen van de technologie, ligt op enkele meters 
afstand Torn te worstelen met zijn onmogelijkheid om te sterven. Een worsteling 
die eveneens het gevolg is van technologisch vernuft. In een publiek debat over de 
waarde van deze middelen ligt de conclusie voor de hand: de apparatuur waar Torn 
mee te maken heeft leidt tot lijden en die van Robert tot leven, de etiketten 'goed' 
en 'slecht', 'juist' en 'onjuist' zijn nu snel te verdelen. 

Maar dit is schip. Want hoe zouden we hebben gereageerd als Robert het ook 
niet had gehaald, zoals sommigen van hen die hem voor zijn gegaan? Dan hadden 
we anders gesproken, anders geoordeeld over de toepassing van deze tecbnologi- 
sche mogelijkheid. Dan hadden we ons afgevraagd waarom de trieste verhalen van 
zijn voorgangers niet als voldoende bewijs golden om aan te geven dat we hierte 
maken hebbenmet iets dat niet werkt, dat hoop geeft waar die er niet is. Waarom 
dan nog eens proberen? Toch wordt Robert geopereerd. Een operatie die plaats 
vindt omdat er een kans van slagen is. Op de afdehng wordt het inzetten van mid- 
delen niet bepaald op basis van emoties, uitgedrukt in vreugde of verdriet. Nee, 
voor artsen is het gebruik van apparatuur meer of minder doelmatig, meer of min- 
der risicogeladen. Voor hen is het de probiliteitsfactor, uitgedrukt in percentages, 
die de inzet van techniek bepaalt. "Zolang er een kans is moet deze worden benut", 
is de regel. Het succes van de operatie van Rohert bevestigt opnieuw dat dergelijk 
ingrepen haalbaar zijn. Met het slagen van deze operatie is het overlevingspercen- 
tage gestegen en wordt een toekomstige beslissing omtrent een dergelijke hartope- 
ratie minder twijfelachtig. Deze beslising wordt ook genomen op basis van erva- 
ringen die verder reiken dan die van de afdeling zelf. Onderzoeksresultaten, gepu- 
bliceerd in New England Journal ofMedicine of in Pediatrics, worden meegeno- 
men in de bepaling van het beleid. De afweging tussen risico en kans is gebaseerd 
op persoonlijke ervaringen en kennis, in combinatie met die van anderen zoals he- 
schreven in de vakliteratuur. 

Maar met deze kansberekening hehben we geenszins de garantie dat we op safe 
spelen. Nog minder hebben we de garantie dat leed via berekening voorkomen kan 
worden. Immers, kinderen kunnen anders reageren dan ze volgens de boeken 
'behoren" te doen; geneesmiddelen slaan niet aan, infusen kunnen nauwelijks in- 
gebracht worden als gevolg van "moeilijke vaten", etcetera. 

Niet alleen kinderen blijken "onbetrouwbare bondgenoten" te zijn hij het ge- 
bruik van middelen. Ook de techniek zelf blijkt een Januskop te bezitten: ondanks 
de goede bedoelingen kan zij ook negatieve effecten hebben. In het leven van Torn 
zien we een aaneenschakeling van dergelijke omslagen. Het begin ligt al bij zijn 



geboorte. Met zijn zesentwintig weken zijn de longen van Torn nog onrijp en is hij 
met in staat om op eigen kracht te ademen. Niets doen zou zijn doodbetekenen. 
Torn wordt daarom aan het beademingsapparaat gekoppeld en is gered. Maar na 
verloop van tijd verandert deze redder in een grote verwoester. De tere longblaas- 
jes kunnen de beademingsdruk niet weerstaan en gaan kapot. Helaas een "nor- 
maal" verschijnsel bij langdurige toediening van zuurstof onder hoge druk. Het is 
daarom van belang om Torn zo snel mogelijk van het beademingsapparaat af te 
krijgen, voordat de verwoesting zo groot is dat hij totaal afhankelijk zal zijn van 
kunstmatige beademing. De artsen proberen de schade te beperken door de activi- 
teit van de machine te verlagen. Maar hiermee wordt tevens de zuurstofvoorziening 
verminderd en komt Torn vanuit deze hoek in de problemen. De schadelijke in- 
vloed van het beademingsapparaat is verweven geraakt met zijn positieve werking. 
Deze onlosmakelijke verbondenheid maakt dat artsen niet alleen te maken hebben 
met een beademingsapparaat dat als middel voor zuurstofvoorziening wordt inge- 
zet. Zij beschouwen de machine nu als een 'dader' waar ze rekening mee moeten 
houden. Hiermee wordt het strategische element in het medische handelen nog be- 
langrijker: welke behandeling is het meest effectief Ã© het minst schadelijk. Artsen 
realiseren zich dat de techniek hun mogelijkheden &n beperkingen structureert. 

In tegenstelling tot hetgeen het ethisch debat veronderstelt, blijkt op de afdeling 
neonatologie de techniek niet alleen als middel te functioneren. Want ongeacht de 
intentie waarmee het beademingsapparaat werd ingezet, vaart het zonder enig in- 
grijpen van buitenaf een andere - nu destructieve - koers. De techniek gaat hier zo- 
gezegd buiten haar boekje en speelt voor de artsen een andere rol. Een definitie van 
techniek als 'middel' gaat dan ook voorbij aan het feit dat op de werkvloer techniek 
een dader kan zijn. Er is een actor mÃ©Ã in het geheel, waarmee rekening gehouden 
moet worden. Een stringente verdeling tussenmens en machinein "gebruiker en 
middel", in "actief en passief' schiet hier tekort. De passieve rol die de techniek in 
het ethisch debat heeft, houdt in de praktijk van de neonatologie geen stand. Gelijk 
de paarden van PhaÃ«to gaat zij haar eigen weg. Het blijkt dat artsen hun "zonne- 
wagen" niet altijd in bedwang weten te houden. 

Het leven van Torn toont ons niet alleen de Januskop van de techniek, maar ook de 
morele twijfel waarmee de betrokkenen geconfronteerd worden. In het begin van 
zowel het leven van Torn als dat van Robert is behandeling nog een vanzelfspre- 
kende zaak. Zij hebben immers voldoende vitaliteit getoond om de interventie een 
kans van slagen te geven en worden daarom direct aan de beademing gelegd. Maar 
wanneer er zich problemen voordoen, zoals in het geval van Torn, rijst er twijfel. 
Wanneer twijfel rijst kraakt de vaste grond onder onze voeten enin het ergste geval 
ontstaan er kieren. Als twijfel rijst weten we niet meer waar we aan toe zijn, wat 
we moeten doen. Twijfel verandert onze vanzelfsprekende werkelijkheid in een 
specifieke situatie, als &n van de mogelijkheden naast vele anderen. Bij twijfel 
vindt er een herverdeling plaats van schuld en verantwoordelijkheid en wordt de - 
nu niet langer onproblematische - situatie gesplitst in aan de ene kant 'Natuur' en 



aan de andere kant ons eigen 'Menselijk Ingrijpen'. 
Aan de kant van Natuur vinden we factoren die aan een natuurlijke oorzaak 

worden toegeschreven. Het feit dat Robert een hartafwijking heeft, wordt noch aan 
zijn ouders noch aan de gynaecoloog toegeschreven. Hier kan niemand iets aan 
doen. Evenmin als aan het feit dat Toms prematuriteit gepaard gaat met tere her- 
senvaatjes die tot een hersenbloeding leiden. Op dit 'natuurlijke' niveau zet de 
splitsing zich verder voort. De 'Natuur' als vanzelfsprekend gegeven krijgt een 
morele lading en splitst zich in een 'goede'en een 'slechte' kant. Waar de aanwe- 
zige vitaliteit hij de geboorte van Robert en Torn onder de categorie "goed werk 
valt, worden de hersenbloeding van Torn en de hartafwijkmg van Robert onder 
"ondeugdelijk werk gerubriceerd. Voor beide categorieÃ« geldt dat zowel zijn 
ouders als de medische staf hier niet verantwoordelijk voor zijn. Zij krijgen hier- 
voor dan ook noch eer noch schuld. 

Het aandeel van de medische staf ligt aan de kant van het MenselijkIngrijpen. 
Hier ligt hun verantwoordelijkheid, ongeacht de uitkomst. Ook hier zien we een 
verdere uitsplitsing in 'goede' en 'slechte* daden. Tegenover, bijvoorbeeld, de 
kundigheid van de hartchirurg na de genezing van Robert staat ook het te snel 
afbouwen van Toms zuurstofvoorziening met een algehele achteruitgang als ge- 
volg. Deze zaken worden op rekening van de medische staf geschreven. 

Welke feiten op het conto van de 'Natuur' worden geschreven en welke op dat van 
het 'Menselijk Ingrijpen' staat niet van te voren vast, maar is het resultaat van pro- 
cessen op de werkvloer. Naarmate de problemen toenemen, verdwijnt de vanzelf- 
sprekendheid van een behandeling en na de eerste drie maanden van Toms leven 
ontstaat er twijfel hij de verpleging over de zin van zijn behandeling. (7) 

Ondanks onze maximale zorg kunnen we zijn leed nauwelijks verlichten. T m  
is al zo vaakgeprikt dat hij bij elke aanraking - hoe goed ook bedoeld - over 
zijn toeren raakt. We kunnen niet meer voor hem doen dan zijn ellende zoveel 
mogelijk proberen te verminderen. Maar de mogelijkheden hiertoe lijken lang- 
zaam maar zeker uitgeput te raken. Zijn longen gaan kapot als gevolg van de 
voortdurende kunstmatige beademing. Voor ons is het duidelijk dat hij nooit 
meer van de beademing afkomt. We hebben hier eerder kinderen zoals Torn 
gehad. Op een gegeven moment weetje dan wel hoe laat het is. Torn zit op een 
doodlopende weg in de letterlijke betekenis van het woord Waarom dan nog 
langer doorgaan? Hoe groot is de kans dar Torn in leven blijft en als dit zo is, 
over wat voor soort leven hebben we het dan? Toch wordt door de artsen keer 
op keer weer alles uit de kast getrokken om hem er bovenop te krijsen als hij 
instort. Het lijkt wel of ze van geen ophouden weten. 

De verpleging ziet in Torn een kind dat lijdt zonder zin. Een lijden veroorzaakt 
door 'Menselijk Ingrijpen' door artsen die "van geen ophouden weten", de behan- 

7 Gezien de omvang van de verpleegkundige staf (52 personen) bestaat er ook binnen deze 
groep verschil van mening Omwille van de leesbaarheid is er voor gekozen om Uitsluitend de 
algemeen heersende opvatting weer 10 geven 



deling blijven continueren en hierbij de techniek maximaal benutten. 
Voor de ouders van Torn ligt de situatie na deze eerste drie maanden heel an- 

ders. Ook zij hebben twijfels, maar inmiddels ook ervaring. 

We vinden de artsen soms erg pessimistisch. Al vier keer is ons verteld dat 
Torn hetniet meer haalt. Maar tot nu toe hebben w het iedere keer bij het ver- 
keerde eind gehad want Torn is er nog steeds. Misschien is hij sterker dan Ã¯e 
dereen denkt. Daarom vinden we ook dat we hem niet mogen opgeven. Als het 
een volgende keer misgaat kan hij er immers ook weer bovenop komen. Zo is 
het tot nu toe steeds gegaan. We nemen nu dan ook niet meer klakkeloos aan 
hetgeen ze ons vertellen. Ook wij hebben ondertussen onze ervaring. 

Bovendien zijn ze tegenwoordig tot zo veel in staat. Neem bijvoorbeeld de 
baby die hier een paar weken geleden een hartoperatie heeft ondergaan 
(Robert). We hoorden dat dat kind ook ten dode was opgeschreven. Nu is het 
al weer thuis gezond en wel. Ze staan voor niets tegenwoordig. Dus waarom 
zouden ze niet iets voor Torn vinden. Je weet maar nooit. 

De ouders weten dat de situatie van Torn voor een groot deel wordt veroorzaakt 
door de werkingen van het beademingsapparaat. Ondanks dit gegeven is techniek 
voor hen een machtig wapen van de artsen in de strijd tegen ziekte en dood. Een 
idee dat onder andere wordt gevoed door succesvolle behandelingen hij kinderen 
zoals Robett. Daarom mag men de strijd nooit te snel opgeven. De ouders zien in 
Torn een kind dat dwars door alles heen nog steeds leeft en hiermee hun hoop be- 
vestigt dat alles misschien toch nog goed komt. Hun kind is sterker dan verwacht 
en het is dan ook de 'Natuur' die hier de eer voor krijgt. 

De artsen continueren de behandeling niet alleen op verzoek van de ouders, 
maar ook op basis van hun eigen veronderstelling dat Torn een kans heeft. 

Gezien het feit dat het kind het neurologisch nog steeds goed doet, is er voor 
ons geen enkele reden om het beleid te veranderen. Bovendien heeft hij theore- 
tisch gezien nog steeds een kans om van de beademing af te komen. Alhoewel 
we ons wel realiseren dat deze kans steeds kleiner wordt naarmate de tijd ver- 
strijkt. Helaas lopen onze pogingen om de druk te verlagen voortdurend vast 
op slechte bloedgaswaarden. Als deze kans helemaal verkeken is dan wordt het 
moeilijk en zullen we om de tafel moeten gaan zitten om het beleid te bespre- 
ken. Maar zolang er een kans is gaan we door. 

De artsen zien in Torn een kind met een zeer slechte prognose, maar waarvoor 
theoretisch gezien nog steeds een kans van slagen bestaat. Helaas wordt de kans 
steeds kleiner. Voor hen is het de 'Natuur' die hen parten speelt, in de gedaante 
van het beademingsapparaat in samenspel met de hloedgaswaarden. Maar zolang 
er nog een kans is gaan ze door. 

Het blijkt dat de situatie waarTom zich in deze periode in bevindt door de be- 
trokkenen op zeer verschillende wijze wordt geÃ¯nterpreteerd Het is niet alleen een 
verschil in definiering van hetgeen er gebeurt in termen van "het gaat goed of "het 
gaat slecht", "het is een aflopende zaak" of "er is nog altijd een kans". Ook de rol 



van de techniek blijkt niet voor iedereen hetzelfde. De verpleegkundigen zien tech- 
niek als een middel dat door artsen wordt gehanteerd. Voor hen zijn het dan ook de 
artsen die verantwoordelijk zijn voor de gevolgen. Voor hen staat techniek als ver- 
lengstuk van de handelende arts aan de kant van het 'Menselijk Ingrijpen'. Dit 
geldt ook voor de ouders. Alleen zien zij in de medische technologie een middel 
dat tot wonderen leidt. Voor de artsen is techniek echter - waar het Torn betreft - 
haar eigen weg gegaan en hebben zij geen volledige greep meer op hetgeen er ge- 
beurt. Wat ze ook proberen, ze krijgen Torn niet van de beademing af. Voor hen is 
de techniek geen middel meer, maar een dader. Ze wordt door hen onder de noe- 
mer 'Natuur' geplaatst. Dat voor artsen de techniek niet aliÃ¬j een dader is, zien we 
in het succesvolle verloop van de behandeling van Robert, waar techniek een mid- 
del blijft waarvan de uitwerking aan 'Menselijk Ingrijpen' wordt toegeschreven. 

Ook op het tweede niveau van de splitsing, de toekenning van de positieve of 
negatieve morele lading, verschillen de opvattingen. Vanuit het verpleegkundig 
perspectief gaat de medische staf te lang door met behandelen en het gebruik van 
technologische middelen. Techniek, door de verpleging als middel onder 'Mense- 
lijk Ingrijpen' gerubriceerd, krijgt een negatieve lading toegeschreven. De techniek 
krijgt niet de 'eer', maar de 'schuld'. Ook de artsen geven techniek een negatieve 
lading mee, maar zij leggen de verantwoordelijkheid hij de 'Natuur'. De ouders 
volgen de verpleging alleen waar het de rubricering betreft. Zij schrijven aan tech- 
niek als middel een positieve kracht toe die levensreddend is. 

Wie techniek als middel definieert neemt tegelijkertijd zelf de verantwoorde- 
lijkheid op zich voor het verloop van het verhaal. Maar wie techniek in de rol van 
de dader plaatst, schuift hiermee de verantwoordelijkheid naar de kant van de'Na- 
tuur'. Hoe meer schuld er bij de 'Natuur' kan worden gelegd, des te minder blijft 
er over om de schouders van het 'Menselijk Ingrijpen' te belasten. Door techniek 
als dader te beschouwen in de negatieve betekenis van het woord is men in staat 
schuld af te schuiven. Met een zekere opluchting kan men spreken in termen van: 
"niet alles wat mis ging is onze schuld en "vaak werden onze goede bedoelingen 
gedwarsboomd door negatieve bijwerkingen van de middelen die we moesten ge- 
bruiken." Een dergelijke manoeuvre stelt artsen, verpleging en ouders in staat om 
met morele twijfel om te gaan. 

Waar voor de 66n de 'Natuur' signalen geeft dat menselijk ingrijpen gestaakt 
moet worden, geeft zij aan de ander hoop of ligt zij dwars. Waar door de 66n 
'Menselijk Ingrijpen' wordt aangemoedigd, wordt het door de ander betwijfeld. 
Zo is de cirkel rond. Het gevolg is dat Torn nog zeker drie maanden langer leeft. 

We kennen de afloop van zijn verhaal: wanneer ook de artsen van mening zijn 
dat verdere behandeling zinloos is omdat zijn kansen nu geheel zijn uitgeput, volgt 
- met instemming van de ouders - een abstinerend beleid waarna Torn een maand 
later overlijdt. 

Na Toms dood komen er vragen los als: "Hadden we eigenlijk deze beslissing niet 
veel eerder moeten nemen? Waarom zijn we Ã¼berhaup begonnen? Waarom hebben 



we niet eerder besloten tot het staken van de behandeling? W e  wisten eigenlijk toch 
al heel lang dat Toms kansen verkeken waren?" Op basis van ieders eigen kennis 
en ervaring worden "goed" en "kwaad" opnieuw verdeeld. Op de vraag hoe men 
had moeten handelen volgt dan ook geen eensluidend antwoord. De betekenis van 
'goed doen" blijkt noch altijd even duidelijk noch voor iedereen hetzelfde. Twijfel 
over de vraag of  er wel "goed" gehandeld is, plaatst met terugwerkende kracht 
Toms leven in een ander licht. Waar de oorzaak van zijn miskre moet worden ge- 
zocht en wie hier verantwoordelijk voor is, is een vraag die door de betrokkenen 
verschillend wordt beantwoord. 

De verpleegkundigen geven de artsen de schuld van Toms lijden. 

Zij hebben de ouders een veel te positief beeld voorgehouden waardoor deze 
hoop bleven koesteren en op basis hiervan bleven aandringen op reanimatie. 
Bovendien hebben we het gevoel dat de artsen zich steeds vaker achter theore- 
tische kansen verschuilen en alles gebruiken wat ze aan technische hoogstand- 
jes tot hun beschikking hebben, zodat ze de verantwoordelijkheid niet op zich 
hoeven nemen een behandeling van een kind te staken. Het lijkt wel of de 
artsen een dergelijke beslising niet meer durven te nemen en hem dus steeds 
maar weer voor zich uitschuiven. Zo krijgt een kind geen kans om te sterven. 

De verpleging zag geen theoretische kansen, maar een kind dat in de onmogelijk- 
heid verkeerde om zijn eigen dood te sterven. De verpleegkundigen ontkennen niet 
dat techniek vele mogelijkheden biedt. Maar dat is voor hen geen reden om haar 
eindeloos te blijven gebruiken. Voor de verpleging ligt "goed doen" ook in het 
toegeven van onmacht en de handen er van af durven trekken. 

Artsen erkennen dit principe maar verschillen met de verpleging van mening 
omtrent het tijdstip van dergelijke beslissingen. In de opvatting van de artsen ge- 
ven verpleegkundigen het te snel op. Zij wijten dit aan een gemis aan achtergrond- 
kennis en een te grote emotionele betrokkenheid. 

Het is de aanwezigheid van reÃ«l mogelijkheden geweest die ons tot continue- 
ring van Toms behandeling heeft doen besluiten en niet de sitilatie waarin het 
kind zich bevond in termen van pijn en ellende. Emotionaliteit mag nooit de 
basis zijn van dergelijke beslissingen. Het zou de geneeskunde kunnen doen 
afglijden naar het niveau van 'we kunnen er niet tegen, geef het maar een 
spuitje'. Daarbij komt dat veel ellende niet door ons veroorzaakt is, maar een 
gegeven was waar we mee te maken hadden. Of we wilden of niet. 

Daarnaast kunnen we ook niet om het oordeel van de ouders heen. De ou- 
ders van Torn zagen alles veel te positief. Bij zijn laatste reanimatie hebben we 
dan ook alles uit de kast moeten halen om hem "terug te brengen". Hetfeit dat 
een land er iedere teer weer bovenop komt zegt echter niets over een volgende 
keer. Maar dat schenen zijn ouders niet te willen horen. Ze bleven dwars door 
alles heen hoop houden en drongen dan ook voortdurend aan op reanimatie. 

De artsen, verantwoordelijk voor de behandeling, geven een kind per definitie het 
voordeel van de twijfel en kiezen voor behandelen. "Goed doen" ligt voor hen in 



het benutten van een kans, hoe klein deze ook mag zijn. Met behulp van de huidige 
medisch-technologische middelen zijn de kansen op overleving en herstel voor de 
kinderen op de NICU enorm toegenomen. Het gebruik van techniek is voor een 
arts dan ook in de eerste plaats een uitbreiding van zijn medische vermogen en leidt 
als zodanig tot een toename van de kans op een succesvolle behandeling. Dat, zo- 
als in het geval van Torn, een apparaat negatieve bijwerkingen kan hebben betekent 
voor hem niet dat het uit de roulatie moet worden genomen. Het optreden van ne- 
gatieve bijwerkingen kan vaak voorkomen worden. Bijwerkingen zoals zich bij 
Torn hebben voorgedaan ontstaan alleen als een kind te lang en met hoge druk aan 
een beademingsapparaat gekoppeld blijft. Artsen zijn zich er van bewust dat het 
gebruik van kunstmatige beademing niet zonder risico's is. Maar met het gebruik 
is de kans op overleving dusdanig toegenomen dat de inzet van deze techniek een 
standaardprocedure is geworden. 

Voor de ouders blijft het antwoord op de vraag of erjuist gehandeld is onbe- 
antwoord. Want naarmate de tijd verstreek beseften zij steeds meer hoe vaak de 
geneeskunde nog in het duister tast en dat techniek niet tot datgene in staat is 
waarop zij hadden gehoopt. Dit plaatste hen in een toestand van volledige vertwij- 
feling over de toekomst van hun kind. Voor hen kleefde aan elke beslissing teveel 
schuld om een keuze te kunnen maken. 

Als we thuis waren en alles op een rijtje hadden gezet, dachten we er goed aan 
te doen de artsen te vragen met de behandeling te stoppen. Zeker toen ze ons 
vertelden dat zijn hersenen beschadigd waren. Maar als we dan weer bij Torn 
waren dan wisten we het niet meer zo zeker. Op zo'n moment kun je het je niet 
voorstellen datje nog geen uur geleden besloten had dat het beter was om je 
kind te laten sterven. Maar als we hadden gezegd "blijfdoorgaan met behande- 
1en"dan hadden we hem misschien nog drie maanden langer in leven gehou- 
den. En als we hadden besloten met de behandeling te stoppen waren we met 
een gevoel achtergebleven dat ermixchien toch iets had kunnen gebeuren en dat 
we Torn die kans ontnomen hadden. Wat we ook lauden beslissen, het zou 
een gevoel van twijfel en schuld bij ons achterlaten. Daarom konden we de 
beslissing niet aan en hebben hem bij de artsen gelegd. Maar nu we zeker lijn 
van zijn dood, vragen we ons wel eens af in hoeverre zijn tweelingbroer er niet 
beter vanaf is gekomen. 

De twijfel rond het beleid van Torn maakt de betrekkelijkheid van een oordeelvan 
morele juistheid zichtbaar. De verpleging blijft vasthoudend in haar mening dat de 
artsen te lang zijn doorgegaan. Naast de t& grote bereidwilligheid tot het gebruik 
van techniek verwijten zij de artsen ook een gemis aan moed. Moed om de situatie 
onder ogen te zien en te erkennen wat iedereen wist maar niet hardop durfde te 
zeggen: dat Torn uiteindelijk toch zou sterven. De artsen verdedigen zich door een 
deel van de schuld hij zowel de ouders als de techniek te leggen. De ouders zelf 
bleven eerst nog aandringen op reanimatie. Zo vol van hoop en - zoals ze nu he- 
seffen - ontkenning. Maar naarmate de situatie van Torn steeds kanslozer wordt, 
verliest de techniek zijn glansrol en schiet de 'Natuur' tekort. 

Wat vandaag als moreel juist gezien wordt, kan morgen met terugwerkende 



kracht verworpen worden. En is men soms na een lange afweging tot een conclu- 
sie gekomen, dan kan - zoals in het geval van de ouders - een directe confrontatie 
deze weer te niet doen. De morele beslissing lijkt onderhevig te zijn aan de situatie 
waar we ons in bevinden: hier of daar, zij of wij, toen of nu. 

VII. 

In het ethische debat probeert men een duidelijkheid te creÃ«re waarmee artsen in 
staat zouden worden gesteld morele dilemma's op een juiste wijze op te lossen. 
Hiertoe formuleert men heldere criteria en eenduidige regels die - gelijk een souf- 
fleur - de handelingen op het toneel sturen wanneer men niet meer weet wat te 
doen en wat te zeggen. Op dit toneel - zoals gezien door de toneelkijker van de 
ethicus - vervult techniek de rol van rekwisiet. Belangrijk, maar niet verantwoor- 
delijk voor het verloop van het stuk. 

Op de afdeling zelf vinden we echter een andere rolverdeling. Wanneer twijfel 
rijst over het verloop van het 'verhaal' vindt er een herverdeling plaats van schuld 
en eer. Hierbij valt ook techniek in de prijzen. Dan worden machines naast middel 
ook als daders beoordeeld, met de bijbehorende verantwoordelijkheden. Het leven 
van Torn toont hoe de techniek de verschillende rollen toegewezen krijgt. Sterker 
nog, hoe zij soms beide rollen tegelijkertijd vervult: middel in de ogen van ver- 
pleegkundigen en dader in de ogen van artsen. Bovenop het onderscheid in dader 
en middel komt vervolgens een positieve dan wel negatieve waardering. Opvallend 
is hoe de wisseling van rol en waardering met terugwerkende kracht de perceptie 
van techniek kan veranderen van een levensreddend middel in een ondeugdelijk 
middel, dan wel een kwaadaardige dader. Na Toms dood vraagt men zich af in 
hoeverre men er Ã¼berhaup goed aan heeft gedaan de behandeling zo lang te conti- 
nueren. Misschien had men er wel nooit aan moeten beginnen. Hoe heeft het zo 
ver kunnen komen? Schuld en verantwoordelijkheid worden nu opnieuw toege- 
kend. Met terugwerkende kracht worden de rollen opnieuw verdeeld over 'Natuur' 
dan wel 'Menselijk Ingrijpen'. 

Anders dan het ethische debat doet vermoeden hebben we hier niet te maken 
met eenduidige feiten waar pasklare ethische oplossingen voor zijn; we hebben 
hier niet te maken met een vaste rolverdeling tussen middel en actor, of tussen 
goed en kwaad. Op de werkvloer blijkt techniek noch een vaste definiering, noch 
een constante waardering te krijgen. Abstracte ethische regels - zoals gedefinieerd 
in het debat - vervullen op de afdeling geen enkele rol. De complexiteit en dyna- 
miek van de praktijk laten geen starre abstracties toe. Voor de ethiek is een plaats 
in het souffleurshokje dan ook geen goede positie. Immers, naar een souffleur die 
onverstaanbaar is wordt niet geluisterd. Hij geeft slechts aanleiding tot improvisa- 
tie. Dus "weg met de ethiek?" Nee. Maar ethici moeten het idee loslaten dat ze de 
handelingen op de werkvloer kunnen en moeten sturen. De medische praktijk heeft 
haar eigen morele noties. Wat overblijft voor de ethiek is het publieke debat. Deze 
discussies kunnen zinvol zijn, wanneer ze het morele besef van zowel de direct 
betrokkenen als het publiek alert houden. Want wie te ver van de NICU afstaat 
heeft moeite haar te begrijpen. En wie er midden in staat kan er te dicht op zitten 



om de verschillende facetten nog te kunnen overzien. Een publiek debat - waarin 
de ethicus Ã©Ã van de deelnemers is - kan de beperkingen van de afstand doen ver- 
minderen. Een zinvolle bijdrage van de ethiek vraagt echter wel om een herziening 
van haar rol. In plaats van anderen voor te schrijven hoe ze ethische problemen 
behoren op te lossen, zou de ethicus er beter aan doen zijn inzicht te vergroten in 
de wijzen waarop men in de praktijk met dergelijke problemen omgaat, welke ma- 
noeuvres men uitvoert en in welke dynamiek dit plaatsvindt. In deze descriptieve 
rol, gebaseerd op grondig onderzoek van binnenuit, kan de ethiek een zinvolle 
bijdrage geven aan discussies over de huidige technologische geneeskunde. 


