
PERSPECTIEF 

Omtrent gezondheid en ziekte 
aantekeningen ten behoeve van een culturele probleemstelling 

Door Christiaan de Vries 

Verantwoording Over gezondheid als recht verschillen. ( .. . ) Gezondheidsverschil
len lijken complexe oorzaken te heb
ben waarover wij onvoldoende weten, 
zeker in eigen land. Ook vanuit de 
klinische praktijk zijn die verschillen 
waarneembaar maar niet op eenvou
dige wijze verklaarbaar." (1) De 

Een publikatie die ingaat op de pro
blematiek van gezondheidsverschillen 
doet veronderstellen dat er in princi
pe één gezondheid bestaat, een gelijke 
gezondheid voor iedereen. Zo gesteld 
lijkt het op een eis, een recht dat kan 
worden opgeëist. Is het waar dat het 

en andere tegenspraken in 
de verhouding tussen het 
gezondheidssysteem en 

het individu. 

met gezondheid zo is als met al die 
andere rechten die door de Verzorgingsstaat zijn benoemd 
en ingedeeld ? 
Gaat hier nog niet een vraag achter schuil? Dan draait het 
om de opvatting over de verhouding tussen symptoom, ge
zondheid en ziekte zoals deze door de 'gezondheidszorg' zelf 
wordt voorgesteld. Een lijn van redeneren die de verant
woordelijkheid voor de diagnose exclusief in handen heeft 
gegeven van het specialisme. Een zo unieke capaciteit 
moet wel werken als een magnetische kracht waardoor de 
tegenpool, de gezondheid, onophoudelijk wordt aangetrok
ken. De openlijke exclusiviteit die in het specialisme 
schuilt, komt in het diffuse sociale leven tot uiting in de 
verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de diagnose 
naar de verantwoordelijkheid voor de gezondheid, tot aan 
de aansprakelijkheid voor de ziekte. En inderdaad schijnt 
hetgeen gezegd en vooral niet gezegd wordt het belangrijk
ste in de relatie tussen arts en patiënt. 
De oorzaken van verschillen in gezondheid vormen niet zo
zeer het onderwerp van deze bijdrage. Ingegaan wordt op 
de verhouding tussen arts en patiënt en, meer gegenerali
seerd, op de verhouding tussen systeem en cliënt. De rela
tie tussen deze beide subjecten, die in de hele onderlinge 
confrontatie vreemd aan elkaar blijven, vormt het onder
werp van een korte beschouwing. 
In deze bijdrage wordt dan ook een wat andere lijn gevolgd 
dan zal worden verwacht in het kader van een publikatie 
over de mogelijkheden tot terugdringing van sociaal-econo
mische gezondheidsverschillen. Gepleit wordt voor een cul
turele benadering, zeker als aanvulling op economische en 
sociaal-economische analyses. Zoals Dunning opmerkt in 
zijn bijdrage in de vorige publikatie over de ongelijke ver
deling van gezondheid: "Ook in Nederland met een vrij ho
mogene bevolking en beperkte sociaal-economische ver
schillen, bestaat er ongelijke gezondheid, die echter maar 
ten dele verklaard kan worden uit die sociaal-economische 
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handschoen wordt opgenomen in een 
poging enkele meer culturele kantte

keningen te maken bij de veelheid van facetten die kleven 
aan de praktijk van de gezondheidszorg. 

De geneeskunde, eenfysiologie 

Een vrouw legt haar klachten voor aan een reumatoloog. 
Onzeker schuift zij aan bij het grote lege bureau. Een 
vraag, een poging tot antwoord. Zij heeft het noodlottige 
gevoel belangrijke dingen te vergeten. 
Dan blijkt het allemaal niet meer nodig. Als om een lang 
verhaal kort te maken wordt haar een formulier toegescho
ven, een lijst met mogelijke aandoeningen of ziektes. Een 
paar, of beter een stuk of zes, moeten er worden uitgeko
zen. Op de meest waarschijnlijke zal haar bloed worden 
getest. Het zou onmogelijk zijn alles te testen, dat moest zij 
wel begrijpen. 
Naast gewrichtsklachten had de vrouw last van trombose. 
Andere artsen, maar de organisatie was er op afgestemd. 
Foto's en bloed, het kon nog op dezelfde dag. 

Twee keer moest zij langdurig wachten in bleke ruimtes. 
Na het prikken van het bloed werden contrastfoto's geno
men - helaas enkele keren omdat ze mislukten. Flauw van 
pijn werd ze in 'n karretje weggereden, toen een gezelschap 
haar weg blokkeerde. "En mevrouwtje, vertelt u eens, waar 
hebt u last van .... ?" - een arts met zijn studenten. 

Een man bezocht internist na internist, zijn huisarts 
kende er een boel. Wat zijn uw klachten? Wijs geworden 
had hij zijn verhaal ingedikt tot het hoogst noodzakelijke. 
Daar stond de weegschaal en de onderzoektafel. Even 
staan, even zitten, een klopje hier en een klopje daar, diep 
zuchten graag! Een bloedonderzoek, deze keer acht buizen 
vol. En weer foto's , altijd weer foto's . Godzijdank was hij 
verzekerd. 

(1 ) A.J. Dunllillg, Gezondheidsverschillen in de klinische praktijk. 
De ongelijke verdeling vangezondheid. Verslag van een conferentie 
gehouden op 16-1 7 maart 1987, 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij 
Voorstudies en Achtergronden / Wetenschappelijke Raad voor het 
regeringsbeleid, 1987. 
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Een vrouw vertelt van haar Odyssee door de gynaecologi
sche wereld. Apparaten, mannen, pijnlijke handelingen en 
gesprekken. Uiteindelijk was ze aangeland bij een arts in 
wie zij vertrouwen had. Het was een vrouw die weinig 
werkte met apparaten en veel vertelde. Op de buik ge
bruikte zij haar handen als haar ogen. 

Het zijn drie impressies van levensverhalen. Hier wordt 
niet verhaald van gebeurtenissen, maar van langdurig sle
pende processen in levens die verlopen. Middelpunt vor
men de gewone afhankelijkheden die liggen ingebed in de 
ordes van gezondheid en ziekte, zoals deze maatschappe
lijk vorm hebben gekregen. 
Het zijn niet de problemen die worden geraakt door de 
grote discussies nu gevoerd over de kosten en de beste
dingsproblematiek in de gezondheidszorg. Toch duiden zij 
een serieus probleem aan dat huist in de feitelijke werking 
van de gezondheidszorg, in haar poriën en zenuwcentra. 
De realiteit van de patiënt is dat hij alleen is en alleen 
staat tegenover de beheerders van de geneeskunde. 
Eenmaal patiënt geworden, bevindt men zich tegenover 
een wereld die men niet kent en waarmee enige authentie
ke communicatie is uitgesloten. 
In deze voorbeelden werkt de geneeswereld als een machi
ne, als een fYsiologie zonder ziel, waaraan zowel genees
kundige als patïënt onderworpen schijnen. Tot in het laat
ste voorbeeld een arts opduikt die zich heeft weten te ont
trekken aan het dwangmatige verband tussen diagnose en 
technologie. De technologie schrijft op indirecte wijze de 
diagnose voor. Maar hierbij hoeft niet alleen te worden ge
dacht aan de technologische middelen. Ook de handelingen 
en de afstemming tussen de verschillende handelingen 
vormen een technologie, waarvan standaardisatie en spe
cialisering, respectievelijk fragmentatie, de verbindings
schakels vormen. De dwang van het systeem wordt hier 
doorbroken door iemand die met haar handen werkt en 
niet nalaat te praten. 
Het is vreemd gesteld met de medische wereld. Hoewel het 
denken in termen van gezondheid en ziekte ver is voortge
schreden -dit denken is waarachtig cultureel verankerd in 
de samenleving-, wekt de medische instelling de indruk ge
heel op zichzelf te functioneren. Aan de andere kant mag 
dit ook weer geen verwondering wekken, juist gezien de 
centrale plaats die de gezondheidszorg in het sociale leven 
inneemt. Het belang dat er aan wordt toegekend schijnt 
evenredig aan de mate van verzelfstandiging van de sector. 
Geldt dit niet voor alles wat in de huidige maatschappij 
met verzorging heeft te maken ? De Verzorgingsstaat zelf 
lijkt in haar uitgebreidheid dit mechanisme te illustreren. 
Belang, organisatie en technologie hebben haar tot een 
maatschappelijk systeem gemaakt. Een systeem op zich
zelf, met eigen mechanismen van verdeling en onderverde
ling in de systematiek van het raderwerk. 
Eén kenmerk lijkt doorslaggevend voor dit hele proces. De 
maatschappelijke wereld is ervan doortrokken maar in de 
gezondheidszorg treedt het wel op z'n scherpst naar voren. 
Specialisering staat vermoedelijk aan de wieg van alle me
disch kennen. Als structurerend mechanisme in de organi
satie van de medische discipline geeft deze ontwikkeling de 

doorslag. Vormde aanvankelijk nog de sociale definitie van 
maatschappelijke noden de legitimatie voor een algemene 
zorg die zich uitstrekte van volksgezondheid tot sociale 
wetgeving, met wat wij hebben leren kennen als het proces 
van individualisering vindt een ander motief ingang. De 
mogelijkheid tot ingrijpen en de cureerbaarheid van het in
dividuele ziekteverloop werd tot de drijfveer achter een 
stormachtige ontwikkeling van het gezondheidswezen. 

Individualisering en specialisering zijn in zeker opzicht 
historisch vergelijkbare processen, die ook een zekere in
terdependentie kennen. Binnen één ruimte valt individu
alisering als voorwaarde te beschouwen voor processen van 
specialisering. Maar ook binnen de maatschappelijke com
plexiteit kunnen samenhangen èn breuklijnen worden on
derzocht op de wederzijdse afhankelijkheid van deze pro
cessen. Zo heeft de Verzorgingsstaat op grote schaal spe
cialismes ingesteld die beantwoorden aan individualise
ringstendenzen, maar deze ook oproepen en creëren. Een 
zelfde probleemstelling zou ontworpen en onderzocht moe
ten worden voor de onderlinge afhankelijkheid tussen de 
werking, op de verschillende terreinen, van de gezond
heidszorg en de opkomst van de verschillende gezondheids
aanspraken van de zijde van de individuele personen in 
termen van behoeftebevrediging, waar men recht op heeft. 
Op zich zou een dergelijke probleemstelling een betrekke
lijk neutraal karakter kunnen hebben. Als evenwel de an
dere categorieën, belang, organisatie en technologie, hier
bij worden betrokken dan ontstaat er een ander beeld. Dan 
blijkt hoezeer individualisering en specialisering worden 
opgeroepen en mogelijk gemaakt door en onder de techno
logische vormen van organisatie. Hoezeer de verzelfstan
digde medische wereld zelf produkt is van een gespeciali
seerd-verwetenschappelijkte opvatting van haar eigen wer
kelijkheid en rationaliteit. En hoever zij afstaat van de ge
leefde realiteiten van gezondheid en ziekte. 

De verhouding van ~nedicus tot patiënt 

In weerwil van de vergrendeling van de medische wereld 
staat deze meer dan ooit in de maatschappelijke belang
stelling. Er is zelfs sprake van een openbare discussie over 
het functioneren van de gezondheidszorg, naar het schijnt 
tot op het bed dat belegen mag worden. De discussie heeft 
de vorm aangenomen van een management-debat. De arts 
blijkt hierin te kunnen worden benaderd als controleur 
van de mate van gerechtvaardigd gebruik van de zijde van 
de patiënt-consument. Het is een economistische discussie 
in termen van beleid, waaruit alles wat behoort tot de re
aliteit van ziekte en gezondheid verwijderd schijnt. 
Eerst kortelings valt enig gemor te horen van de zijde van 
de medici. Maar hebben zij deze hele manoeuvre niet voor
al aan zichzelf te danken - opgesloten als zij zich hebben 
gehouden in de ivoren toren van het medisch centrum ? 
Hoe staat het met de arts ? Is deze naast wat hij al was, 
namelijk practicus, nu gedoemd een uitvoeringsfunctiona
ris te worden ? De technologische transformatie van het 
medisch handelen dreigt zijn pendant te krijgen in een vol
gende reductie, namelijk die tot functionaris. Dat moet ons 
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tot verdubbelde zorg strekken. Een verdere bureaucratise
ring van de gezondheidszorg zal slechts de roep om com
mercialisering stimuleren. Het zou niet voor het eerst zijn 
dat een geïdeologiseerd begrip van de markt als garantie 
voor vrijheid in stelling wordt gebracht. Het is nu reeds 
hoorbaar. Deze problematiek openbaart zich het sterkst 
voor de ziekenhuizen, maar strekt zich uit over de hele ge
zondheidszorg. 

Wat is de geleefde realiteit van gezondheid en ziekte? Die 
is toch geconcentreerd rond het lijden. Rond de crisis van 
het leven die zichtbaar maakt dat gezondheid van voorbij
gaande aard is. Zo wordt deze ook geleefd, vluchtig zonder 
er noemenswaardig bij stil te staan. Genoemd wordt ge
zondheid alleen als er ziekte in de buurt is, als in een be
zwering. 
Zo was het en zo is het nog steeds, maar toch wordt een 
kentering zichtbaar. Vandaag de dag schijnt gezondheid 
een openbaar probleem te zijn geworden. De gezondheid 
wordt belaagd door de mogelijkheid van ziekte. Zij ver
schanst zich achter voorzorgsmaatregelen, niet alleen die 
maatschappelijk zijn georganiseerd, maar ook die in het 
privéleven worden genomen. Dit heeft ongetwijfeld te 
maken met het commerciële en het begeleidende morele 
offensief dat is gekozen aan het front van gezondheid en 
ziekte. Maar belangrijker nog dan dat zijn de culturele om
standigheden waaronder ziekte de ultieme bedreiging 
schijnt te zijn geworden van de 'kwaliteit van het leven' in 
de huidige samenleving. 

Een probleem van de huidige cultuurontwikkeling is dat er 
veel minder dan voorheen de mogelijkheid bestaat het iso
lement dat ziekte met zich meebrengt op eigen kracht, of 
in eigen kring, te bekampen. Ziek zijn betekent lijden, niet 
alleen in fysiek en persoonlijk, maar ook in sociaal opzicht. 
Het brengt de sociale uitschakeling met zich mee van de 
patiënt, in relatie tot anderen en tot zichzelf. 

De organisatie van de ziekenopvang, en wel vooral die in 
ziekenhuizen en verpleegcentra, kenmerkt zich door een 
anonimisering van de patiënt. De duldzaamheid wordt 
door het systeem geëist zonder mededogen, in weerwil of 
juist vanwege het harde werken van het personeel. De op
vang kent de trekken van een verambtelijking waaraan 
ons hele maatschappij systeem doortrokken raakt, onver
schillig van de sector waarin dit zich voordoet. 
Als in de centra en instellingen het nog niet (helemaal) de 
managers of ambtelijke hoofden zijn die de dienst uitma
ken, dan moeten wij toch uitkomen bij de artsen, de me
disch opgeleiden, als voorname actoren die dit probleem 
kunnen erkennen. Waar het op aankomt is de probleem
stelling in kwalitatief en dus in inhoudelijk opzicht te kun
nen formuleren. En daarvoor moeten wij ons tot degenen 
wenden die de dragers zijn van de medische discipline, die 
werken met het lijden, ook al is het in de geobjectiveerde 
vorm van ziekte of afwijking. 
Er is één functie die weliswaar perifeer is gaan lijken maar 
alle trekken van het probleem bij zich draagt en daarom 
bij uitstek tot voorbeeld kan dienen. Het is de persoon van 

de huisarts. Bezien vanuit het beleid of vanaf de hoge 
troon van de specialist moge de rol die de huisarts nog 
speelt een schamele zijn, gezien door de ogen van iemand 
die met klachten wordt geconfronteerd beslist niet. 
Het is de huisarts die nog het minst is ingevoegd in het 
technologisch systeem van de medische discipline. 
Hierdoor dreigt hij weliswaar de vreemde eend in de bijt te 
worden, maar zijn praktijk is in principe een toegankelijke. 
Deze heeft nog steeds het karakter van een voorportaal. 
Hier vindt de ontvangst plaats waar men zonder onder
scheid des klachts kan verschijnen en gehoord worden. 
Hoe wreed is het beeld van de huisarts die geketend achter 
het beeldscherm het register snel overziend, een doorver
wijzing regelt. Meten en regelen, waar kennen we dat van ? 
Het is helaas reeds schering en inslag. De vraag moet ge
steld worden of dit een met de wetten van de natuur verge
lijkbaar proces is. Moeten wij dit voorportaal nu ook al 
gaan beschouwen als onderdeel van de lokettencultuur 
zoals die bezit heeft genomen van alle grensgebieden tus
sen het private en het openbare? Nu lijkt het moment nog 
daar om stil te staan bij de geweldige verarming als ook 
aan dit front wordt voldaan aan de genadeloze eisen van 
het economisch nut. 
Ooit was er de mogelijkheid de huisarts te zien als vertrou
wensarts. Als persoon tegenover wie je het lijden kon uit
spreken, ook al was het alleen het lijden aan de angst. De 
huisarts kwam bij je thuis als jij dat nodig vond. Een kopje 
koffie was zijn of haar deel. En onderwijl werd geïnfor
meerd naar de omstandigheden van die of die. Het was een 
troost, de aandacht die geschonken werd. 
Is dit slechts een nostalgisch beeld ? Het zou wel eens het 
antwoord kunnen zijn op meerdere kwalen tegelijk. Op de 
enorme kosten die het specialistendom genereert en op de 
kosten die de veronachtzaming van de eerste momenten 
van angst en lijden in later stadium met zich meebrengt. 
In dit opzicht functioneert de huisarts als het medium van 
selectie. En dat blijkt een duur woord in de huidige discus
sies over de gezondheidszorg. 
Veel van deze 'selectie' kan toch het beste worden gemaakt 
in het stadium waarin de personen nog niet zijn veranderd 
in patiënten - wanneer zij op hun kwetsbaarst en op hun 
meest authentiek zijn. De diepgravende tendens tot medi
calisering die huist in de moderne cultuurontwikkeling 
dient bestreden te worden waar zij inzet. De huisarts is 
een vakman, maar nog geen specialist. Met het kantoor 
aan huis moet deze in staat worden geacht tot een commu
nicatie die nog niet louter functioneel is en waarin ruimte 
is voor de mens en zijn omstandigheden. 
Wat hier gezegd wordt over de rol van de huisarts, en de 
relatie tot de patiënt, lijkt naar zijn dieperliggende beteke
nis op te moeten gaan voor de verhouding van elke arts tot 
zijn patiënten. Het gaat om de kwalitatieve dimensie die in 
potentie oneindig veel rijker is dan de armoedige praktijk, 
of de praktijk van de armoede, soms suggereert. 
In het verlengde van een dergelijke typering van de rol van 
de huisarts treedt nog een facet aan het licht. Juist waar 
de geneeskunde evenzeer bolwerk is als maatschappelijke 
instelling, zou het voor de hand liggen meer de nadruk te 
leggen op de rol van de huisarts als 'adyocaat'. In plaats 
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van zich neer te leggen bij de functie van doorverwijzing 
zou de huisarts veel meer als 'begeleider' moeten kunnen 
optreden. Op het ogenblik krijgt het contact met dehuis
arts het karakter van een intake-gesprek, waarna in toe
nemende mate wordt doorverwezen naar specialisten. Het 
is het moment waarop voor de personen een cruciale over
gang plaatsvindt, een moment van verlating en intreding. 
Zonder het denkbaar te achten dat de huisarts pleit voor 
de balie der rechters, moet het toch voorstelbaar zijn dat 
de communicatie tussen huisarts en specialisten intensie
ver is dan slechts de uitwisseling van gegevens. 
In sommige wijken in de grote steden hebben huisartsen 
een dergelijk contact met de zorg in de buurt. Enkele keren 
per jaar vinden 'kringgesprekken' plaats waardoor men el
kaars benadering en praktijk leert kennen en tot een in
tensievere communicatie komt omtrent gemeenschappelij
ke patiënten. Een niet onbelangrijke vraag is of patiënten 
hiervan ook op de hoogte zijn, maar mij gaat het in de eer
ste plaats om de intentie die er uit spreekt. 
Waar het om gaat is in te zien dat de organisatie van de 
medische zorg functioneert als een fysiologie, waartoe wij 
ons verhouden als de geneeskunde tot het menselijk li
chaam. Het kan als kunde worden beschouwd de afzonder
lijke delen te kennen. De kunst bestaat er evenwel in de 
verhoudingen van de afzonderlijke delen tot elkaar en tot 
het grotere geheel inzichtelijk te maken. De diagnostieken 
van het individuele lichaam en van de fysiologie van het 
systeem verschillen hemelsbreed maar de universa raken 
elkaar, zelfs tot in het negatieve waar systeemdwang een 
medicaliserend effect sorteert. 

Het eerste loket; de patiëntenregistratie in 
een ziekenhuis. 

De verhouding tussen systeem en cliënt 

Centrale begrippen die in de meer inhoudelijke discussie 
over de gezondheidszorg een rol spelen zijn gelijkheid en 
bevrediging van behoeften. Nou zal het op zich al moeilijk 
genoeg zijn de problèmen van gezondheidszorg in deze ca
tegorieën te denken. Als echter de betalingsproblematiek 
tot centraal probleem is gebombardeerd dan wordt het pas 
echt lastig.Is het waar dat de samenleving kan worden op
gevat als een optelsom van vergelijkbare/gelijke individu
en, en dan nog weer als verzameling individuen met een 
schier eindeloz behoeftereeks? Een dergelijke benadering 
houdt geen rekening met culturele en sociale determina
ties. Een eenvoudige tegenoverelkaarstelling van schaarste 
en veelheid neigt ertoe de inhoudelijke en kwalitatieve di
mensies van een probleemstelling uit te sluiten. De inhoud 
komt dan nog slechts tot spreken in een gereduceerde ethi
sche dimensie. In de discussie over de gezondheidszorg 
lijkt dat vooral het ethisch criterium van maximalisering 
van utiliteit te zijn. 
Het probleem is dat in een dergelijke benadering de ver
banden tussen gezondheidszorg en maatschappij worden 
doorgesneden, eigenlijk nog voordat zij aan het licht kun
nen komen. De relatie tussen systeem en cliënt wordt op
gevat als autonoom. Na uit zijn grotere kwalitatieve con
text te zijn gelicht worden vervolgens normatieve uitspra-

------------------------------------ 11-------------------------------------
IDEE - DECEMBER '91 



ken gedaan over de relatie tot de patiënt en de potentiële 
behoefte. Dit geldt voor de politieke discussie, maar lijkt 
evenzeer op te gaan voor de discussie onder de vertegen
woordigers van de gezondheidszorg, althans in de breedte 
bezien. 

Een publikatie als deze vestigt de aandacht op de maat
schappelijke problematiek van de sociaal-economische on
gelijkheid. Zij beoogt de ongerechtvaardigde ongelijkheden 
op te sporen, te analyseren en onder het gehoor te brengen 
van beleidmakers en politici. Hoe belangrijk ook, bij bestu
dering van het vraagstuk dringt de gedachte zich op dat 
het sociaal-economisch terrein slechts één veld is waarop 
ongelijkheden zich voordoen. 

De ontwikkeling van de maatschappij heeft tenminste één 
nieuw veld geschapen van ongelijkheden en dat is vooral 
cultureel bepaald. Wij zijn komen te leven in een maat
schappij waarin door de conceptie 
en regulering van sectoren van col-

onder ziekte zich voordoet in de greep te krijgen. Naast de 
medische bestrijding van ziekte is er een gezondheidspoli
tiek tot stand gekomen, niet meer alleen curatief maar 
vooral preventief van aard. De hierbij behorende praktij
ken werden opgenomen en deels geïntegreerd in een econo
misch en politiek beheer dat in het teken is komen te staan 
van de rationalisatie van de maatschappelijke verhoudin
gen. 
Waar wij het eigenlijk over hebben is de totstandkoming 
van de Verzorgingsstaat, hier bezien vanuit de optiek van 
de beheersing van ziekte en gezondheid. De herkomst van 
de Verzorgingsstaat paart zich aan een ander voornaam 
historisch proces en dat is wat wij individualisering zijn 
gaan noemen. De rationalisering van de maatschappelijke 
verhoudingen heeft kunnen plaatsvinden onder de voor
waarde van de individualisering als cultureel proces. De 
herordening die zich voltrok onder de Verzorgingsstaat 
heeft de vormen verschaft van beheer van de individueel 

geleefde omgevingen. Tegelijk 
werd hiermee een spectrum ge

lectieve consumptie de kwaliteit 
van het leven steeds meer wordt 
bepaald. De arbeid in dergelijke 
sectoren, waartoe ook de gezond
heidszorg behoort, legt in toene
mende mate de coördinaten vast 
van de levenswijzen van de indivi
duen. 

Verzekeraars, artsen, creëerd dankzij welk de gezond
heidstoestand permanent kan 
worden geobserveerd, gemeten en 
geregeld. Het is niet niks de pres
tatie die is geleverd, van de wieg 
tot het graf worden de individuen 
begeleid. Prenatale zorg, zuigelin
genzorg, consultatiebureau's, 
mondhygiëne, sexualiteitsbegelei
ding, schoolartsen, medische keu
ringen, ziektewet, arbeidsonge
schiktheid, check-up's, preventief 
bevolkingsonderzoek, euthanasie 
en dan hebben we het nog niet 

medische centra, technologie-

ontwikkelaars, farmaceutische 

industrie en media wenden 

Zeker in een tijdsgewricht waarin 
het economische en het algemene 
nut met elkaar geïdentificeerd drei
gen te worden, komen bepaalde 
vraagstukken van sociaal-economi
sche en culturele ongelijkheid dicht 
bij elkaar. Dit geldt bijvoorbeeld 

zich tot ons met de 

uitsluitendende boodschap 

dat gezondheid te koop is. 

waar de levensstijl in verband kan 
worden gebracht met de materiële voorzieningen, zoals be
huizing of het wel of niet hebben van werk. 
De verschillende velden van ongelijkheid mogen echter 
niet met elkaar worden verward. Het zou onverantwoorde 
generaliseringen met zich meebrengen, alsmede een verde
re economistische ontwikkeling van de vraagstukken. De 
zaak zou worden omgedraaid en de hiervóór genoemde 
identificatie leidt dan onvermijdelijk tot een moraliserende 
interpretatie. De ongelijkheden worden opgelost in het 
stellen van een algemene norm, die tot instrument dient 
om de schaarse middelen te verdelen. In tegenstelling tot 
de roep om fatsoenlijkheid en pragmatisme betekent een 
dergelijke operatie toch slechts een volgende ideologise
ring. Niet de sociaal-economische ongelijkheden zijn veran
derd maar de morele en politieke waardering ervan. 
In een niet-economische, culturele problematisering past 
de notie van een verregaande ordening van de levensvoor
waarden, in die zin dat wat cultuur is, wat de levenswijzen 
betekenen, in toenemende mate vergelijkbaar wordt. Dit is 
ook wat de gezondheidszorg van oudsher beoogde in haar 
pogingen tot beheersing van het volksgezondheidspeil. Via 
de hygiënebeheersing heeft zich een complex van instellin
gen ontwikkeld dat erop is gericht de voorwaarden waar-

over de inschakeling van de medi
sche disciplines in de maatschap

pelijke infrastructuur - alles is gaan voldoen aan de 
dwingende doelstelling van gezondheid. 
De probleemstelling wordt duidelijk. Onderscheiden van 
de behandeling en genezing van ziekte heeft zich een ware 
machinerie gevestigd ter bestrijding van sociale oorzaken 
van ziekte. Om het probleem scherp voor ogen te krijgen 
zou moeten worden ingezien dat deze machinerie werk
zaam is in en onder de vormen van een maatschappelijke 
bureaucratie. Het gezondheidssysteem kan werken bij gra
tie van de permanente afstemming van de verschillende 
omgevingen waarin de individuen leven, van het huis tot 
het werk, van de vrije tijds- tot de openbare omgeving en 
van het stille tot het mobiele leven. Het is in deze integra
tie van de sociale omgevingen dat ziekte en gezondheid 
worden geketend zonder ophouden. Deze afstemmingsar
beid wordt ondernomen in het netwerk van instellingen 
dat de gezondheidszorg voor zijn rekening neemt. Aanvul
lend en meer dan dat werken de pedagogische instituties, 
de sociale instellingen van de arbeid, de sociale voorzienin
gen, enzovoort. Economisch en commercieel en in cultureel 
en politiek opzicht wordt deze zaak gewaarborgd en aange
vuld. 
Zo kan een proces van medicalisering zic~ doorzetten zon-
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der dat er sprake is van een schuldvraag die eenzijdig ge
richt zou moeten worden aan het adres van de medische 
wereld. Hier wordt een maatschappelijk en cultureel pro
ces zichtbaar dat de autonome relatie tussen gezondheids
zorg en samenleving ver voorbij is. 

Het gezondheidssysteem kan evenwel op zich worden be
schouwd wanneer gezondheid al te zeer -als economische 
waarde wordt gepostuleerd. De laatste decennia heeft zich 
een ware markt ontplooid, die met een toenemende agres
siviteit wordt betreden. Verzekeraars, artsen, medische 
centra, technologie-ontwikkelaars, farmaceutische indus
trie en media wenden zich tot ons met de uitsluitende 
boodschap dat gezondheid te koop is. Terwijl beleidmakers 
en politici ons voorhouden dat ziekte in elk geval voorko
men dient te worden. Het is iets te veel van het goede en 
heeft een ware culturele hausse rond gezondheidsrites 
doen ontstaan, van de vitaminepot tot het joggen, afgewis
seld met een bezoekje aan de specialist. Het ligt in de lijn 
dat nu ook de privatisering en commercialisering van de 
medische zorg op de agenda is verschenen. 

De noodzaak van een politiek-cldturele benadering 

Deze reeks van kanttekeningen poogt aan te geven dat de 
discussie over het functioneren van de gezondheidszorg op 
een andere manier gevoerd zou moeten worden dan tot op 
heden is geschied. Is het onvermijdelijk dat geen andere 
taal gekozen wordt dan de afstandelijke, functionele, de 
ambtelijke? En we de problematiek onophoudelijk zouden 
moeten formuleren in economische termen, in de termen 
van het financiële en het efficiënte ? Per definitie wordt 
een overmaat verondersteld, aan behoefte, aan vraag. En 
de tragiek ? Aan de vraag wordt een merkwaardig soort 
autonomie toegeschreven, alsof de een zonder de ander zou 
kunnen bestaan. 
De problematiek van de gezondheidszorg zou niet als een 
neutraal technisch of economisch probleem benaderd 
mogen worden. Ook niet als verschillende kanten ervan in 
ethische thema's gevat kunnen worden. Naar z'n ware 
aard is het een maatschappelijke problematiek. Bij de ana
lyse èn de aanpak ervan zijn andere en met name cultuur
theoretische inzichten onontbeerlijk. Intern, om te begrij
pen hoe belang en macht, organisatie en technologie èn 
specialisatie en fragmentatie in elkaar grijpen en een sys
tematische dwang veroorzaken. Extern, in de verhouding 
tussen de gezondheidszorg en de sociale wereld, om te kun
nen verklaren hoe processen van individualisering en frag
mentering en van bureaucratisering en segmentering el
kaar wederzijds veroorzaken en als in eenzelfde lotsbepa
ling verstrengeld zijn. 

Nu zijn er vele circuits waarvanuit de vraagstukken wor
den benaderd, voor het overgrote deel bestuurlijk van 
aard. Waar zijn de disciplines die kunnen spreken uit erva
ring ? Het zijn toch vooral degenen die werkzaam zijn in de 
klinische en sociale geneeskunde die kunnen bijdragen aan 
een debat dat recht doet aan het samengestelde karakter 
van de problematiek. Zij zouden zich moeten verzekeren 

van de kwalitatieve context en gehalte van de discussie. 
Hen te betrekken bij de discussie, dat zou de inzet moeten 
zijn van de politiek. • 

Dit artikel verscheen eerder in Sociaal-economische gezon(lheisver
schillen en beleid, Preadviezen, Ministerie van WVC en de WRR, in de 
serie Voorstudies en achtergronden, Den Haag, 1991 

Una mercede 
duas res assequi * 

* aldus Cicero 

(I] ftewel: het mes snijdt aan twee kanten. 
Als D66-er èn als ondernemer is adverteren 
in Idee een zinvolle investering. 
Als ondernemer bereikt u met uw advertentie 
een 'uitgelezen' doelgroep van Kamerleden, 
beslissers bij Rijks-, Provinciale- en Gemeen
telijke overheid, wethouders, gedeputeerden, 
gemeenteraadsleden en vele andere econo
misch interessaflte exemplaren van de soort 
'homo politicus'. Die bovendien gráág werk 
zullen uitbesteden resp. inkopen bij een 
partijgenoot. En dus bij u. 
Als D66-er draagt u, adverterend in Idee, bij 
aan de continuïteit en kwaliteit van dit blad. 
Een tijdschrift dat volop in ontwikkeling is 
en, mede daardoor, een steeds grotere groep 
mensen binnen èn buiten de partij bereikt. 
Als u nu even belt (020-6329643; Magazine 
Makers), informeren wij u graag nader over 
adverteren in Idee . 

• Belt u even? We zitten er voor! 

Adverteren in Idee. 
Zinvol. En niet duur. 
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