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nderstaand de derde bijdrage in de serie:
'Indicatiestelling en individualisering: over de
paradoxvan een individualiserendtijdsgewricht'.
In deze aflevering wordt ingegaan op de vraag of geneeskunde natuur- of menswetenschapis: 'science' of 'fiction'?
De conclusie luidt dat iets meer bescheidenheidop zijn
plaats zou zijn in het aanprijzen van allerlei verworvenheden van de moderne geneeskunde.Er is nog veel dat

Men kan de mercantiele zienswijze aanhangen
volgenswelke het hovaardij is te bewerendat
het publiek niet zelf zou kunnen onderscheiden
tussen goedeen foute informatie, maar het
omgekeerdeis het geval:het is hovaardij te
menen dat de golf van informatie die over ons
heenkomt nog te ordenen(laatstaan:te bevatten)
zou zijn voor iemand die niet over de nodige

de geneeskunde
niet vermag.

basiskennis
vanhet onderwerpbeschikt.

.

Human Genome Project:
meerwaardeof misleiding?

Het had de reclamecampagnerond
de introductie van het Human

Deverwachtingen
vanwatgeneeskunde
vermag, Genome Project gesierd wan neer
zijn onfatsoenlijkhooggestegen.
Datligt niet
deze bescheidener van opzet was
I

.

alleen aan de naïViteitvan het Grote Publiek,
maar zeker ook aan de gelikte manier waarop

geweest.

de vermeendevooruitgang in de geneeskunde
aan de man wordt gebracht. Nog onlangs werd

Menselijk genoom kleiner dan

het Human GenomeProject,in eenop een show
gedacht
lijkende persconferentievan de presidentvan de rPe persheeft er niet zoveelaandachtaanbesteed,

;

VerenigdeStaten,aan de wereld gepresenteerd.
De machtigsteman van de wereld liet zich voor
de gelegenheidvergezellendoor twee toponder-

maar het kan toch wel verbijsterend worden
genoemddat wetenschappelijkeonderzoekers
er pas sinds kort achter zijn dat de omvang van
zoekers,dieal jarenin eencompetitie
verwikkeld het menselijkgenoomveel.kleineris danwas
waren over wie er als eerstein zou slagende
voorzien: het aantal menselijke genen ontloopt
genetischecodevan de mens te ontcijferen.
dat van muis of worm veel minder dan voor
Het is nog tot daar aan toe dat de jacht op geld
mogelijk werd gehouden.Het gevolgis dat de
tot dit soort potsierlijke vertoningen leidt, maar
relatietussenonzegenenenerzijdsen biologische
tegenoverde argelozeburger,die hierdoor moet
en pathologischeprocessenanderzijdsverre van
gaan denken dat het einde van alle menselijk
rechtlijnig is en langs de weg van vooralsnog
leed in zicht is, is het ronduit onbehoorlijk.
onvoorzienbaargrote aantalleneiwitten verloopt.
De promotie van het Human Genome Project
Daardoorzal het vervolgonderzoekveel comgrenst aan misleiding wanneer het wordt voorplexer en langduriger zijn dan de opgeklopte
gesteldals basis voor de oplossing van alle
euforie doet vermoeden.Het had de reclamekwalen. Voor wie weet dat dit niet zo is, is het
campagnerond de introductie van het Human
minder eenprobleemdan voorde massa,die alles Genome Project dan ook gesierdwanneer deze
wat op dit terrein de ether wordt ingesling~rd
bescheidenervan opzet was geweest.De paramaar beperkt kan bevatten.Dan nog iets: de
doxaleuitkomst van het project zou wel eens
informatieverspreidingvia multimedia mag
kunnen zijn dat men jarenlang al te eenzijdig
zijn toegenomen,de kwaliteit ervan is vaak
in een bepaalderichting heeft gewerkt, waardubieus en de interpretatiemogelijkhedenvan
door het humaan-biologischonderzoek;als
het brede publiek wo!den er niet beter op.
geheelde nodige vertraging zal oplopen.
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hun interventies(reclames
daarbijinbegrepen)
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Het is de hoogste tijd dat artsen en

danvoorhetbelangvaneenevenwichtige
en

!

patiënten een nieuw contract
opstellen.

eerlijkeinformatievoorziening?
Maarook
behandelaars
en hulpverleners
suggereren
soms
veelte gemakkelijkdatvanallesmogelijkis of

:
~

ten minste mogelijk zal worden: zo wandelen

4

I
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Wat geneeskunde niet vermag

velen van de ene misleiding naar de andere, en

:

Het gaat er niet om respectabeleresultaten van
wetenschappelijkonderzoekniet de waardering
te gevendie ze verdienen. Het gaat om de ten
onrechte gewekteindruk als zou de curatieve
geneeskundebinnen afzienbaretijd (steedswordt
gesprokenover 'enkeledecennia')het lijden van

beter of gelukkiger wordt niemand ervan.

~

Alternatief
ci rcujt
Van de weeromstuit leidt de al te positieve
beeldvorming over waar de geneeskundetoe in
staatis, bij met name chronisch en ongeneeslijk

demensheidvoorgoed
wegkunnennemen.Het

zieken,tot nogmeerteleurstelling:lijdensdruk

!

verlangennaar een paradijselijk bestaanzonder
pijn, ziekte en gebrekenwordt onbeschaamd
geëxploiteerdals ware het een verleidelijke,
onweerstaanbarekermisattractie anders dan
het spookhuis dat het door kwalen en ziekten
geteisterdelichaam voor velen vaak nog is. Het
publiek krijgt een karikaturaal beeld voorgeschoteldvan wat geneeskundevermag. Wat

en depressieknagen toenemend aan het
levensgelUk.Dat dan, als een soort compensatie,
om meer zorg en voorzieningenwordt gevraagd,
of de gang naar de alternatieve'heitstherapeut'
niet ver verwijderd is, laat zich denken. De door
misplaatstehoogmoedgevoederegulieregeneeskunde heeft dat procesvoor een groot deel aan
zichzelf te wijten: de gewiekstemanier waarop
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geneeskunde
nietvermag,niet alleenvoorlopig

somsdoor (alsvolleerdekoopluiopererende)

-)

als uitvloeisel van het Human Genome Project,

wetenschappersen door PR-fanaticivan farma-

r~

maarookop veleandereterreinenvande
ceutischeindustrieën,die hun miljardenmologeneeskunde,
wordter niet bij gezegd.Deze
chenin bewegingmoetenhouden,zorgeloze
nuanceis juist wezenlijkvoorde beeldvorming toekomstperspectieven
wordengeschetst,
kan

,;
)

als zou het Walhallavan de zorg in het verschiet

op den duur bij de chronisch lijdende mens

-,)

liggen.Het is dehoogstetijd, zoalsonlangsin

alleenmaartot meermoedeloosheid
leiden.

.

de British Medical Journal werd gesuggereerd,
dat artsen en patiënten een nieuw contract

opstellenen daarin opnemendat:'
dood,ziekteen pijn deeluitmakenvanhetA

leven;

geneeskunde
beperktemogelijkheden
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Misschien ontberen we een soort
'aandachtsgeneeskunde',
die begrip

",7"

;

toont zonder echt te (hoeven)
begrijpen.

-',

Intussen is het opvallende'extra'dat alternatieve
genezers(in vergelijkingmet regulieregenezers)
doen, meer begrip tonen voor en meer aandacht

komen;
patiënten niet moeten denken hun problemen bij de dokter te kunnen dumpen;
dokters open moeten zijn waar het gaat om
hun beperkingen;
politici moeten ophouden met het doen van

schenkenaan de klachtenvan de patiënt. En dat
zonder dat deze 'genezers'beschikken over het
wondermiddel waar de reguliere geneeskunde
evenmin over beschikt. Misschien ontberen we
een soort 'aandachtsgeneeskunde',
die begrip
toont zonder echt te (hoeven)begrijpen. De

overdreven beloftes en de realiteit in het

regulier werkende arts wil zich niet verliezen

;

--'.

;

;
./

Wat dit laatstepunt betreft wordt te veel gesug- het verbaastniet dat de patiënt zich daardoor
gereerddat politici de enige niet-dokterszijn die
niet altijd begrepenzal voelen. Toch is het een
zich bezondigenaan overmoedigen misleidend
goed ding dat de reguliere geneeskundegeen
taalgebruik.Wat te denkenvan de farmaceutische knollen voor citroenen gaat verkopen en
industrie en al te optimiStischewetenschappers gewetensvolvolhardt in haar onwetendheid.
die meer oog hebben voor het PR-belangvan
Intussenzoudenmedici zich moetenaantrekken
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in vagetheorieën om daarmeede klachten van

betrokkenete 'verklaren'of te 'behandelen'
en
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heeft, in het bijzonder waar het gaat om het
oplossenvan socialeproblemen, en dat
geneeskunderiskant is;
dokters niet alles weten en gezamenlijk
met de patiënt tot een beslissing moeten

oog moeten houden.
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dat de verwachtingen over wat de geneeskunde
vennag exponentieeltoenemen met de groei

waarin waan en ovennoedom voorrangstrijden.
Zoiets kun je wellicht doen in de sfeer van

i
l

aaninfonnatie,misleidendeof voordeleek
onbegrijpelijkeinfonnatiedaarbijinbegrepen.

futuristischetechniekdie zich niet hoeftte
bekommerenom het menselijklot, maarzou

Want dat mensenteleurgestelden gedeprimeerd
raken over al datgenewat de geneeskunde- bij
nader inzien - (nog) niet blijkt te kunnenis

in een gemengdenatuurjmenswetenschapals
de geneeskundeis, achterwegedienen te blijven.
Op zichzelf doorwrochte behandelschema's

t

invoelbaar,en de vraag is gerechtvaardigdof de
verworvenhedenvan de geneeskundezo langzamerhandniet schromelijk overdrevenworden:
de medische wetenschapzou zichzelf wellicht
een grote dienst bewijzen door eenswat minder
zelfingenomen te zijn en, in plaatsvan te
pochen op wat is bereikt, eens stil te staanbij

voor langdurig zieken betekenenvaakveel last
voor de patiënt, zodat het paradijs wel verre
van de woonsteeis van dezevan het reguliere
medische circuit afhankelijke patiënten. En
intussen gaanalle fraaie toekomstperspectieven,
die te pas en te onpasworden geschetst,voorbij
aan de lijdensdruk: alsof dezeeen 'quantité

,

wat nog niet is bereikt.

négligeable' zou zijn. Quod non!
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Scienceof fiction

Geneeskundeis, naast natuurwetenschap,ook

Bescheidenheid
zou het leidendeprincipemoeten
worden, wil de onvolprezenwestersegeneeskunde niet onder haar eigen gewichtbezwijken.

i '.

menswetenschapin die zin dat dezeop het
welzijn van mensen gericht is. Het welzijn van
de mens.wordt e~ter niet gedie.n~door in een

Bescheidenheidals het gaatom de mate waarin
de zorg in staatis de lijdensdruk van mensen
weg te nemen en.be~cheide~~eidals het ~aat

~
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,

i
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soort 'SClence fiction' toekomstvisloenen op te

om de mate waann lIchamelIjke en psychIsche

.,-.

roepen, die liet 'fiction'-gehalte van wat feitelijk

gebrekengecompenseerdkunnen worden.
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opschroeven.
Met de opgepoetste
schijnwereld
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van onbeperkt levensgelukdie uit reclamesvan
de farmaceutischeindustrie opdoemt, ontstaat
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'science' zou behoren te zijn, buitensporig
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Smith R. Whyare doctorsso unhappy?BMJ

2001;322:1°73-4.
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sinds 10jaar een prettige oplossing voor hun klachten: Diflucan.eenmalig 1 capsule.oraal in te nemen.
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