
lijkheden bieden voor beleidsvoorstellen:

de materiële relatie tussen artsen en far-

maceutische bedrijven en de onjuiste

beeldvorming van het nieuwe genees-

middel bij de arts.

Zo stellen zij onder meer voor een orgaan

in te stellen dat, onafhankelijk van artsen

en geneesmiddelproducenten, postmar-

ketingonderzoek beoordeelt op zijn

wetenschappelijke kwaliteit en de vergoe-

ding voor deelname daaraan door artsen

maximeert en dat bovendien nascholing

voor artsen accrediteert. Een andere voor-

stel is zowel organisaties die de regels

voor accreditatie overtreden als far-

maceutische bedrijven uit te sluiten van

het (laten) organiseren van nascholing.

Deze plannen klinken mij als redactie-

voorzitter van het Geneesmiddelenbulletin als

muziek in de oren. Of zij politiek haalbaar

zijn, lijkt mij zeer de vraag.

Deze publicatie kan ik ieder die geïnte-

resseerd is in prescriptie van harte aan-

bevelen.

Jan Schuling

Visueel spektakel

José van Dijck. Het transparante lichaam. Medische

visualisering in media en cultuur. Amsterdam:

Amsterdam University Press, 2001. 191 pagina’s, 

€ 21,-. ISBN 90-53-56-522-1.

Gedurende de 20e eeuw zijn allerlei visu-

aliseringstechnieken ontwikkeld die op

een of andere manier hebben bijgedragen

aan een grotere doorzichtigheid van het

menselijk lichaam. Röntgentechnologie,

echoscopie, endoscopie, computertomo-

grafie, MRI-scans maken allemaal het

lichaam transparant. Maar ze doen veel

meer dan dat: ze veranderen ook figuurlijk

onze kijk op het lichaam, beïnvloeden de

manier waarop wij denken over en

omgaan met ons lijf. Onze cultuur koes-

tert het ideaal van het transparante

lichaam, dat op twee aannames stoelt:

meer zien is meer genezen en in het lichaam kijken

is onschuldig. Zo vertrouwen patiënten bij-

voorbeeld bijna blindelings op het

alziend technisch oog en dat is niet

terecht. Niet elke afwijking of kwaal is

zichtbaar te maken. Bovendien maakt een

nieuw instrument in de regel andere din-

gen in het lichaam zichtbaar. Bij de ont-

dekking van bijvoorbeeld de MRI-scan

moesten medici het lichaam opnieuw

leren kennen. Zij zien weliswaar iets, maar

wat zien zij? Vaak is er namelijk geen één-

op-één-relatie tussen afbeelding en ziek-

te. De interpretatie van een beeld is niet

eenduidig. Dan de vermeende onschul-

digheid. Zowel in de fundamentele weten-

schap (elementaire fysica) als vanuit de

medische historie weten wij: een observa-

tie is een interventie. Het bekijken van het

inwendig lichaam gaat altijd ten koste van

de fysieke integriteit en kan bovendien

leiden tot daadwerkelijke schade. De rönt-

genstralen die de foetus schaden, zijn hier

een klassiek voorbeeld van.

José van Dijck, hoogleraar Televisie,

Media en Cultuur, analyseert medische

visualisering als een cultureel proces.

Haar boek bevat onder andere essays over

de operatiefilm als mediaspektakel (over

het scheiden van Siamese tweelingen),

plastinatie, de endoscopische reis door

het lichaam, echoscopie van de foetus en

röntgenfotografie in De Toverberg. Zij

belicht daarbij vooral de continuïteit tus-

sen historische en contemporaine metho-

den van kijken en verbeelden. In elk essay

behandelt ze bovendien de kwestie van de

verantwoordelijkheid over de beelden, de

vervlechting van belangen en de verschui-

ving van culturele normen en waarden.

Van Dijck weet dat haar taak lastig is: ‘In

deze cultuur zijn medici en media, weten-

schap en technologie innig met elkaar

verbonden, maar die verwevenheid is

allesbehalve doorzichtig.’ Maar zij slaagt

glansrijk. Stuk voor stuk zijn het uiterst

boeiende en zelfs spannende vertogen,

vol kunst (Michelangelo), literatuur

(Thomas Mann) en film (zoals Fantastic

voyage naar de sf-roman van Isaac Asimov,

waarin een duikboot plus bemanning zo

verkleind wordt dat de duikboot via de

bloedbaan op weg kan gaan naar de her-

senen van een atoomgeleerde om een

tumor te verwijderen). En wat schrijft die

vrouw goed! Een prachtboek.

Frans Meulenberg

Gezondheid en gezond-
heidszorg in Nederland

Van Rooij E, Droyan Kodner L, Rijsemus T, Schrijvers

G. Health and health care in the Netherlands.

Maarsen: Elsevier bedrijfsinformatie, 2002. 372 pagi-

na’s, € 49,50. ISBN 90-352-2472-8.

‘Health and health care in the Nether-

lands is a must for every student, teacher

and visitor of the Dutch care sector.’ Met

deze veelbelovende zin besluit de tekst

op de achterflap van dit boek. Het is een

geheel herziene uitgave van een eerste

versie uit 1997. In 30 hoofdstukken wordt

de gezondheidstoestand en de werking

van ons zorgsysteem uitgelegd. Zo

bespreken RIVM-onderzoekers in een

goed inleidend hoofdstuk de gezond-

heidsstatus van en de gezondheidsver-

schillen in de Nederlandse bevolking. 

Het belangrijkste deel van het boek gaat

echter, over zorg en zorgverleners: van

apothekers, fysiotherapeuten, specialis-

ten en huisartsen tot thuiszorg, zorg voor

gehandicapten en vroedvrouwen. 

Het hoofdstuk over de positie van de

huisarts lijkt helaas niet helemaal bij. De

gepresenteerde cijfers over bijvoorbeeld

het aantal huisartsen gaan niet verder

dan 1995 en de ontwikkelingen rond een

huisartsentekort en huisartsenposten

worden alleen in een epiloog bij het

hoofdstuk aangestipt. Ook in de andere

hoofdstukken lijken de gegevens niet up-

to-date. Zo wordt het primaat van de ver-

loskundige nog steeds genoemd als een

basis voor de verloskundige zorg. 

Nieuwe ontwikkelingen zoals transmura-

le zorg worden wel besproken, maar ook

hier is de feitelijke informatie wel erg

beperkt. Dat er richtlijnen zijn en thuis-

zorgtechnologie, zal zelfs een buitenland-

se lezer niet onbekend zijn, maar of der-

gelijke richtlijnen en implementatiepro-

jecten zin hebben en echt werken, dat zou

een student, onderwijzer of bezoeker in

dit boek toch moeten kunnen leren. Voor

Nederlandse studenten, dokters en des-

kundigen biedt het boek te weinig

nieuws; voor buitenlanders is het hooguit

een caleidoscopisch eerste beeld. 

Joost Zaat
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