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Journaal

Fictie voedt het publieke debat over tech-

nologische vooruitgang in de geneeskun-

de. Dat geldt vooral voor biotechnologie.

Neem bijvoorbeeld klonen: voor leken is

klonen onlosmakelijk verbonden met het

boek of de film The Boys From Brazil, waar-

in via klonen kleine Hitlertjes opgroeien.

Het eerbiedwaardige Rathenau Instituut

– adviesorgaan voor het parlement –

besefte dat en nam een opmerkelijk ini-

tiatief: het publiceren van literaire verha-

len en gedichten over vervangingsge-

neeskunde. Het idee voor de verhalen-

Verhalen over
vervangingsgeneeskunde

Traditioneel kijken we bij verdenking op

meningitis naar nekstijfheid en de teke-

nen van Kernig en Brudzinski. Op de dok-

terspost vragen assistentes braaf of klei-

ne Jamy zijn kin op de borst kan doen en

als dat zo is, halen ouders en assistentes

opgelucht adem. Bij volwassenen blijken

deze testen echter betrekkelijk waarde-

loos. Op een EHBO-afdeling werd onder-

zoek gedaan onder 297 volwassenen met

een verdenking op een meningitis. Ze

kregen allemaal een lumbaalpunctie.

Tachtig van hen hadden een meningitis.

Nekstijfheid was er bij 24 van deze 80 

en bij 69 van de 217 patiënten zonder

meningitis (≥6 leukocyten/ml liquor). De

sensitiviteit is dus 30% en specificiteit

68%. Het teken van Kernig had een sensi-

tiviteit van 5% en een specificiteit van

95%. De 4 patiënten met een ernstige me-

ningitis waren wel allemaal nekstijf. Of

deze testen bij kinderen dezelfde testken-

Nekstijf bij meningitis

bundel kwam van seniorprojectmedewer-

ker Gert van Dijk: ‘Het is natuurlijk

belangrijk om in het publieke debat de

voors en tegens rond een bepaald ethisch

dilemma te verkennen. Maar met die

argumenten sec ben je er nog niet. Want

in de meningsvorming rond een moreel

probleem spelen ook angsten en fanta-

sieën een rol die moeilijk te vatten zijn in

rationaliteit.’ Hij vervolgt: ‘Onze ervaring

leert dat technologische ontwikkelingen

vaak een weerslag krijgen in fictie, of dat

nou serieuze romans betreft dan wel

science-fiction boeken of films, dat maakt

niet uit. Bij een ontwikkeling als xeno-

transplantatie ontstaat bij het publiek

vaak een onberedeneerd “jakkes-gevoel”.

Dat ongemakkelijke gevoel is moeilijk in

argumenten te vatten, omdat het een

mengvorm is van onduidelijke angsten,

emoties en gevoelens van onbehagen.

Juist dit amalgaam aan gevoelens ver-

dient een plek in het publieke debat.

Maar hoe? Vandaar dat wij toen hebben

besloten mensen te benaderen die dat

gevoel wel onder woorden kunnen bren-

gen. Romanschrijvers dus.’ Vol overtui-

ging: ‘De doelstelling was om nieuwe cul-

turele ijkpunten te creëren en andersoor-

tige argumenten een plaats te geven in

het publieke debat, in dit geval rond ver-

vangingsgeneeskunde.’

Het resultaat is een bloemlezing – in de

goedkope reeks Rainbow pocket – met

korte verhalen van binnenlandse en bui-

tenlandse schrijvers. Sommige stukken

zijn speciaal voor deze uitgave geschre-

ven, zoals de bijdragen van Desanne van

Brederode en Emma Brunt. Deze worden

afgewisseld met al gepubliceerd mate-

riaal van bijvoorbeeld dichter en

Nobelprijswinnaar Wislawa Szymborska

en de overleden Belcampo. Het boekje

bevat bovendien een portfolio kunstwer-

ken in full colour. Het omslag is een com-

puterbewerkte foto van kunstenaar Inez

van Lamsweerde en dus prachtig. (FM)

Dorrestein R, et al. Mens in uitvoering – Het lichaam

als bouwpakket. Rainbow: Amsterdam, 2002.

merken hebben, valt te bezien. Probleem

blijft hoe we als huisartsen moeten schif-

ten tussen pluis en niet-pluis. Even snel

de kin op de borst is misschien niet vol-

doende. Jammer, ik zou zo graag iets

anders willen hebben dan uitsluitend

mijn doktersgevoel bij deze ingewikkelde

diagnose. (JZ)

Thomas KE, et al. The diagnostic accuracy of Kernig’s

sign, Brudzinsky’s sign, and nuchal rigidity in adults

with suspected meningitis. Clin Infec Dis 2002;35:46-52.
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