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Samenvatting 

De snelle medisch-technologische ontwikkeling van de afgelopen decennia heeft niet 

alleen geleid tot ongekende behandelingsmogelijkheden, maar ook tot nieuwe 

beslismomenten en dilemma's voor de betrokkenen. Er is een grijs gebied ontstaan 

waarin de conventionele antwoorden, ontleend aan handboeken en richtlijnen, niet meer 

automatisch voldoen. Toch vereisen veel medische gevallen nog steeds dat er 

doortastend en adequaat wordt ingegrepen. De noodzaak van nieuwe pragmatische 

richtlijnen blijft onverwijld van kracht, maar tegelijkertijd is het van belang om andere 

manieren van denken te ontwikkelen over de complexe problemen van onze hoog-

technologische gezondheidszorg. In een veranderlijke medische wereld is inzicht in de 

praktijk en de wisselende abstracte en concrete processen die daarin een sturende rol 

spelen zelfs urgenter. Meer dan kwantitatieve analyses kunnen kwalitatieve studies 

leiden tot een diep en veelzijdig inzicht in de steeds grotere verwevenheid van 

problemen en dilemma's in de hedendaagse medische handelingspraktijk.  

 De intensive care unit van de afdeling Neonatologie (NICU), gespecialiseerd in de 

zorg en behandeling van pasgeborenen, geldt in dit verband als een vooruitgeschoven 

post en is als zodanig bijzonder illustratief voor de problemen en uitdagingen van de 

hedendaagse medische praktijk. Op de NICU liggen kinderen die ernstig ziek zijn als 

gevolg van complicaties bij de bevalling, aangeboren afwijkingen, infecties of 

vroeggeboorte. Deze kinderen reageren niet altijd volgens de boeken op medische 

interventies. Bovendien moeten beslissingen op de NICU vaak in een zeer kort 

tijdsbestek genomen worden, waarbij feitelijke gegevens ontbreken of dubbelzinnig zijn 

en normen en waarden de neiging hebben hun vanzelfsprekendheid te verliezen. 

Waaraan ontlenen artsen, verpleegkundigen en ouders houvast in deze complexe 

situaties? Op welke wijze wordt de voortgang van het handelingsproces gewaarborgd in 

gevallen van medische en ethische onzekerheid? Wat is de rol van specifieke vormen 

van redeneren (repertoires), spreken (vocabulaires) en handelen (scripts) in dit proces? 

Dit zijn de vragen die centraal staan in deze studie. Om de veelal impliciete methodes 

en strategieën van de betrokkenen op de NICU in beeld te krijgen, heb ik enkele 

maanden etnografisch onderzoek verricht op een NICU in Nederland en in de Verenigde 

Staten. Daarbij is mijn aandacht vooral gericht geweest op het ‘grijze gebied’ - de 

moeilijke gevallen en situaties waarin niet precies duidelijk is wat er aan de hand is en 



wat er gedaan moet worden. Als kader voor mijn beschrijving en analyse van de 

neonatologiepraktijk maak ik gebruik van de reismetafoor. De behandeling van kinderen 

op een NICU is vanaf de eerste minuut als een reis waarvan de afloop niet vast staat en 

de te volgen route niet altijd even makkelijk is. Al heeft de staf een vergelijkbare reis 

reeds vele malen gemaakt, het traject en de omstandigheden zijn telkens verschillend. 

In deze studie volg ik de betrokkenen op hun reis over het handelingstraject.   

 Nog voor de geboorte van het kind dient zich de vraag aan: hoe te handelen? 

Moet er direct na de geboorte worden ingegrepen of niet? Een antwoord op de vraag 

‘wat te doen?’ is nauw verbonden met de vraag ‘wat is het geval?’ Maar deze laatste 

vraag vereist meer dan een simpele vaststelling van feiten. Hoofdstuk twee beschrijft 

hoe op de NICU feiten niet zozeer gegevenheden zijn, maar worden geconstrueerd op 

basis van materiaal van verschillende aard, zoals woorden, getallen, handelingen en 

dingen. De staf is in eerste instantie voortdurend gericht op het verzamelen en ordenen 

van gegevens om de situatie van een pasgeborene te kunnen bepalen. De identiteit van 

een kind komt geleidelijk tot stand in een proces van passen en meten, rekenen, 

vergelijken, overleggen, observeren, voelen, luisteren, lezen en combineren. Hierbij 

worden twee verschillende stijlen van redeneren ingezet: een gevalsrepertoire en een 

situationeel repertoire. Door deze repertoires af te wisselen, te combineren of te 

contrasteren komen de betrokkenen tot een definitie van de  situatie van de 

pasgeborene. Maar er gebeurt meer. In al het werk dat nodig is om de onbepaaldheid 

van het kind op te heffen, krijgt ook de afdeling zelf vorm. De identiteit van het kind en 

de structuur van de afdeling komen in één en hetzelfde proces tot stand.  

 Met de opname van een pasgeborene betreden ook ouders de wereld van de 

NICU. Ouders en stafleden treffen elkaar rond de couveuse van het kind. De ervaringen, 

opvattingen en achtergronden van de betrokken partijen zijn veelal verschillend, maar 

toch hebben ze concrete verwachtingen van elkaar. Dit roept de vraag op hoe de 

interacties tussen ouders en staf geregeld zijn. Hoofdstuk drie beschrijft de verschillende 

manieren waarop in de context van de NICU de relatie tussen ouder en staf wordt 

gedefinieerd. Daarbij zijn verschillende vocabulaires in het geding: een psycho-sociaal 

en een juridisch vocabulaire. Het gebruik van uiteenlopende vocabulaires behelst meer 

dan louter een verschil in woordkeuze. Woorden hebben in verschillende vocabulaires 

andere betekenissen. Door de toepassing van een bepaald vocabulaire wordt een 

werkelijkheid gecreëerd waarin ouders en staf een eigen plaats en betekenis krijgen 

toebedeeld. In een psycho-sociaal vocabulaire zijn ouders een object van zorg. In deze 

rol staat het belang van solidariteit voorop en dienen ouders vooral gesteund en 

beschermd te worden. Het psycho-sociale vocabulaire creërt hiermee een sociale orde 

van gezamenlijkheid. Het gebruik van een juridisch vocabulaire wijst echter op het 



belang van individuele verantwoordelijkheid. In dit vocabulaire is de ouder drager van 

ouderlijke macht en staat de zeggenschap van ouders voorop. Meepraten betekent 

meebeslissen en als zodanig ook medeverantwoordelijk zijn. De autonome, 

geïnformeerde gesprekspartner in de besluitvorming binnen het juridische vocabulaire 

staat echter op gespannen voet met de afhankelijke en hulpbehoevende ouder binnen 

het psycho-sociale vocabulaire. Het samengaan van beide vocabulaires lijkt onmogelijk. 

Toch hoeft het gebruik van meerdere vocabulaires geenszins tot een patstelling te 

leiden. Sterker nog, beide vocabulaires hebben elkaar nodig. Het leggen van de 

volledige beslissingsbevoegdheid bij de ouders is onmogelijk in het licht van het feit dat 

zij de kennis missen om medische informatie op juiste wijze te interpreteren. Daarnaast 

is het volledig overnemen van de beslissingsbevoegdheid door de staf een 

onacceptabele vorm van paternalisme. Door middel van behoedzaam manoeuvreren in 

taal en tijd weet de staf beide vocabulaires met elkaar te verenigen. Hiermee ontstaat 

een manier van spreken die het mogelijk maakt om de ouderlijke macht te blijven 

respecteren en tegelijkertijd ouders te steunen door de verantwoordelijkheid te delen. 

 Het gedeelde belang van staf en ouders ligt in hun gezamenlijke doelstelling: het 

herstel van het kind. Dit herstel is allerminst vanzelfsprekend. Het kwestbare leven op 

de NICU kenmerkt zich  door voortdurende strijd en onvoorspelbare veranderingen. De 

dynamiek van de NICU-praktijk wordt niet alleen bepaald door de voortgaande stroom 

activiteiten, nieuwe gevallen en ‘nieuwe’ ouders, maar ook door aanhoudende 

veranderingen in de situatie van het kind. Dit vereist constante bewaking en 

voortdurende aanpassingen. Hoofdstuk vier beschrijft het moeizame behandelingstraject 

op de NICU. Hierin wordt duidelijk dat met de keuze voor behandeling niet zozeer een 

probleem wordt opgelost, maar een onzeker traject wordt geopend. De staf heeft 

verschillende manieren om met het spanningsveld tussen de noodzaak tot verandering 

en interventie enerzijds en de daaraan gekoppelde onzekerheid en risico's anderzijds, 

om te gaan. Om onzekerheid in de behandeling het hoofd te bieden spelen tijd, 

richtlijnen, apparaten en getallen een belangrijke rol. Op de NICU is behandelen niet per 

definitie een gevecht tegen de klok. Er wordt ook tijd gebruikt en gemaakt om een 

behandeling voor te bereiden of te laten aanslaan. Tijd is echter een schaars goed op de 

NICU en kan in de behandeling ook een risicofactor zijn. Ook maakt de staf gebruik van 

richtlijnen die hen precies vertellen wat zij in een gegeven situatie moeten doen. 

Richtlijnen bieden steun en wijzen de weg, maar geven geen enkele garantie dat de 

behandeling van het kind ook daadwerkelijk de uitgezette koers zal volgen. Soms vereist 

een behandeling juist dat er van de richtlijn wordt afgeweken, of zelfs dat er niets wordt 

gedaan. Om snel te kunnen ingrijpen is permanent een waakzame houding geboden en 

de medische apparatuur is hierbij een belangrijk hulpmiddel. De inzet van technologie is 



echter niet zonder gevolgen. Apparaten spelen een actieve rol in de structurering van 

het handelingstraject. Het script dat in de apparatuur is ingeschreven definieert rollen 

en taken van de artsen, verpleegkundigen en middelen die in de praktijk bij de 

behandeling betrokken worden. Door het script dat in een beademingsapparaat is 

ingeschreven, vindt er een voorstructurering plaats van de handelingsopties en dit kan 

specifieke handelingsopties blokkeren, situaties problematiseren en koerswijzigingen 

afdwingen. In het ergste geval leidt de inzet van techniek tot onherstelbare 

complicaties. De staf tracht dit te voorkomen door voortdurend op de hoogte te blijven 

van de situatie waarin het kind zich bevindt. Hiertoe verzamelen de stafleden 

voortdurend getallen, berekenen zij ratio en hoeveelheden, informeren zij elkaar in een 

numerieke taal en rangschikken zij kwantitatieve data op speciale formulieren. Met het 

getal als kompas tracht de staf het kind zonder verdere complicaties over het 

handelingstraject heen te loodsen. Getallen spreken echter niet voor zich, noch kan een 

grote stroom aan kwantitatieve data verhinderen dat onzekerheid deel blijft uitmaken 

van de handelingstrajecten die men op de NICU inzet.  

 Ondanks alle kennis, getallen en medische technologie kan een behandeling 

steeds verder verwijderd raken van de mogelijkheid op herstel. Dit dwingt de staf om 

het doel van de behandeling te herformuleren en daarbij speelt uiteraard de prognose 

een centrale rol. Betrokkenen kunnen echter uiteenlopende visies hebben op de 

prognose. Hoofdstuk vijf beschrijft uiteenlopende factoren die het bestaan van een 

prognostisch verschil kunnen verklaren. Dit verschil kan niet enkel verklaard worden op 

basis van de posities die artsen, verpleegkundigen en ouders in de behandeling 

innemen. Ook ieders specifieke bemoeienis met het kind moet in de analyse van 

prognostische verschillen worden meegenomen. Behalve professionele kennis, die veelal 

het gevolg is van opleiding, ervaring, vertrouwdheid met vakliteratuur en overleg, 

bestaat er ook kennis en ervaring bij de betrokkenen die gebaseerd is op de persoonlijke 

omgang met het kind en met elkaar. De manieren waarop de betrokkenen zich rond de 

couveuse bewegen in termen van afstand en nabijheid, betrokkenheid en distantie, en 

observatie en aanraking resulteert in kennis die in het proces van prognosticeren een 

belangrijke rol speelt. Daarnaast zijn er verschillende referentiepunten die de 

betrokkenen hanteren om de prognose van een kind te bepalen, zoals andere kinderen, 

de technologische ondersteuning die een kind nodig heeft en de temporele en 

ruimtelijke orde. De situatie van een kind op de NICU is echter nooit statisch, maar 

voortdurend in beweging. Gedurende dit proces verandert de ervaring die de 

betrokkenen hebben. De diversiteit van de opgedane kennis en ervaring leidt ertoe dat 

de betrokkenen verschillende referentiepunten als baken gebruiken en/of 

overeenkomstige referentiepunten op uiteenlopende wijze van betekenis voorzien. Zo 



zijn ook de gebeurtenissen die zich als gevolg van het behandelingstraject zelf voordoen 

van invloed op de bepaling van de prognose.  

 De prognose bepaalt in hoge mate het behandelingsbeleid. Wanneer de prognose 

van een kind slecht is, komt de vanzelfsprekendheid van behandeling te vervallen. 

Steeds vaker komt dan de vraag op of voortzetting van de behandeling bij het kind nog 

wel zinvol is. Deze problematiek staat centraal in hoofdstuk zes. Dient behandeling te 

worden vervolgd of gestopt? Aan beide handelingsopties kleven grote bezwaren. Door te 

stoppen loopt men het risico het kind de laatste kans op herstel te ontnemen, terwijl 

doorgaan het risico impliceert dat medische inspanningen enkel bijdragen aan 

uitzichtloos lijden. Dergelijke morele dilemma's kunnen zich ook al voordoen voordat het 

kind is geboren. Hierbij gaat het dan om de vraag of er na de geboorte met een 

behandeling gestart moet worden. Richtlijnen in de vorm van beoordelingsschema's en 

besluitvormingsprocedures kunnen de betrokkenen bij een dergelijke beslissing steunen 

en sturen, maar slechts zelden passen richtlijnen naadloos op de situatie waar de 

betrokkenen zich in bevinden. In theorie gaat moraliteit over  'hoe juist te handelen', en 

richt men zich op de relatie tussen ethische principes en de situatie van het kind. Op de 

NICU is het maken van een morele keuze niet slechts een kwestie van het toepassen 

van algemene morele regels op een unieke situatie. In de praktijk van de NICU moet 

moraliteit steeds op maat worden gemaakt. In feite blijkt moraliteit te gaan over het 

aanbrengen van een moreel omslagpunt: de grens van 'tot hier en niet verder'. Hier 

betekent moraliteit afbakenen. Deze demarcatie komt tot stand door een reeks van 

uiteenlopende activiteiten op diverse plaatsen en verschillende momenten. Moraliteit op 

maat maken vergt het testen van de robuustheid van feiten en de rekbaarheid van 

morele categorieën; het onderzoeken van de handelingsruimte; het zoeken naar de 

juiste woorden; het creëren van een draagvlak; het aftasten van disciplinaire grenzen en 

het verdelen van verantwoordelijkheid; en leren om te gaan met de consequenties van 

het genomen besluit. Op de afdeling is sprake van een situering van moraal waarin het 

onderscheid tussen 'algemene morele categorie' en 'de unieke situatie van het kind' 

oplost.  

 De wereld van de NICU is allesbehalve een overzichtelijke wereld. Hier komen 

waarden niet voor of na de feiten, maar lopen ze door elkaar. Toch worden morele 

beslissingen vaak als aparte categorie naast medische beslissingen gezien. De oorzaak 

hiervan moet worden gezocht in de reflectie. Het is pas achteraf, in de reflectie, dat 

deductieve morele besluiten op ons netvlies zichtbaar worden. In het zevende en tevens 

laatste hoofdstuk staat deze achterwaartse blik centraal. Kennis van de ontknoping van 

een verhaal maakt een wereld van verschil. In de terugblik op een behandeling zien de 

betrokkenen een keurige wereld geordend in feiten en waarden en hoofd- en bijzaken. 



In het licht van dit beeld kunnen zij reflecteren op de verrichte handelingen en de 

genomen besluiten. Ethische reflectie verrijst zogezegd uit de orde die de terugblik met 

zich meebrengt. Het eens zo grillige handelingstraject is nu een logisch verhaal, dat 

open is voor interpretatie en waarin handelingen een ethische interpretatie krijgen 

waarover vervolgens weer gediscussieerd kan worden.  

 Hoofdstuk zeven wordt afgesloten met een reflectie op de vraag die het 

uitgangspunt van deze studie vormt: hoe gaat men op de NICU om met de problemen 

van de behandeling van pasgeborenen? Om de continuïteit van complexe 

handelingsprocessen te garanderen blijkt meer nodig dan kennis, ervaring en techniek. 

Hun toepassing is niet vanzelfsprekend, maar vraagt een actieve inzet van artsen, 

verpleegkundigen en ouders. Zij maken hiervoor gebruik van uiteenlopende stijlen van 

redeneren en legitimeren (repertoires), verschillende vormen van spreken en 

interpreteren (vocabulaires) en meer of minder expliciete handelingsaanwijzingen 

(scripts). Mijn analyse van het gebruik van repertoires, vocabulaires en scripts laat zien 

op welke wijze feiten, waarden en handelingen met elkaar samenhangen. Daarnaast 

blijkt dat het situeren van kennis en moraal niet alleen een afstemming vraagt op het 

eerste niveau (de constructie van feiten, de robuustheid van een moreel omslagpunt en 

de keuze van een handelingstraject), maar ook op het niveau van repertoires, 

vocabulaires en scripts.  

 De analyses in deze studie belichten niet alleen de complexiteit van 

handelingstrajecten en de inventiviteit van de betrokkenen, maar ook het beperkt 

oplossend vermogen van medische techniek en regelgeving. Technologische 

ontwikkeling schept niet alleen nieuwe behandelingsmogelijkheden, maar ook nieuwe 

vragen, nieuwe dilemma's én nieuwe tragedies. Als gevolg van technologische 

ontwikkelingen zal men derhalve altijd - vroeg of laat - stuiten op onzekerheid en 

tragiek. De ontwikkeling van nieuwe medische kennis en mogelijkheden doet grenzen 

van handelen voortdurend verschuiven. Dit impliceert dat richtlijnen ruimte dienen open 

te laten voor aanpassingen op basis van ervaringen in de praktijk. In de dynamiek van 

permanent veranderende feiten, kennis, normen en ervaring, schuift de horizon mee (en 

niet noodzakelijk vooruit). Zo behoudt een medische praktijk als de NICU een onzekere 

toekomst en blijven haar stafleden, ondanks hun groeiende ervaring, altijd pioniers. 

 


