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Voorwoord

Dit boek gaat over de verwetenschappelijking en verdere professionalisering van
de geneeskunde. Het beschrijft de discussies over centrale begrippen als ziektc en
klinisch oordeel sinds de geneeskunde zieh in het tweede kwart van de negentiende
eeuw als wetenschap heeft weten te vestigen, tot de jaren zeventig van de twin-
tigste eeuw. In dit boek wordt historisch onderzoek gecombineerd met filosofi-
sche analyse. Vertrekpunt vormen enerzijds geschriften van medici over hun vak.
Anderzijds is de filosofische notie dat wetenschap een belichaming vormt van
het streven naar rationaliteit richtinggevend.
De inspiratie voor deze werkwijze ligt voor mij persoonlijk zo ver terug, dat ik
hem zelf niet zou kunnen traceren. Geschiedenis heeft mij altijd geboeid. Dat
geldt tevens voor een theoretische, reflectieve aanpak. Heel belangrijk was voor
mij de wijsgerige scholing in Amsterdam, bij prof.dr.Th. de Boer. De mogelijk-
heid om in onderwijs bij andere faculteiten de door hem gewekte belangstelling
voor de filosofische grondslagen van wetenschap te verdiepen, heeft zeker ook
aan mijn vorming op dit gebied bijgedragen.
Deze Studie vloeit in eerste instantie voort uit onderzoek verricht in de jaren
tachtig aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen bij de vakgroep Wijsgerige
Antropologie van de Faculteit Wijsbegeerte. Het werd gefinancierd door de Fa-
culteit Geneeskunde van de KUN. De aanzet tot dit project was gegeven door dr.
H. ten Have, die de Faculteit Geneeskunde wist te overtuigen van het belang van
reflectie op de wijsgerige vooronderstellingen van de geneeskunde. Toen Week
dat hij niet zelf het onderzoek zou uitvoeren, werd het project overgenomen
door de vakgroep Wijsgerige Antropologie, een dynamische onderzoeksgroep
waar prof. dr. C.E.M. Struyker Boudier aan het hoofd stond. Onder begeleiding
van dr. G. Verwey, op wiens interesse en expertise ik altijd heb kunnen rekenen,
zijn de fundamenten van het voorliggende werk gelegd. Goede herinneringen
bewaar ik aan de gesprekken met de toenmalige beoogde promotores, prof. dr.
B.RM. Schulte (j-1991) en prof. dr. C.E.M. Struyker Boudier, die inmiddels het
zwaartepunt van zijn werkzaamheden buiten de universiteit heeft gelegd.
Sindsdien is veel veranderd. Het onderzoek heb ik voortgezet als medewerker
van Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Het werk bij de
OU was (en is) telkens uitdagend. De Faculteit Cultuurwetenschappen, eerst nog
productgroep Cultuurwetenschappen geheten, heeft in de jaren negentig in korte
tijd en met betrekkelijk weinig menskracht een volledige WO-opleiding weten
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te realiseren, op basis van afstandsonderwijs. Daarenboven waren de contacten
met de OU-studenten, die in het algemeen een brede kennis en ervaring heb-
ben, zeker stimulerend. Maar er bestond vrijwel geen gelegenheid om het eigen
onderzoek, dat niet direct was verbonden met onderwijs, voort te zetten. Ik ben
de Faculteit dankbaar dat ik niettemin in het laatste stadium ruimte heb gekre-
gen om het onderzoek af te ronden.
Velen hebben mij in de loop der tijd waardevolle suggesties en adviezen gege-
ven, waarvoor ik hier mijn erkentelijkheid wil betuigen. Prof. dr. WJ. van der
Dussen is van grote betekenis geweest voor het welslagen van het project. Ener-
zijds leverde hij telkens constructieve aanwijzingen op grond van zijn specifieke
deskundigheid op het gebied van zowel filosofisch als historisch onderzoek.
Anderzijds waren zijn constante steun en vertrouwen van wezenlijk belang. Prof.
dr. R.HJ. ter Meulen ben ik dankbaar voor zijn inzet in de laatste fase van het
onderzoek. De combinatie van zijn kennis op het gebied van de filosofische
aspecten van de hedendaagse geneeskunde, zijn historische belangstelling en
een strak tijdpad zijn zeer vruchtbaar geweest bij de voltooiing. Door zijn be-
trokkenheid bij de totstandkoming van dit boek is tevens een verbinding gelegd
met de aanvang van het onderzoek: ook hij maakte indertijd deel uit van de
onderzoeksgroep te Nijmegen.
Een proefschrift komt niet tot stand zonder steun en Stimulans van familie, vrien-
den en collegae. Ik zal hier geen opsomming geven, maar ik ben hen er bijzon-
der dankbaar voor. Dit boek draag ik op aan mijn vader, die door zijn vroegtijdig
overlijden dit bewijs van de afronding van mijn academische opleiding niet
meer in handen heeft kunnen nemen.
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1Inleiding

1 . 1 I n t r o d u c t i e • • • ; • . : • • . , , - . t ^ . :

Als iemand zieh ziek voelt, wordt hij of zij geacht medisch advies in te winnen.
Deze stelregel geldt al eeuwen lang. In deze tijd, in Nederland, betekent de nale-
ving ervan meestal dat hij of zij een beroep doet op de kennis en kunde van de
huisarts en de specialist.
Tegenwoordig hebben diegenen die zieh arts mögen noemen, huisartsen en
medisch specialisten, aan een universiteit geneeskunde gestudeerd. Zij hebben
bovendien voldaan aan door de overheid en de beroepsgroep opgestelde eisen.
Geneeskunde maakte al eeuwen lang deel uit van het onderwijsaanbod van uni-
versiteiten. De tot rond 1850 bestaande variatie in bevoegdheden en opleidin-
gen is sindsdien geüniformeerd en gestructureerd. Een academische opleiding
in de geneeskunde vormt al vele jaren een noodzakelijke voorwaarde voor de
uitoefening van de geneeskunde. Tezelfdertijd hebben de artsen als beroeps-
groep zieh weten te organiseren, in de nu 1 SO jaar bestaande (Koninklijke) Ne-
derlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Op de universiteiten
neemt de medische opleiding tegenwoordig een belangrijke plaats in, zowel
door de studentenaantallen als op fmancieel gebied. In de huidige Nederlaiidse
samenleving is de gezondheidszorg een belangrijke en kostbare verworvenheid.
Het thema van deze Studie wordt gevormd door de ontwikkelingen in de ge-
neeskunde, sinds zij zieh in de jaren veertig van de negentiende eeuw als "echte"
wetenschap heeft geprofileerd. De hiermee verband houdende veranderingen
hebben zieh op velerlei terreinen afgespeeld, hetgeen wordt weerspiegeld in
talloze studies over de geneeskunde die zieh met deze ontwikkeling hebben
beziggehouden.

De invalshoek van waaruit deze Studie is geschreven steunt - qua methode - op
ontwikkelingen in het overgangsgebied tussen filosofie en wetenschaps-
geschiedenis. De geschiedenis van de geneeskunde wordt vanuit een filosofische
vraagstelling bestudeerd. Het betreft een analyse en een reconstructie van histo-
rische concepten van de geneeskunde, en een beschrijving van de argumenten
op grond waarvan zij destijds werden verdedigd, verworpen of verlaten.
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1.2 Onderzoek naar de geneeskunde als wctcnschap, een eerste afbakening 1

ledere wetenschap wordt, impliciet dan wel expliciet, gekenmerkt door bepaalde
opvattingen over haar grondslagen en doelstellingen. Dat wil zeggen, er is sprake
van een basale consensus over het object van onderzoek en de daarbij de
geeigende methoden, alsmede de relevantie van het betreffende onderzoek.
De eigen tak van wetenschap wordt hierdoor gepositioneerd ten opzichte van
andere. Vaak is ook duidelijk wie als expert en inspirerend voorbeeld geldt. Een
dergelijk samenstel van filosofische noties. ideeen. idealen en opvattingen over
de juiste methoden en vraagstellingen wordt aangeduid met de term "weten-
schapsconcept" of "wetenschapsideaal". Wetenschapsidealen blijven evenwel niet
constant, maar evolueren mee met de ontwikkeling van de wetenschap.
Medici zijn, of ze het zieh realiseren of niet, vertrouwd met het geldende
wetenschapsideaal. Ze zijn in hun opleiding getraind in bepaalde interpretatie-
schemata en verklaringswijzen, die een bepaalde geschiedenis hebben. Deze
interpretaties fungeren binnen een geheel systeem van concepties en praktijken.
Er is binnen zo'n wetenschapsideaal geen eenduidig onderscheid te treffen tus-
sen een wetenschappelijk en een filosofisch denkniveau: mensbeelden interfere-
ren met onderzoeksstrategieen en opvattingen over ziekte hebben zowel meta-
fysische als empirische worteis. Zieken noch ziekten komt men zonder meer
legen als objeetieve gegevenheden. Ziekten zijn gekoppeld aan mensen, aan ver-
driet en pijn. Medisch handelen vergt interpretatie, toegespitst op een bepaalde
situatie van een bepaalde persoon. Het is iets dat aan de rand van het bed plaats-
vindt. Desalniettemin omvat een bepaald wetenschapideaal criteria voor correct
medisch handelen.
De legitimatie van het wetenschapsideaal binnen de geneeskunde is een zaak die
niet alleen artsen aangaat. Ze berust op bredere opvattingen over wetenschap,
over de mens en de natuur, over goed en gezond leven, over rechtvaardigheid,
enzovoorts. Geneeskunde is derhalve geen losstaand gegeven. Geneeskunde is,
zoals elke wetenschap, verworteld in het menselijk eultuurgoed en, als cultuur-
objeet, toegankelijk voor eultuurwetenschappers, historici, filosofen.
In dit proefschrift staan drie opeenvolgende wetenschapsidealen in de genees-
kunde centraal: de natuurwetenschappelijke, de levenswetenschappelijke en de
antropologische. Het onderzoek begint met de ontwikkelingen rond 1840. Het
geeft een beeld van de geneeskunde die zieh net tot een zelfstandige wetenschap
heeft weten te verheffen. Het wetenschappelijk karakter van de geneeskunde
werd in deze periode fei verdedigd. Sindsdien is de geneeskunde erin geslaagd
zieh te handhaven als wetenschap, maar de discussies zijn niet verstomd. Nieuwe
inziehten en idealen zijn naar voren gebracht, die leidden tot andere concepties
van de geneeskunde.



De opzet van deze Studie is om de innerlijke samenhang en de legitimate van
verschiiiende opvattingen van geneeskunde naar voren te brengen. Vooronder-
stelling daarbij is dat elk van de beschreven concepties van geneeskunde een
eigen consistentie vertoont, die evenwel niet louter als gegeven aantrefbaar is,
maar ook gereconstrueerd kan en moet worden. Er worden in dit verband niet
alleen afgeronde opinies gepresenteerd en gereconstrueerd. maar juist ook de
opkomst en neergang daarvan. De bijbehorende onvrede, obstakels en doodio-
pende wegen worden beschreven, niet vanuit een (ver)oordelend sundpunt,
maar ten behoeve van inzicht in de geneeskunde ais wetenschap en haar ontwik-
keling. Ook in de huidige tijd is het debat niet gesloten. Maar de huidige contro-
versen onttrekken zieh aan de gekozen benadering. Uitgekristailiseerde
wetenschapsidealen kunnen immers alleen retrospectief worden gereconstrueerd.
Vandaar dat de beschreven periode eindigt rond 1970.

De opvattingen over de aard van de geneeskunde die hier worden geanalyseerd
zijn die der arisen, zoals deze naar voren komen in vakbiaden, congresbundels
en handboeken. De bedoeling van deze Studie is om het West-Europese denken
over de geneeskunde, zoals dat in Nederiand werd onderwezen en door Neder-
landse artsen werd onderschreven, te onderzoeken. In de beschrijving van de
verschiiiende opvattingen van de geneeskunde worden in verband hiermee voor-
aanstaande vertegenwoordigers daarvan aangehaald. Hun woorden vormen het
bewijsmateriaal van de voorgestelde reconstructie. Uiteraard wordt hiermee niet
van de vooronderstelling uitgegaan dat elke medicus in het betreffende tijdvak
daadwerkelijk alle geschetste standpunten zou aanhangen. Binnen de beschre-
ven wetenschapsconcepten waren - evenals nu - allerlei nuanceringen mogelijk.
De hier geschetste visies op de geneeskunde vormden indertijd echter wel het
op de voorgrond staande referentiekader, waaraan men zieh conformeerde dan
wel tegen afzette.

Elk hoofdstuk opent met een verkenning op conceptueel niveau, met een karak-
terisering van de geneeskunde in een bepaalde periode. De verschiiiende onder-
scheiden wetenschapsidealen worden via een bespreking van de toenmalige dis-
cussies gepresenteerd. Vervolgens wordt gepoogd de analyse te verhelderen door
twee centrale concepten nader te onderzoeken: ziekte en het klinisch oordeel.
Als min of meer constante aandachtspunten zijn deze immers wezenlijk voor
wetenschapsidealen in de geneeskunde. Aan de hand van deze kernbegrippen
kunnen de implicaties van de verschiiiende wetenschapsconcepten verder wor-
den uitgediept.
Ziekte geldt van oudsher als een centraal begrip in de reflectie op de genees-
kunde. De Duitse medisch historicus Rothschuh constateert dat denken over het
bestaan, het wezen en de betekenis van ziekte altijd tot de onderwerpen heeft
behoord waaromtrent de betrokkenen zieh voorstellingen hebben gemaakt. "Die
abendländische Medizin", aldus Rothschuh, "ist besonders reich an Versuchen,
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Krankheit und Heilung eine rationale Seite abzugewinnen, eine plausibele
Erklärung zu finden und praktische Konsequenzen daraus zu ziehen" (Rothschuh,
1978, p. xiii). De uit deze pogingen resulterende alomvattende opvattingen van
geneeskunde, waarbij de ervaring van de omgang met zieken wordt ingebed in
een structuur van algemene principes en daaruit af te leiden condusies, worden
door Rothschuh betiteld als "Konzepte der Medizin". Binnen deze concepten
treft men in meerdere of mindere mate aan: een leer over de mens, over ziekte
en over genezing. Deze zijn - uiteraard - afhankelijk van de bestaande histori-
sche situatie en het heersende sociaal-culturele klimaat. Ze bouwen voort op
bestaande religieuze, filosofische en wetenschappelijke opvattingen. De functie
van dergelijke theoretische concepten voor de geneeskunde is, aldus Rothschuh,
dat zij een legitimatie en rechtvaardiging verschaffen van de uitoefening ervan.
Aan dergelijke meer algemene principes kan een ordening ontleend worden
waarop het medisch handelen berust. Bij een bespreking van verschillende con-
cepten van geneeskunde is het daarom noodzakelijk om aandacht te besteden
aan de bijbehorende typen van ziekteconcept.
Rothschuh kiest in het geciteerde boek voor een systematische benadering van
de verschillende door hem onderscheiden concepten, en niet voor een chrono-
logische. Daarniee sluit hij aan bij een meer algemene trend in de geschiedenis
van de geneeskunde. Voorbeelden van een dergelijke benadering zijn onder an-
dere de analyses van het ziektebegrip door Riese en KräuplTaylor (Riese, 1953;
KraüplTaylor, 1979). Omdat in deze Studie opeenvolgende wetenschapsidealen
zullen worden besproken, Staat hier juist wel de historische discussie over het
ziektebegrip centraal.
In discussies rond de wetenschappelijke status van de geneeskunde rieht de be-
langstelling zieh veelal op het klinisch oordeel. Daarom vormt dit onderwerp
een tweede centraal thema van deze Studie. Het klinisch oordeel - waaronder
worden verstaan de diagnose, de prognose en het therapievoorschrift - vervult
zowel nu als in het verleden een sleutelrol, omdat daarin theorie en ervaring
samenkomen. De kennis die een arts heeft vergaard tijdens zijn opleiding en die
hij door middel van nascholing en het bijhouden van de relevante vakliteratuur
vergroot en actualiseert, is niet alleen theoretisch van aard. Van oudsher is bin-
nen de geneeskunde een belangrijke plaats ingeruimd voor ervaringskennis. De
meeste afgestudeerden in de geneeskunde gaan niet een toekomst als weten-
schappelijk onderzoeker tegemoet. Zij worden, zoals ook de bedoeling is van de
opleiding, arts. Zij zullen hun opleiding toepassen in een specifieke context, aan
het ziekbed.
Pellegrino en Thomasma stellen in hun filosofisch onderzoek naar de vooron-
derstellingen van de geneeskunde dat klinische interactie - "the healing
relationship between physician and patient" - het onderscheidende kenmerk
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van deze discipline is, dat door alle takken van geneeskunde wordt gedeeld (vgl.
Pellegrino &Thomasma, 1981, p. 65). In de geneeskunde zijn wetenschappe-
lijke verklaringen wel gewenst, maar zij vormen niet een doel op zieh, ze staan
in dienst van de uitoefening van de geneeskunde. Het voornaamste doel van de
geneeskunde is het bieden van hulp aan zieken. Geneeskunde is gericht op de
praktijk en wordt ook deels in de praktijk geleerd. "Somewhere along the road
the students also have to be taught how to utilize all this theoretical knowledge
for making the right diagnostic and therapeutic decisions, and this lesson is
learnt at the bedside", aldus Wulff (Wulff, 1976, p. I) . Geneeskunde kan ener-
zijds worden vergeleken met andere wetenschappelijke opleidingen, bijvoor-
beeld die in de biologic Het is anderzijds evenwel kenmerkend voor de genees-
kunde, dat de kennis wordt toegepast bij de beoordeling en behandeling van de
concrete patient. Wil men de aanspraak op wetenschappelijkheid van de genees-
kunde onderzoeken, dan is het dus van belang om na te gaan hoe er verantwoor-
ding wordt afgelegd voor de rationaliteit van het klinisch oordeel.
Ten slotte wordt in elk hoofdstuk aan de hand van de geschriften van een aantal
vooraanstaande Nederlandse artsen uit de betreffende periode aangegeven hoe
in hun werk de karakteristieke kenmerken van de geneeskunde uit hun tijd naar
voren komen. Bij de keuze voor deze artsen, achtereenvolgens Johannes Nicolaas
Ramaer (1817-1887), Franciscus Cornells Donders (1818-1889), Cornells
Winkler (1855-1941), Joannes Antonius James Barge (1884-1952), Henricus
Cornelius Rümke (1893-1967) en Andries Querido (*191 2),speelden verschil-
lende overwegingen een rol. Allereerst dienden ze onomstreden te boek te staan
als voorbeeldig wetenschapsbeoefenaar en leermeester. Ze dienden verder in de
beschreven periode te hebben gewerkt en te hebben gepubliceerd, ook over
meer medisch theoretische onderwerpen. Zij zijn niet gekozen omdat zij de
meest zuivere vertegenwoordiger zouden zijn van een bepaald concept van ge-
neeskunde, maar omdat in hun werk het wetenschappelijk denken uit die tijd tot
expressie komt. Hun opvattingen worden besproken omdat zij op maatgevende
wijze gestalte gaven aan de geneeskunde als wetenschap.Ter wille van de breedte
van het beschreven perspectief is telkens gekozen voor de combinatie van een
psychiater en een medicus uit een meer somatische richting.
De Studie eindigt met een korte bespreking van de resultaten. Wat is de op-
brengst van een reconstructie van de verschallende wetenschapsidealen? Wat
leren ons de debatten over het ziektebegrip en het klinisch oordeel? Hoe ga je
om met denkbeelden van medici, die enerzijds tot voorbeeld strekken, maar
anderzijds soms ook hopeloos verouderd zijn? Op deze vragen wordt gepoogd
een antwoord te geven dat aansluit bij de gekozen invalshoek, een combinatie
van historisch en filosofisch wetenschapsonderzoek. ....••••--,••. <i
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1.3 Geschiedenis en geneeskunde . :•.•*••••>-.

Het onderzoek dat hier wordt gepresenteerd past enerzijds binnen de reflectie
op de eigen identiteit van de geneeskunde en sluit anderzijds aan bij de belang-
stelling die ook buiten de geneeskunde bestaat voor haar geschiedenis. De ge-
schiedenis van de geneeskunde bestrijkt een lange periode, tot ver voor het be-
gin van onze jaartelling. Medisch-historici hebben gegevens aangedragen over
de beoefening van de geneeskunde in Mesopotamia, India en Egypte en over de
bijbelse geneeskunde. Uit de overgeleverde geschriften en inscripties valt af te
lezen dat de theorievorming en opleiding in de geneeskunde al duizenden jaren
serieus ter hand zijn genomen en dat de mogelijkheden en de grenzen van de
medjsche beroepsuitoefening lang voor de Griekse Oudheid zijn beschreven.
In hun boek The Western Medical Tradition 800 BC to AD 1800 beschrijven verschillende
leden van het "Wellcome Institute for the History of Medicine" in Londen de
ontwikkelingen in de westerse geneeskunde tot het begin van de negentiende
eeuw (Conrad e.a., 1995). Zij constateren dat uit de omgang met dergelijke
gegevens een zekere dubbelzinnigheid blijkt in de verhouding van de medici ten
opzichte van de geschiedenis van het eigen vakgebied. Men acht zieh weliswaar
de rechtmatige erfgenaam van Hippocrates, maar veelal wordt tegelijk een grote
afstand geconstateerd ten opzichte van het gedachtegoed van degene die men
zegt na te volgen. F.nerzijds wordt er een continulteit geconstrueerd, anderzijds
wordt een grote kloof geconstateerd tussen de oude en de moderne opvattin-
gen, methoden en geneeswijzen (vgl. Conrad e.a., 1995, p. 2).
In de geschiedenis van de geneeskunde wordt door velen gewezen op de breuk
die zieh in de eerste helft van de negentiende eeuw heeft voltrokken. Tot circa
1800 laat zieh in de westerse geneeskunde een bepaalde traditie, een systeem
van ideeen dat teruggaat tot de Griekse Oudheid, onderscheiden. Binnen deze
periode grepen arisen terug op de kennis van hun reeds lang gestorven voor-
gangers als een bron van actuele informatie. Er bestond tot 1800 geen wezen-
lijke kloof tussen antieke en hedendaagse kennis (vgl. Conrad e.a., 1995, p. 3).
Zolang er sprake was van een min of meer constant theoretisch kader kon men
zodoende van de geschiedenis van de geneeskunde leren.
Deze ideeen raakten in de loop van de negentiende eeuw steeds meer op de
achtergrond. De geneeskunde profileerde zieh in deze periode als wetenschap
en zette zieh af tegen de eigen geschiedenis. Het nut van inzicht in de geschiede-
nis van de geneeskunde leek gering, als het voornamelijk om irrelevante misvat-
tingen gaat en misschien enkele pogingen in de goede richting. Opvattingen van
illustere voorgangers werden wel besproken, maar veelal in kritische zin.
Het is niettemin opmerkelijk, zoals Conrad e.a. constateren, dat deze gedateerde
westerse medische traditie toch ook in de hedendaagse geneeskunde een rol
blijft spelen: "Yet, paradoxically, modern medicine continues to believe in and to
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shape the notion of tradition (...)" (Conrad e.a., 199S, p. 2). Beroemde voor-
gangers dienen niet meer als bron voor onmiddellijk toepasbare kennis, maar
veeleer als voorbeeld, als 'historical icon'. Dat betekent dat er nog steeds een
vorm van historisch besef geldt: "But there is equally a sense of the past, and of
certain names, as forming the present of medicine, of a tradition that serves as a
backbone to medical discovery and, still more, to medical practice" (Conrad
e.a., 1995, p. 3). Er is dus zowel sprake van een grote afstand ten opzichte van de
historische opvattingen als een zekere verwantschap. Het gaat dan vooral om
een continuiteit in inspiratie en niet zozeer om inhoudelijke kennis. Men schaart
zieh ondanks de verschillen in een bepaalde, gedeelde traditie. Voor de periode
na de breuk, de tweede helft van de negentiende en de twintigste eeuw, geldt dit
besef van traditie en continuiteit in versterkte mate.

In Nederland schetste Van lieburg onlangs het belang van een inzicht in de
geschiedenis van de geneeskunde als volgt: "De dynamiek binnen de medische
beroepsgroep is eeuwenoud. Waarover werd in de loop van de tijd geruzied?
Als je de dynamiek begrijpt, krijg je meer grip op de situatie. Maar het biedt
geen oplossing voor de problemen van nu, dat hoor je me niet zeggen. (...)
Geschiedenis relativeert. Het zet gebeurtenissen op een tijdsas" (Van Lieburg,
1999, p. 44).

Sommigen zijn van mening dat inzicht in de geschiedenis van de geneeskunde
nog meer teweeg kan brengen.VolgensTen Have draagt kennis van de geschiede-
nis van de geneeskunde bij tot een relativering van de huidige inzichten en, naar
hij hoopt, ook tot een herorientatie. Hij beschrijft hoe in de historische ontwik-
keling van de geneeskunde twee fundamenteel verschillende benaderingen naar
voren komen, die tegenwoordig worden onderscheiden als de biologische be-
nadering, gericht op het individu, enerzijds, en de soüologische, gericht op de
omgeving van de mens, anderzijds (Ten Have, 1983, p. 16).Ten Haves onder-
zoek spitst zieh toe op twee theorieen van infectieziekten, die in zijn visie elk
een representant zijn van een van beide benaderingen. Ten Have steh dat in de
geschiedenis van de geneeskunde nu eens de ene benadering de kop opsteekt en
dan weer de andere. "Beide benaderingen, tenslotte, vormen een element van
continuiteit in de discontinue ontwikkeling van de geneeskunde", zo steh hij
(ibid., p. 16). Met continuiteit bedoelt hij dat in elk van beide de filosofische
stellingnamen gelijk blijven. Het gaat dan om mensbeelden, maatschappijvisies
en opvattingen ten aanzien van het wezen van ziekte. De bedoeling van Ten
Haves Studie is dat de geneeskunde lering trekt uit haar geschiedenis in verband
met haar huidige rol. In de geneeskunde van de laatste honderd jaar bezit de
individueel gerichte biologische benadering een overwicht. Besef van de ge-
schiedenis van de geneeskunde, waaruit blijkt dat beide benaderingen een rol
hebben gespeeld. leidt, zo hoopt Ten Have, tot een relativering en een
herorientering waarbij de noodzaak van een sociale benadering (weer) wordt
erkend.
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In dit proefschrift wordt er niet van uitgegaan dat filosofische gezichtspunten
constant blijven. De aandacht is gericht op verschuivingen binnen en tussen
conceptuele leaders. Bovendien is het oogmerk van deze Studie niet zozeer een
relativering van de huidige geneeskunde aan de hand van historisch gefundeerde
voorstellen tot verbetering. Het gaat mij met name om begrip van de traditie van
de geneeskunde, die wordt gevormd door de opeenvolgende hierin gehanteerde
concepten.

De door mij gekozen benadering van de geschiedenis van de geneeskunde han-
teert ook een ander perspectief dan bijvoorbeeld Houwaert in diens proefschrift
getiteld De hygicnisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 1840-1890 (Houwaert,
1991). Hij bespreekt hierin de activiteiten en de gedachteontwikkeling van een
groep Nederlandse geneeskundigen, de hygienisten, in (met name) de tweede
helft van de negentiende eeuw. Op deze wijze wordt de geschiedenis van
sociaal-medisch onderzoek en openbare gezondheidszorg beschreven. Wet-
geving, politieke ontwikkelingen, de organisatie van de medische stand,
alsmede wetenschappelijke opvattingen en controversen, komen aan de orde.
In deze Studie wordt deels dezelfde periode besproken. Het essentiele verschil
met Houwaerts werk is evenwel daarin gelegen dat in de voorliggende Studie
geen historisch onderzoek naar de omstandigheden waarin bepaalde concepten
tot stand zijn gekomen, wordt gepresenteerd. De formulering van de ideeen
zelf, de inhoud van de historische wetenschapsconcepten, vormt hier de focus
van het onderzoek. Het gaat mij niet om inzicht in een ontstaansgeschiedenis,
maar om inzicht in de traditie als een zieh wijzigende constellatie van conceptuele
kaders, gedragen door argumentatie en debat.

Sommigen schetsen vanuit een vertrouwen in de vooruitgang van de menselijke
kennis de ontwikkelingen binnen de geneeskunde als een proces van groei. De
geschiedenis volgt in deze visie een opgaande lijn, aangezien de concepten en in
veel gevallen ook de praktijk, verondersteld worden steeds adequater te zijn. Met
name in verband met de geneeskunde is deze visie nog wijdverbreid. De ge-
schiedenis van de geneeskunde geeft ons dan vooral een beeld van hoe de weg
tot nu toe is geweest, zonder een eigen waarde te hebben; het is louter voorge-
schiedenis. De Nederlandse hoogleraar in de geschiedenis van de geneeskunde,
Van Lieburg, waarschuwt in dit verband tegen de fout van het anachronistisch
en positivistisch denken in de geschiedenis van de geneeskunde (Van Lieburg,
1987, p. 6). Een andere visie luidt dat er in de wetenschapsgeschiedenis alleen
maar verandering en geen verbetering valt te bespeuren. Historisch onderzoek
lijkt dan overbodig. Het dient alleen ter bevestiging van het feit dat er van een
groei van kennis geen sprake is geweest.

Dit onderzoek gaat van geen van deze beide posities uit. Het gaat uit van de
opvatting dat het verleden wordt bestudeerd vanuit het heden en vanuit de idee
dat dit heden noch totaal contingent is, noch totaal vanuit het verleden is



budding

gedetermineerd. In de geschiedenis van de mens zijn bepaalde structuren van
betekenis te onderkennen. Deze betekenisgeving vormt geen voorspelbaar pro-
ces. Voor een goed begrip van de huidige geneeskunde is een inzicht in haar
historische ontwikkeling daarom van wezenlijk belang.
De vorm van wetenschapsgeschiedenis die hier wordt gepresenteerd, sluit aan
bij de visie van de Duitse filosoof Apel. Zijn standpunt luidt dat: "( . . . ) df historio-
grafie win de wctenschap een paradigmatisch geval is van wat men 'geesteswetenschap'
genoemd heeft (en misschien behoort te noemen) en dat binnen deze context
eerder de 'rationele verklaring' in de zin van William Dray (d.i., begrijpen in de
zin van Dilthey, Max Weber en Collingwood) dan de causale verklaring in de zin van, zeg
Hempel, het relevante type verklaring zou kunnen zijn" (Apel, 1982, p. 5). Een
dergelijke vorm van wetenschapsgeschiedenis is niet een empirische, descrip-
tieve en verklärende wetenschap, die verhelderende feiten voorschotelt over het
verleden. Het gaat hier om een combinatie van empirische en normatieve recon-
structie, een "hermeneutische cirkel", die het mogelijk maakt om te leren van de
geschiedenis (vgl. Apel, 1982, p. 12).

1.4 Filosofie en geneeskunde . •

Bij filosofisch georienteerd onderzoek naar de geschiedenis van de geneeskunde
is meerdere malen de aandacht gericht op de wijsgerige opvattingen van medici
en ook op de wisselwerking tussen medische en wijsgerige opvattingen in een
bepaald tijdvak.Voorbeelden hiervan zijn Kasanmoentalibs Studie over de Duitse
medicusV. von Weizsäcker en Verweys onderzoek naar de wijsgerige achtergron-
den van de psychiatrie aan het begin van de negentiende eeuw (Kasanmoentalib,
1989;Verwey, 1980). Er is ook aandacht besteed aan de kentheoretische stelling-
namen in de geneeskunde. Met name het naturalisme en materialisme van de
negentiende-eeuwse medici en fysiologen zijn nader onderzocht (vgl. o.a.Vidoni,
1991; De Moulin (red.), 1985; Cranefield (ed.) 1982; Gregory. 1977; Galaty,
1974).

Deze studie heeft niet de interactie tussen filosofie en geneeskunde in de bestu-
deerde periode tot onderwerp, maar de ontwikkeling van bepaalde visies bin-
nen de geneeskunde zelf. Het onderzoek beweegt zieh in het overgangsgebied
tussen filosofie en wetenschapsgeschiedenis, omdat de historische ontwikkeling
van de wetenschapsidealen binnen de geneeskunde centraal staan. De opzet is
om een onderzoek te doen naar het West-Europese denken over de geneeskunde,
zoals dat in Nederland werd onderwezen en door Nederlandse artsen werd
onderschreven. Het onderzoek rieht zieh met name op de wetenschappelijke
dimensie van de geneeskunde. Het betreft de medisch-theoretische uitgangs-
punten waarvan de medici elkaar in vakbladen trachten te overtuigen, alsmede



Hoofdstuk 1

de uitgangspunten waar Studenten in worden opgeleid. Achterliggende mens-
beelden worden als zodanig dus niet gethematiseerd. Centraal in deze Studie
Staat derhalve niet de wijsgerige achtergrond, als wel de ondersche iden
wetenschapsconcepten in hun hoedanigheid als paradigma. Een paradigma dat
als voorbeeld fungeert en het leader aangeeft waarin het medisch wetenschappe-
lijk handelen is ingebed en waardoor het wordt gelegitimeerd. In de bespreking
van de wetenschapsconcepten worden overigens wel de hiermee verband hou-
dende mensbeelden ter sprake gebracht. Dit geschiedt met het oog op hun rol in
bepaalde argumentaties ten gunste van een bepaald wetenschapsconcept.
Van Lieburg maakt onderscheid tussen enerzijds medische geschiedenis, het
medische aspect van het verleden. en anderzijds geschiedenis van de genees-
kunde, waar het gaat o m de historische ontwikkeling van de geneeskunde, in
het bijzonder van de geneeskunde als "wetenschap". Deze Studie valt binnen de
tweede categorie, omdat medische concepten en theorieen centraal worden ge-
steld.
Van Lieburg is ook van mening - en daarin staat hij niet alleen - dat de medisch
historicus bij voorkeur medisch geschoold moet zijn (Lieburg, 1987, pp. 4 e.V.).
Zo heeft men, afgezien van praktische voordelen, zoals het spreken van de medi-
sche taal, toegang tot het begrippenapparaat en de medische noties, die in de
actuele geneeskunde een rol spelen. Daardoor zijn bepaalde problemen gemak-
kelijker toegankelijk. Wat moet en wat kan een filosoof- zeker een die buiten de
faculteit geneeskunde werkzaam is - dan met een onderwerp als de geschiede-
nis van de geneeskunde als wetenschap?
Deze vraag wordt overigens niet alleen in medische kringen gesteld. Het zijn
immers de filosofen zelf geweest die de laatste decennia hun aspiraties en pre-
tenties met betrekking tot de wetenschappen drastisch hebben bijgesteld. De
idee dat men op historische en wijsgerige gronden de praktijk van de
wetenschapsbeoefening zou kunnen verbeteren of het wetenschappelijk gehalte
ervan zou kunnen verhogen, wordt tegenwoordig als ijdel en misplaatst be-
schouwd. Dergelijke normatieve beschouwingen worden veeleer aan de
vakwetenschappers zelf overgelaten. Dit betekent evenwel niet dat een filosofi-
sche bemoeienis met een bepaalde vorm van wetenschapsbeoefening zinloos of
overbodig zou zijn. In dit verband kan met name worden gewezen op de ver-
schillende perspectieven die een vakwetenschapper en filosoof hanteren met
betrekking tot de wetenschapsgeschiedenis. Verhelderend in dit verband is de
visie van de Franse wetenschapsfilosoof Canguilhem, die bestaansrecht ziet voor
een aparte, niet tot die van een vakwetenschapper te reduceren, wetenschaps-
filosofische positie (vgl. Hertogh. 1986, pp. 120-121). De centrale wetenschaps-
filosofische vraag is zijns inziens niet zozeer die van de rechtvaardiging van
wetenschappelijke kennis, als wel die naar de betekenis van het verschijnsel
(wetenschappelijke) kennis. Vanuit die optiek vormt de wetenschapsgeschiedenis

10



Inlridino

het zwaartepunt van de epistemologie. Canguilhem constateert dat de filosoof
en de vakwetenschapper met betrekking tot deze geschiedenis verschillende
vragen stellen, die niet alleen samenhangen maar ook beide relevant zijn. Eigen
aan de positie van de filosoof is de grotere distantie ten opzichte van de actuele
wetenschappelijke noties, waarmee de wetenschapper zo vertrouwd is. Daar-
door krijgt hij gemakkelijker zieht op andere theoretische opvattingen. De
epistemologisch georienteerde geschiedschrijving is, naar de mening van
Canguilhem, een geschiedenis van wetenschappelijke probleemstellingen en te-
vens een geschiedenis die wetenschappelijke kennis op een hermeneutische wijze
onderzoekt.

Onderwerp van onderzoek in deze studie is de traditie van de geneeskunde,
zoals deze naar voren komt in de opeenvolgende wetenschapsidealen. In derge-
lijke concepten zijn filosofische ideeen nauw verweven met de wetenschaps-
praktijk. De analyse en reconstructie daarvan vergt een brede achtergrond.
Wetenschapsfilosofisch en wetenschapshistorisch onderzoek sluiten in dit ver-
band aan bij mijn filosofische opleiding en jarenlange ervaring op het vakgebied
van de cultuurwetenschappen. Vanuit deze achtergrond benader ik de geschie-
denis van de geneeskunde met een grotere distantie dan een arts. In de loop der
jaren heb ik wel getracht mij de traditie eigen te maken waarin deze werkzaam
is. Omdat ik mij nader heb verdiept in de geschiedenis van de geneeskunde zijn
het betreffende begrippenapparaat en de medische noties mij meer nabij en
vertrouwd geworden.

De geschiedenis van de geneeskunde kan vanuit diverse optieken worden bestu-
deerd. Een voorbeeld hiervan is de studie van Mol en Van Lieshout naar de na-
oorlogse veranderingen in het taalgebruik van twee takken van de Nederlandse
geneeskunde, de huisartsgeneeskunde en de geestelijke gezondheidszorg, geti-
teld Ziek is het woord nict. Medicalisering, normalisering en de veranderende (aal van huisarts-
geneeskunde en geestelijke gezondheidszorg, 1945-1985 (Mol &Van Lieshout, 1989). Hun
analyse van de geschiedenis van het medisch taalgebruik is niet filosofisch in
klassieke zin, niet louter een analyse van de termen waarin medici hun kennis
vatten. Zij vragen ook aandacht voor de maatschappelijke betekenis en sociale
werking van de geneeskunde, zodat de grens met de sociologie wordt over-
schreden. Anderzijds houden zij de sociologen en historici voor dat zij zieh meer
op de taal, en met name de niet constante betekenis van bepaalde begrippen,
zouden moeten richten. De door Mol en Van Lieshout gepresenteerde theorie-
vorming situeert zieh aan gene zijde van de "traditionele spanning" tussen so-
ciologie en filosofie.

Kernwoord van hun studie is, zoals uit de titel blijkt, het woord "ziek", of liever
het debat over dit begrip. Methodisch gaan Mol en Van Lieshout ervan uit dat zij
al lezende betekenissen kunnen reconstrueren. In dit verband zijn diverse tek-
sten, afkomstig uit medische bladen zoals het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,
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over een per iode van 40 jaar onderzocht . Er wordt hierbij van de vooronderstel-

ling uitgegaan dat voor ti jdgenoten de bestudeerde teksten betekenisvol waren

(vgl. ibid., p. 85 ) . Het gaat Mol en Van Ueshout niet o m het achterhalen van de

meningen en opinies die in die periode opgeld deden . maar o m het vocabulaire

waarin allerlei ui teenlopende meningen vervat zijn. Het achterhalen van beteke-

nissen kan niet voor ieder woord afzonderlijk (vgl. ibid., p. 86 ) . Er is evenmin

sprake van totale vervangingen van complete taalsystemen. Er vinden veeleer

voortdurend transformaties binnen het taalgebruik plaats van bepaalde e lemen-

ten van de taal. Het is een proces waarin bepaalde interpretaties o p de voorgrond

komen. Deze winnen onder andere aan kracht als het mogelijk is o m ze te illus-

treren (vgl. ibid., p. 87 ) . Maar na verloop van tijd slinkt hun betekenis en volgt

een herinterpretatie (vgl. ibid., pp. 135 e.V.). Mol en Van Lieshout zien de ver-

schuivingen in de notie "ziek" als "verschil maken" . Men lijkt het begrip "ziek"

o p een bepaalde betekenis te willen vastpinnen, maar dan ontglipt het weer. Het

begrip "ziek" is rijker en wendbaarder dan in een definitie kan worden vast-

gelegd.

Mol en van Lieshout s i tueren h u n onderzoek o n d e r andere tegenover de

normaliseringstheorie van Foucault en Canguilhems visie o p wetenschapstheo-

rie (vgl. ibid., pp. 66 e.V.). Canguilhem rieht zieh, aldus Mol enVan Lieshout, o p

de coneepten waarin medische theorieen worden geformuleerd, dat wil zeggen,

o p de termen die een onderzoeksgebied ontsluiten. Deze benadering gaat altijd

gepaard met het traceren van de historische opkomst van bepaalde coneepten.

Deze zijn geen termen die staan voor een ding. Ze maken deel uit van bepaalde

netwerken en vertonen zo een samenhang met overige elementen van de taal

waarin ze worden geformuleerd.Tot zover lijken Mol en van Lieshout het eens te

zijn met Canguilhem. De wegen scheiden zieh evenwel, omdat voor Canguilhem

wezenlijk is dat wetenschap betrokken is o p waarheid. In de woorden van Mol

en van Lieshout: "Wetenschap, zegt Canguilhem, is niet zomaar een object, maar

een vertoog met waarheidspretenties. Een epis temoloog ontkomt er volgens

Canguilhem dan ook niet aan o m over het onderwerp waarover hij schrijft een

oordeel te hebben. (...) Cangui lhem weet waar hij naar zoekt: van de waarheden

van het heden is het de moeite waard de opkomst te traceren" (ibid., p. 68 ) .

Daarbij brengt Canguilhem, al oordelend, vergissingen aan het licht. Mol enVan

Lieshout delen met Canguilhem en de normaliseringstheorie de opvatting dat er

in de medische taal orde is vervat. Maar deze orde is niet eenvormig en zij ver-

werpen dan ook de gedachte dat zij te vinden zou zijn in waarheidsuitspraken.

(vgl. ibid.. pp. 256 -257) .

Mol enVan Lieshout achten dergelijke opvattingen van de geneeskunde te star, te

statisch: "Door de geneeskunde in te voegen in een onbeweeglijk theoretisch

raamwerk wijzen medicaliseringstheorie en normaliseringstheorie bij voorbaat

de coörd ina ten aan waarb innen variatie mogeli jk is, maar die zelf stabiel

blijven" (ibid., p. 262) . Zij houden een pleidooi voor een andere benadering
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van de geneeskunde, waarin men kijkt naar de wijze waarop de geneeskunde
ordent. Dat ordenen omvat een heterogene collectie activiteiten en laat ook veel
open. Men gaat onder andere niet meer uit van het omvattende belang van
"waarheidsuitspraken" (vgl. ibid., p. 264).
Verschil maken en verschil zichtbaar maken is ook het oogmerk van deze Studie.
In tegenstelling tot Mol en Van Lieshout Staat de legitimatie van een aanspraak op
geldigheid echter wel centraal. Mol en Van Lieshout hebben weliswaar gelijk als
zij erop wijzen dat men, als men veranderingen onderzoekt, niet kan uitgaan
van stabiele quasi ruimtelijke coördinaten, waardoor eerdere visies kunnen wor-
den gesitueerd. De waarheden van het heden kunnen inderdaad niet worden
ingezet om vergissingen op te sporen. Dat betekent echter niet dat daarom geda-
teerde waarheidsuitspraken zonder belang zouden zijn. Juist in dit soort uitspra-
ken liggen immers de aanspraken op wetenschappelijkheid en rationaliteit
besloten. Dat maakt ze bij uitstek van belang in een onderzoek dat is gericht op
ontwikkelingen in de wetenschap.
In dit proefschrift zijn de verschillende concepten van ziekte meer dan
variabelen, het gaat om steeds andere rationele constructies, die op grond van
argumenten werden verdedigd en in de loop der tijd zijn verschoven. De
waarheidsaanspraken die ermee waren verbunden, behoeven niet bij voorbaat
als correct te worden beschouwd om ze hun speciale betekenis niet te laten
verliezen. De opzet is de aantrekkingskracht van bepaalde concepten te tonen,
alsmede de argumentatieve kracht die in hen schuilt. Juist door aandacht te schen-
ken aan de waarheidspretenties, zonder deze kritiekloos over te nemen of als
achterhaald te verwerpen, kan de rationaliteit van wetenschap als een praktische
activiteit in beeld komen.

1.5 Paradigma en traditie in de geneeskunde

Het filosofische karakter van mijn onderzoek betreft de analyse van de legitima-
tie van het rationele, wetenschappelijke karakter van de geneeskunde. Deze
analyse wordt in een historisch perspectief geplaatst. Het onderzoek strekt zieh
uit over de periode waarin de geneeskunde zieh uitdrukkelijk heeft geprofileerd
als wetenschap, dat wil zeggen sinds ongeveer 1840. Als academische discipline
werden door de geneeskunde bepaalde aanspraken op geldigheid verdedigd.
Maar tegelijk werd de academische status ervan ter discussie gesteld. Herhaalde-
lijk werd de vraag opgeworpen of deze academische discipline wel een echte
wetenschap was. En zo de geneeskunde al een wetenschap zou zijn, wat was
hiervan dan de betekenis? Met welke andere wetenschappen was zij te vergeh j -
ken? Om welk type kennis gaat het in de geneeskunde? Zijn er andere weten-
schappen die de geneeskunde eventueel als voorbeeld of ideaal zouden moeten
worden voorgehouden? Deze thema's zijn in de afgelopen anderhalve eeuw juist
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in verband met de geneeskunde naar voren gebracht, omdat zij niet gemakkelijk
is in te passen in een standaardbeeld van wetenschap, dat de rationaliteit
garandeert. Op kritiek en twijfels werd overigens steeds weer een antwoord ge-
vonden. Daarbij werden in de loop der jaren verschallende visies op de genees-
kunde en wisselende paradigma's verdedigd. Voor een wetenschapstheoretisch
en -historisch gelnteresseerd filosoof zijn deze kwesties bij uitstek van belang.
Ten aanzien van de begrippen "paradigma" en "paradigmawisseling" wordt hier
aangesloten bij de opvattingen van Kuhn, zoals deze enkele jaren geleden door
Derksen zijn beschreven (vgl. Derksen, 1997, pp. 205 e.V.). In de voorliggende
analyse van de geneeskunde sinds 1840 worden een drietal elkaar in tijd opvol-
gende paradigma's beschreven. Paradigma's in Kuhniaanse zin bevatten bepaalde
conceptuele schema's, een blauwdruk van het door de wetenschap te onderzoe-
ken domein, methodologische regeis en richtlijnen over wat als relevante vraag
en adequaat antwoord wordt beschouwd. Daarenboven behoren bij een para-
digma enkele nuatgevende v<K)rbeelden, die exemplarisch zijn voor de wijze
waarop er binnen het paradigma verder onderzoek wordt verricht. Dergelijke
paradigma's worden via allerlei kanalen. zoals tijdschriften en handboeken, maar
ook via socialisatie en opleiding, verbreid. Kuhn gebruikte in 1962, in zijn boek
The Structure of Scientific Revolutions de term "paradigma" in deze ruime betekenis
(Kuhn, 1962). Enkele jaren later bracht hij in de tweede, uitgebreide druk van
dit boek, een onderscheid aan tussen enerzijds de disciplinaire matrix en ander-
zijds het in filologische zin eigenlijke paradigma, het standaard voorbeeld (vgl.
Kuhn, 1974 (1970)b, pp. 182 e.v. ; vgl. ook Kuhn, 1977 (1974), p. 307).
In de besproken periode uit de geschiedenis van de geneeskunde blijken er
verschillende wetenschapsopvattingen te kunnen worden onderscheiden, die een
tijdlang daadwerkelijk als paradigma functioneerden. Na verloop van tijd raak-
ten ze echter ook weer op de achtergrond. Bepaalde vragen en problemen ble-
ken niet meer zo bevredigend beantwoord te kunnen worden als men eertijds
meende. Het betreff hierbij niet alleen een overmaat aan anomalieen in de
beoefening van de wetenschap. In de geschiedenis van de geneeskunde blijken
ook praktische twijfels, of ethische en metafysische vragen, te kunnen leiden tot
de neergang van een paradigma.

Kuhn steh dat voor de overgang van het ene paradigma naar het andere geen
sluitende logische argumenten aan te voeren zijn. Paradigma's zijn in de ogen
van Kuhn incommensurabel: ze kunnen niet in elkaars termen of neutrale varia-
belen worden vertaald (vgl. Kuhn, 1974 (1970)b, p. 200). Kuhn vergelijkt het
overstappen van het ene paradigma naar het andere, met een bekering (Kuhn,
1974(1970)a, p. 151). Dat wil overigens niet zeggen dat er geen goede redenen
te geven zouden zijn (vgl. Kuhn, 1977 (1973), pp. 320 e.v). De ontwikkeling
van de wetenschap is allerminst een irrationeel proces, aldus Kuhn. "Scientific
behavior taken as a whole, is the best example we have of rationality" (Kuhn,
1971, p. 144). Bij de keuze voor of tegen een bepaald paradigma spelen vele
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factoren een rol. In deze srudie wordt vanuit historisch perspectief verslag
gedaan van deze afwegingen. In dit verband worden aspecten aan de orde ge-
steld als de worstelingen met oudere visies, de aantrekkingskracht van bepaalde
zienswijzen, de hoop op vooruitgang en het geloof in de vruchtbaarheid van
bepaalde benaderingswijzen. Deze zijn ook nu nog voor ons toegankelijk en de
gehanteerde argumenten vertrouwd, hoewel de verschallende wetenschap-
concepten als uitkomst van de betreffende debatten gedateerd zijn.
Bij de neergang van een bepaald denkkader treden nieuwe en betere conceptuele
schema's op de voorgrond. Er worden nieuwe probleemdefinities, nieuwe
oplossingsstrategieen, alsmede nieuwe theoretische en wijsgerige noties voor-
gesteld. Derksen toont aan dat vanuit een welbegrepen Kuhniaans perspectief
een dergelijke wissehng in paradigma een reconstrueerbaar proces is (Derksen,
1997, pp. 210-211). Weliswaar zijn paradigma's incommensurabel, niaar dat
wil niet meer zeggen dan dat het ene niet volledig in termen van het andere kan
worden beschreven. De overgang tussen paradigmata kan wel worden uitgelegd
aan de hand van goede redenen. Deze redenen zijn even wel geen wiskundige
rekenregels - dan zou een theorieovergang immers een kwestie van berekening
zijn en daar verzet Kuhn zieh met zijn idee van incommensurabiliteit juist tegen.
Het betreft hier oordelen op grand van gedeelde criteria zoals accuraatheid,
consistentie, breedheid, eenvoud en vruchtbaarheid. Idiosyncratische factoren
gerelateerd aan de individuele biografie en persoonlijkheid speien echter «ok
een rol (vgl. Kuhn, 1977 (1973), pp. 329 e.v.). De toepassing van de gedeelde
criteria leidt niet tot eenduidige condusies. Ze functioneren niet als beslisregels,
maar als waarden, normen of stelregels, die de keuze beinvloeden (vgl. Kuhn,
1977 (1973), p. 331). "Values like accuracy, consistency, and scope may prove
ambiguous in application, both individually and collectively; they may. that is,
be an insufficient basis for a shared algorithm of choice. But they do specify a
great deal: what each scientist must consider in reaching a decision, what he
may and may not consider relevant, and what he can legitimately be required to
report as the basis for the choice he has made." (Kuhn, 1977 (1973), p. 331).
Deze waarden zijn, aldus Kuhn, in grote lijnen min of meer constant, al zijn ze
in de loop der tijd op verschillende manieren tegen elkaar afgewogen.
Applicatie van normen veronderstelt praktische ervaring. "Though the experience
of scientists provides no philosophical justification for the values they deploy
(such justification would solve the problem of induction)", aldus Kuhn, "those
values are in part learned from that experience, and they evolve with it" (Kuhn,
1977(1973) , p. 335). Om deze reden betrekken wij in deze stude niet de reflec-
tie op de geneeskunde door filosofen, maar beperken wij ons tot de argumenten
zoals deze zijn uitgewisseld in de vakbladen en handboeken van de medici zelf.
De Amerikaanse wetenschapsfilosoof Bernstein heeft een methode geschetst voor
de bestudering van dit voortdurende legitimatieproces. Hij situeert zijn
benaderingswijze in de ontwikkeling van de wetenschapsfilosofie. Bernstein geeft
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aan dat daarin een verschuiving is opgetreden van logisch atomistische opvat-
tingen naar een idee van historische en dynamische continuiteit. De eerste fase
van deze ontwikkeling werd gekenmerkt door de pogingen om wetenschappe-
lijke kennis te funderen in "de werkelijkheid" aan de hand van geisoleerde
termen, bijvoorbeeld via ostensieve definities. In de tweede fase verschoof de
aandacht bij de fundering van empirische kennis naar proposities, uitspraken, of
descriptieve uitspraken. Men maakte hierbij gebruik van een betekeniscriterium,
dat aangaf welke uitspraken wel of niet empirische betekenis hebben. In de daar-
opvolgende fase vormden conceptuele kaders het middelpunt van de episte-
mologische analysen. Een probleem daarbi) was de vraag waarop deze conceptuele
kaders betrekking hebben. De suggestie dat er een onderscheid zou zijn tussen
hetgeen wordt gekend - onafhankelijk van de conceptuele kaders - en de ver-
schillende wijzen waarop dat wordt opgevat, was niet onomstreden. Bernstein
steh in dit verband dat men in de wetenschapstheorie al te gemakkelijk is uitge-
gaan van het "dogma van een dualisme tussen schema en realiteit" (vgl. Bernstein,
1983. p. 77).
De hedendaagse wetenschapsfilosofie, de vierde fase, wordt aldus Bernstein, ge-
karakteriseerd door het besef dat, als men de rationaliteit van wetenschap wil
onderzoeken - het oogmerk van de wetenschapsfilosoof - men aandacht dient
te schenken aan conflicterende theorieen, paradigma's, onderzoeksprogramma's
en -tradities vanuit een historisch perspectief. Bij de bestudering van de histori-
sche ontwikkeling van conflicterende onderzoeksprogramma's - of wetenschaps-
idealen - komt naar voren dat er in de ontwikkeling van wetenschap ook sprake
is van traditie. Deze traditie, of liever rivaliserende tradities, informeren de prak-
tijk, maar worden daar ook door gemodificeerd. Behalve het essentiele belang
van tradities voor wetenschappelijke ontwikkelingen, dient ook aandacht te
worden besteed aan de aard, functie en dynamiek van onderzoeksgemeenschap-
pen. Wetenschappelijke rationaliteit sluit immers altijd een notie van gemeen-
schap in.
Hoe kunnen conflicterende wetenschappehjke theorieen worden vergeleken?
Bernstein onderschrijft Kuhns constatering dat rivaliserende paradigma's
incommensurabel zijn. Ze kunnen niet puntsgewijs tegen elkaar worden afge-
meten of op een uiteindelijk eenvormige methode worden afgewogen. Dat neemt
niet weg, aldus Bernstein, en zijns inziens geldt dat ook voor ook Kuhn, dat
vergelijken wel mogelijk is. Winst en verlies kunnen bijvoorbeeld worden gesig-
naleerd, evenals het feit dat de argumenten pro en contra van een rivaliserend
paradigma niet sluitend zijn. Kortom, dergelijke vergelijkingen maken duidelijk
welke typen en Varianten van praktische rede betrokken zijn bij rationele
afwegingen (vgl. ibid., p. 93) .



Inkiding

De erkenning van het feit dat er rivaliserende theorieen bestaan, behoeft volgens
Bernstein niet te leiden tot relativisme. De tegenstelling tussen objectivisme,
waarin de geldigheid van de kennis wordt afgeleid uit het object, en relativisme
wordt door Bernstein verworpen, of liever overschreden. De beklemmende keuze
tussen ofwel over een vaste fundering van kennis beschikken, ofwel ten prooi
zijn aan duistere krachten die ons omhullen met gekte en chaos - door Bernstein
beschreven als de cartesiaanse angst - is niet onafwendbaar. Erkenning van
incommensurabiliteit leidt niet noodzakelijk tot een afglijden naar relativisme:
"The core of the incommensurability thesis, we have seen, is not closure and
being encapsulated in self-contained frameworks but the openness of experience,
language, and understanding. All of this contributes to the movement beyond
objectivism and relativism and to liberating us from the Cartesian Anxiety" (ibid.,
p. 108).

Theoriekeuze is een zaak van praktische rationaliteit, aldus Bernstein, die zich-
zelf hiermee in het voetspoor van Kuhn plaatst. Het betreft hier geen berekening
maar een oordeel, dat voorstellingsvermögen, interpretatie en het afwegen van
alternatieven vergt. Dergelijke oordelen zijn open, maar niet ongefundeerd, ze
berusten op redenen, die overigens in de loop van de wetenschappelijke ont-
wikkeling zelf ook aan verandering onderhevig zijn. In de loop der tijd is de
kracht van de argumenten ten gunste van een der theorieen doorslaggevend
voor de gemeenschap van betrokken wetenschappers. Popper suggereert dat men
eigenlijk al bij voorbaat weet wat telt als een goed argument of kritiek als ant-
woord op een gissing. Zijn vooronderstelling hierbij is dat er heldere criteria
zijn aan de hand waarvan kan worden onderscheiden onder welke voorwaarden
een hypothese moet worden verworpen. We zouden bij voorbaat al de juiste
standaarden voor kritiek kennen. Hier kan echter tegenin worden gebracht, al-
dus Bernstein, dat een wetenschapper in concrete situaties niet weet of hij met
een onbelangrijk dwarsliggend voorbeeld te maken heeft, dan wel met een wer-
kelijk falsifierend bewijs. Het is in de wetenschap niet onmiddellijk inzichtelijk
of bepaalde gegevens wel of niet als falsificatie moeten worden aangemerkt. Dat
vergt wederom een oordeel. Poppers standaarden impliceren om deze reden
interpretatie en dispuut (vgl. ibid., p. 71). De criteria waaraan wetenschappelijk
onderzoek dient te voldoen, laten altijd verschillende interpretaties en toepas-
singen toe. In de loop van het wetenschappelijk onderzoek veranderen de ge-
hanteerde standaarden en normen nu eenmaal. Bernstein concludeert dat het in
de wetenschapsfilosofie niet alleen belangrijk is om de rol van traditie, zoals
deze wordt belichaamd in onderzoeksprogramma's en onderzoekstradities, te
begrijpen, maar ook hoe zulke tradities ontstaan, zieh ontwikkelen, progressief
en vruchtbaar zijn, en ook hoe ze degenereren (vgl. ibid., p. 25).
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In aansluiting hierop is Bernsteins rationaliteitsconcept gericht op praktische
rationaliteit. Hij wijst in dit verband op de rol van keuzen, overleg en tegenge-
stelde meningen. Rationaliteit berust niet op een onafhankelijke grondslag, maar
op oordeelsvorming (vgl. ibid., p. 74). Wetenschappelijke argumentatie vereist
rationele overtuigingskracht, die niet gelijkgesteld kan worden aan, of in het
model gegoten kan worden van, deductieve bewijsvoering of inducrieve genera -
iisaties. Uiteraard wil dit niet zeggen dat een opeenstapeling van bewijs, data,
redenen en argumenten niet doorslaggevend zou kunnen zijn binnen de weten-
schappelijke gemeenschap. Maar de criteria hiervoor zijn niet voor eens en altijd
vastgelegd of sacrosanct. In de loop der tijd kunnen er wijzigingen in optreden
en ze kunnen ook worden verlaten.

Bernstein en Kuhn geven op de hier geschetste wijze een kader aan waarbinnen
bepaalde begrippen kunnen worden gereconstrueerd en vergeleken. De conflic-
ten tussen opeenvolgende wetenschapsconcepten, het opkomen van bepaalde
normen en verdwijnen van andere, kan tegen deze achtergrond worden begre-
pen. In de bespreking van de historische opvattingen van geneeskunde, van ziekte
en klinisch oordeel, zal worden gezocht naar de innerlijke samenhang en naar
de legitimate daarvan. De ontwikkeling van de medische wetenschap wordt dan
opgevat als een discussie over rivaliserende concepten die op een bepaald mo-
ment de articulatie mogelijk maken van bepaalde inzichten en praktijken.
De rationaliteit van deze binnen de geneeskunde gehanteerde concepten is
primair een praktische. In een wetenschapsideaal zijn weliswaar theoretische
overwegingen ingesloten, maar niet als logisch noodzakelijke kenmerken ervan.
Er zijn ten aanzien van centrale begrippen zoals "ziekte", bepaalde keuzen ge-
maakt, waardoor sommige aspecten meer op de voorgrond treden. Het is echter
niet zo dat deze concepten een constant aantal vast omlijnde dimensies zouden
omvatten, die in elke periode op variabele wijze worden opgevuld. In de inter-
pretatie van het begrip "ziekte" komen veeleer telkens nieuwe patronen naar
voren, die als meer adequaat ten opzichte van voorgaande worden gezien.
In de beschreven argumentaties komen uiteenlopende kwesties aan de orde. Soms
gaat het om een afweging van praktische aard, dan weer om de verwerping of
omarming van metafysische opvattingen. Dat betekent evenwel niet dat latere
concepten eerdere insluiten of deze juist verwerpen. De incommensurabiliteit
verhindert dit. Maar het is wel mogelijk inzichtelijk te maken waaruit de voor-
delen of aantrekkingskracht van bepaalde concepten bestonden. Dit geldt ook
voor de vraag op welke aspecten men in de discussie kritiek uitoefende. Bij de
analyse hiervan is echter, zoals gezegd, geen sprake van een afmeten naar een
vasie maatstaf of standaard van wetenschappelijke progressie. Evenmin leidt het
tot een caleidoscoop van wisselende plaatjes van de geneeskunde. Er wordt wel
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degelijk een ontwikkeling binnen een wetenschapsgebied geschetst en geen lou-
tere opeenvolging van opvattingen en ideeen, zonder enig logisch verband. Deze
ontwikkeling is door Bernstein vergeleken met het begrip "traditie".Tradities
hebben immers een vormende invloed op de praktijk: ze leven hierin voort en
modificeren haar. Ze zijn door deze koppeling geen conünu, noch een contin-
gent gegeven.

De hierboven geschetste wijze van onderzoek impliceert ook de eerdergenoemde
beperking van de te bestuderen periode. De opkomst en het verdwijnen van
bepaalde concepten kunnen alleen retrospectief worden onderscheiden. De
discussies over het wetenschappelijk karakter van de geneeskunde zijn niet ver-
stomd. Maar een analyse van de hedendaagse controversen gaat het vermögen en
de pretenties van de wetenschapsfilosoof te boven. Een reconstructie in termen
van argumenten en goede redenen kan alleen achteraf geschieden. De filosoof
kan geen rechtersrol vervullen in het actuele debat. Dit debat kan alleen zinvol
door de betrokken wetenschappers zelf worden gevoerd. Een filosoof kan daar-
aan hoogstens een bijdrage leveren door de gehanteerde argumenten te explici-
teren en de traditie van de discussie te schetsen.
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2Geneeskunde als natuurwetenschap

2.1 De oricntatie op de natuurwetenschappen in de geneeskunde

In de geschiedenis van de geneeskunde heeft zieh halverwege de negentiende
eeuw een ontwikkeling afgetekend, die tot op dit moment zijn sporen heeft
nagelaten in de geneeskunde. In de jaren veertig vond binnen de geneeskunde
een fundamentele wending tot de natuurwetenschap plaats. De periode die toen
aanbrak, wordt aangeduid als het tijdperk van de natuurwetenschappelijk
georienteerde of, kortweg, natuurwetenschappelijke geneeskunde (vgl. o.a.
Iichtenthaeler. 1974, pp. 530 e.V.; Rothschuh, 1975, p. 4; Rothschuh, 1978,
pp. 428 e.V.).

Dit hoofdstuk zal pogen een beeld te schetsen van wat deze belangrijke
verschuiving inhield. In de eerste drie paragrafen van dit hoofdstuk zal de na-
tuurwetenschappelijke geneeskunde als wetenschapsconeept naar voren worden
gebracht. Er wordt uiteengezet met welke speeifieke opvattingen van ziekte en
van het klinisch oordeel dit gepaard is gegaan. De invloed van de natuurweten-
schappelijke orientatie op de Nederlandse geneeskunde zal vervolgens worden
geillustreerd aan de hand van de bespreking van de ideeen van twee Neder-
landse medici, die een belangrijk Stempel hebben gedrukt op de opleiding en de
beoefening van de geneeskunde in Nederland, Johannes Nicolaas Ramaer (1817-
1887) en Franciscus Cornelis Donders (1818-1889).

In deze bespreking van de natuurwetenschappelijke geneeskunde wordt verwe-
zen naar de ideeen van vooraanstaande personen uit de geneeskunde van de
tweede helft van de negentiende eeuw, zoals C. Bernard (1813-1878), E. du Bois-
Reymond (1816-1898), E. Brücke (1819-1892), W Griesinger (1817-1868),
H. (von) Helmholtz( 1821-1894), J.Henle (1809-1885), H.Lotze (1817-1881),
J.Moleschott (1822-1893),B. Naunyn (1839-1925),Th.Schwann (1810-1882),
R.Virchow (1821-1902) en CA. Wunderlich (181 5-1877). De opvallende hoe-
veelheid Duitse geleerden laat zieh verklaren uit het feit dat in de tweede helft
van de negentiende eeuw de natuurwetenschappelijk gefundeerde Duitse genees-
kunde wereldwijd als maatgevend werd beschouwd (vgl. o.a. Fischer-Homberger,
1977, p. 109).

Vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw raakte de beoefening van de
fysiologie vooral in Duitsland in grote bloei. Ten opzichte van de rest van
Europa, behalve wellicht Frankrijk, en deVerenigde Staten, was men ver vooruit
in kennis en intrusting. De verkregen onderzoeksresultaten werden verspreid via
talrijke nieuw opgerichte tijdschriften, die overigens vaak slechts enkele jaren
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bleven bestaan. Rothschuh heeft in zijn History of Physiology beschreven welke reik-
wijdte de invloed van de twee toentertijd meest vooraanstaande onderzoekers,
Joh. Müller (1801-1858) en C. Ludwig (1816-1895), en him leerlingen tot in
de twintigste eeuw heeft gehad (Rothschuh, 1973 (1953)) . Analysen van de
ontwikkelingen in de fysiologische publicaties in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw, wijzen eveneens op de centrale rol van de Duitse wetenschap (vgl.
Bonah, 1995, p. 231). In de tweede helft van de negentiende eeuw had zelfs
meer dan een derde van de vooraanstaande artsen in de Verenigde Staten, hun
opleiding in Duitsland voltooid (Duffy, 1993, p. 168).

Nederlandse wetenschapsbeoefenaars orienteerden zieh indertijd snel en ener-
giek op deze ontwikkelingen in de geneeskunde (Vgl. bijv. Van Geuns. 1847;
Van Geuns, 1857). In 1846 richtte Donders, wiens visie in het vervolg nader
wordt beschreven, tezamen met I. van Deen (1805-1869) en Moleschott zelfs
een Duitstalig wetenschappelijk tijdschrift op, de Holländische Beiträge zu den anatomischen
und physiologischen Wissenschaften, dat overigens geen lang leven was beschoren. Het
oogmerk van deze redacteuren was onder andere, dat de Nederlandse weten-
schappelijke prestaties direct aan het hoogste wetenschappelijk forum zouden
kiinncn worden voorgelegd (vgl. van Deen, Donders, Moleschott 1848, p. V).
Hr ontstond hij de opkomst van de natuurwetenschappelijke geneeskunde niet
alleen een levendige uitwisseling en bespreking van wetenschappelijke resul-
taten. Er ontsponnen zieh ook discussies over de geeigende methoden en con-
cepten. Dat bracht met zieh mee dat de wetenschapsopvatting zelf, impliciet
aanwezig in de gepresenteerde voorbeelden, vooronderstellingen en idealen,
zieh op internationale schaal verbreidde. Het mechanistisch wetenschapsideaal
ofwel het "mechanistisch vooroordeel", dat indertijd in Duitsland door veel
vooraanstaande fysiologen werd onderschreven, kreeg daardoor grote invloed
op het zelfbegrip van de geneeskunde (vgl.Verwey. 1980, p. 64).
Voordat het ziektebegrip en het klinisch oordeel binnen de natuurwetenschap-
pelijke geneeskunde aan de orde kunnen worden gesteld, moeten er enkele
karakteristieke kenmerken van de natuurwetenschappelijke orientatie worden
beschreven, die een kader verschaffen voor de analyse van het ziektebegrip en
het klinisch oordeel. Nagegaan wordt ten eerste welk speciaal karakter de ge-
noemde orientatie van de geneeskunde op de natuurwetenschappen halverwege
de vorige eeuw droeg. Waarom wordt juist de geneeskunde vanaf 1840 aange-
duid met de term "natuurwetenschappeüjk"? De natuurwetenschappen hadden
immers ook in de voorafgaande eeuwen invloed uitgeoefend op de geneeskunde.
In de zeventiende en achttiende eeuw werden veelvuldig methoden en
bevindingen uit de natuurwetenschappen toegepast binnen het geneeskundig
onderzoek. Stromingen als de iatro-fysica en de iatro-chemie getuigen van de
toenmalige wederzijdse beinvloeding en bevruchting. In zijn boek Konzepte der
Medizin in Vergangenheit und Gegenwart geeft Rothschuh een uitvoerig beeld van de
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toepassing van de natuurwetenschappen in de geneeskunde (Rothschuh, 1978,
pp. 228 e.V.). In de toenadering tussen natuurwetenschappen en geneeskunde is
evenwel rond het midden van de negentiende eeuw een principiele stap gezet.
De natuurwetenschappen werden niet langer beschouwd als een vruchtbaar voor-
beeld en als een rijke schatkamer van gegevens en methoden waaruit de genees-
kunde kan putten. De geneeskunde werd zelf tot een natuurwetenschap ver-
klaard. Na de eerdere "op zieh zelven staande strooptogten" op het gebied van
de natuurwetenschappen, wordt dan de medische wetenschap in haar geheel
gezien als "natuurleer" (vgl. Moleschott, 1989 (18S6), p. 67).
Rond 1850 slaagde de geneeskunde in haar pogingen om aansluiting te vinden
bij de natuurwetenschappen. Ze wist zieh te profileren als een (toegepaste) na-
tuurwetenschap (vgl. o.a. Ackerknecht, 1959 (1955), p. 116). Dit feit had ook
consequenties voor haar wetenschappelijke status. Zodra de geneeskunde werd
erkend als een der natuurwetenschappen, en zolang haar beoefenaren zieh zou-
den houden aan de methodologische regeis van de natuurwetenschap, zou het
wetenschappelijke gehalte van de geneeskunde gewaarborgd blijven. Uit deze
inlijving van de geneeskunde bij de natuurwetenschappen blijkt tegelijkertijd
hoezeer de exclusieve aanspraak op rationaliteit en wetenschappelijkheid van de
natuurwetenschappen zieh in de tweede helft van de negentiende eeuw had
uitgebreid (vgl. Verwey, 1980, pp. 57 e.V.; Cassirer, 1973, p. 94).
Een der belangrijkste uitgangspunten van de aanhangers van de natuurweten-
schappelijke geneeskunde was de overtuiging dat geneeskunde zieh dient te ba-
seren op de ervaring. Wunderlich beschreef het in zijn in 1858 versehenen en in
1861 in het Nederlands vertaalde, Geschiedenis der genteskunde, als volgt: "De genees-
kunde van den tegenwoordigen tijd kent hare taak en hare pligten, als een deel
uitmakende van de onmetelijke en verhevene wetenschap der natuur. Het is haar
duidelijk geworden, dat hare grondslagen niets anders dan de feiten zijn, en dat
de kennis der feiten, voor zoover die mogelijk is, slechts in de verbinding der
feiten zelve met elkander te vinden is. Maar zij weet ook, dat waarachtige feiten
slechts door een gestreng vasthouden aan de methode van het onderzoek en
door zieh steeds de bronnen van dwaling voor den geest te stellen verkregen
worden. Men beschouwt den geest niet meer als aan banden gelegd, omdat hij
gedwongen wordt aan de methoden te arbeiden en zijne invallen aan het scherpe
toezigt eener geordende logica te onderwerpen. Men denkt er niet meer aan om
aan de natuur een stelsel op te dringen, maar men streeft er naar om het zijn en
het geschieden, gelijk het is en waar het is, in de meest mogelijke zuiverheid op
tesporen" (Wunderlich 1861 (1858), p. 291).

Op zichzelf was de nadruk op het belang van de ervaring in de geneeskunde van
rond 1840 niets nieuws. In de achttiende eeuw werd ervaring misschien niet zo
belangrijk geacht als binnen de natuurwetenschappelijke geneeskunde, maar
ervaringskennis werd bepaald niet als irrelevant terzijde geschoven. Ook in de
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geneeskunde van de eerste helft van de negent iende eeuw was de ervaring als

bron van kennis geenszins achterui tgegaan in belangstelling en waardering.

Verschillende invloedrijke stromingen, zoals de Weense School van J. Skoda (1805-

1881) en C. Rokitansky ( 1 8 0 8 - 1 8 7 8 ) en de Parijse klinische School van onder

anderen F. X. Bichat ( 1 7 7 1 - 1 8 0 2 ) . bepleitten met klem een zorgvuldige, objec-

tieve, wetenschappelijk verantwoorde waarneming, zowel aan het ziekbed als in

de pathologische anatomic. Er waren wel belangrijke punten van verschil tussen

de Hippocratische opvatting van klinische ervaring in de achttiende eeuw, on-

der andere bij H. Boerhaave ( 1 6 6 8 - 1 7 3 8 ) . en de klinische ervaring in de eerste

decennia van de negentiende eeuw. In de negent iende eeuw zagen de arisen veel

grotere aantallen patienten dan voorheen. De methode van onderzoek bestond

niet nieiT uit het passief gadeslaan van de patient, doch uit het actief onderzoe-

ken met behulp van nieuwe fysische diagnostische methoden.Ten slotte werden

de waargenomen Symptomen expliciet verbonden met bij sectie gevonden

gegevens (vgl. Atkerknecht, 1959 ( 1 9 5 5 ) , pp. 1 16-117) .

Toth werd het s tandpunt dat de waarneming en ervaring van fundamenteel

belang zijn door de voorstanders van de natuurwetenschappelijke geneeskunde

met kracht als ecu vernieuwing naar voren gebracht. Het opmerkelijke van deze

visu- was de combinatie van het pleidooi voor objectiverende en kwantifice-

rende onde rzoeksme thoden , zoals ook al eerder werd g e h o u d e n , me t een

gerichtheid o p het experiment (vgl. Rothschuh, 1978, p. 4 3 2 ) . De Nederlandse

hoogleraar J. van Geuns ( 1 8 0 8 - 1 8 8 0 ) formuleerde het in zijn Inwijdingsrede over de

yenetskundr als eene /elfctandige noiuurwetenschap van 1847 als volgt: "Niet het doode

begrip, neen de ervaring door proeven en waarnemingen verkregen moet ons

de deur der waarheid ontsluiten; inductie en analogie moeten de nasporing

geleiden" (Van Geuns, 1847. p. 19). De uit het wetenschappelijk onderzoek

verkregen feiten werden vanuit bepaalde hypothesen geordend, in het experi-

ment werden veronderstelde samenhangen getoetst (vgl. o.a. Woodward & Pester,

1994, p. 168). Observeren, classificeren en systematiseren was niet meer vol-

doende. Er moesten hypothesen worden geformuleerd, die getoetst konden

worden (vgl. Virchow, 1847, p. 17: Rather. 1958. p. 13).

O p 23 december 1854 hield de Franse onderzoeker Bernard zijn Studenten o p

college voor dat de geneeskunde en de fysiologie "sciences d 'observation et

d 'exper imenta t ion" zijn. De beoefenaar van deze wetenschappen dient volgens

Bernard als volgt te werk te gaan: " 1. Etablir les faits ou les phenomenes par

l 'observation et l 'experimentat ion jusqu'ä ce qu ' il ait epuise ce que ces moyens

peuvent lui fournir; 2. s'elever par induction de ces faits ou phenomenes a leurs

rapports generaux qu' i l appelle des lois; 3. enfin partir de ces lois pour aller, par

un raisonnement logique de deduct ion, ä la recherche d 'autres faits particuliers

qui puissent ä leur tour etre compr is dans la loi generate" (Bernard, 1855 , p. 6 ) .
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Net als in de andere wetenschappen worden in de geneeskunde feiten en theo-
rieen op logisch coherente wijze aan elkaar gerelateerd, aldus Bernard. Observa-
tie en experiment verschaffen de feiten, waarop deze wetenschappen steunen.
Maar deze feiten bestaan niet op zichzelf, ze worden onmiddellijk door de
formulering van wetten en theorieen met elkaar in verband gebracht. Uit die
theorieen worden voorspellingen, hypothesen afgeleid, die vervolgens in het
experiment aan de ervaring worden getoetst.
De Duitse hoogleraar in de interne geneeskunde Naunyn beschreef in zijn oratie
te Dorpat het experimentele karakter van de natuurwetenschappelijke genees-
kunde zeer bondig als volgt: "Die Medizin wird eine Wissenschaft sein, oder sie
wird nicht sein. (...) Die Medizin muß Naturwissenschaft sein, oder doch
wenigstens auf naturwissenschaftlichen Boden stehen, und die Methode ist das
Experiment" (Naunyn, 1869). In 1870 beschreef Bernard de evolutie van de
wetenschappen in drie stadia. Het eerste is het prewetenschappelijke of empiri-
sche stadium, het tweede is het stadium van de observerende wetenschap en het
derde stadium is dat van de experimentele wetenschap. Door haar complexiteit
loopt de geneeskunde wat achter in deze ontwikkeling, aldus Bernard. Maar ze is
op haar beurt nu toch in het experimentele stadium geraakt (vgl. Bernard, 1872,
p. 566).

Het concept van ervaring dat de natuurwetenschappelijk georienteerde genees-
kundigen voor ogen stond, was een vorm van experimenteel gestuurde erva-
ring. Het verzamelen van empirische gegevens werd gecombineerd met theorie-
vorming, die vervolgens via proeven werd gecontroleerd. Observatie, hypothese
en experiment zijn kenmerkend voor de werkwijze binnen de natuurweten-
schappelijke geneeskunde.
De nadruk op het experiment en op kwantitatief geformuleerde resultaten bracht
met zieh mee dat er zowel in de kliniek als in het laboratorium, ten behoeve van
experiment en diagnostiek, in toenemende mate gebruik werd gemaakt van
onderzoeksapparatuur. In de periode waarin de natuurwetenschappelijke genees-
kunde tot bloei kwam, zijn er op het gebied van de biomedische onderzoeks-
techniek vele vindingen gedaan. Daarnaast hebben de ontwikkelingen op het
gebied van de chemie en de fysica bijgedragen tot de mogelijkheid van een op
natuurwetenschappelijke leest geschoeide geneeskunde.Ten tijde van de natuur-
wetenschappelijke orientatie in de geneeskunde raakten laboratorium en kliniek
zodoende met elkaar verstrengeld (vgl. o.a. Lichtenthaeler, 1974, p. 534).
De natuurwetenschappelijke geneeskunde steunde sterk op de fysiologie. De
bekende Duitse voorvechter van de natuurwetenschappelijke geneeskunde
Virchow, schreef in 1847 in een programmatische verhandeling over de
uitgangspunten van een wetenschappelijke geneeskunde expliciet dat haar fun-
dament wordt gevormd door de fysiologie (Virchow, 1847, p. 4). Bernard her-
haalde keer op keer dat een wetenschappelijke, dat wil zeggen experimentele,
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geneeskunde zonder fysiologie onmogelijk was. In elke periode van haar ont-

plooiing als wetenschap is er in de geneeskunde weliswaar gebruikgemaakt van

fysiulogische kennis. zo stelde Bernard, maar de toepassing van deze kennis

ging steeds gepaard met het incorporeren daarvan b innen de bestaande theore-

tische Systemen. Deze Systemen waren zelf in een geheel opgetrokken vanuit

ü n bepaalde zienswijze. In de huidige tijd is de relatie van de geneeskunde met

de fysiologie echter wezenlijk anders, aldus Bernard. Nu de geneeskunde de

pretentie heeft zelf een (natuur) wetenschap te zijn. wordt volgens hem duide-

lijk dat de experimentele fysiologie de basis is van het medische wetenschappe-

lijk bouwwerk: "C'est qu 'au fond, dans la medecine, il n 'y a q u ' u n e seule science:

la science de la vie, ou la physiologie" (Bernard, 1872, p. 568; vgl. ook: Bernard,

1855, p. 23 ; Bernard. 1865. p. 7) .

De natuurweteiischappelijke geneeskunde heeft bij uitstek kennis willen ver-

werven ointrent veranderingsprocessen. Vandaar de wending tot de fysiologie,

waar het functioneren van het organisme in zijn samenhang en in de tijd wordt

bestudeerd. De pathologische anatomie, voordien beschouwd als het fundament

der geneeskunde, boeite aan belangrijkheid in. De kritiek luidde dat de anato-

mie, hoewel ze de benodigde empirische feitenkennis verschaft. tekortschiet

onidat het perspectief van ontwikkeling erin ontbreekt. Descriptie en classifica-

tie alleen werden onvoldoende geacht. "Die eigentliche Wissenschaft hebt erst

mit der Geschichte der Körper an; sie forscht nach dem Mechanismus und den

Bed ingungen ihres Entstehens u n d Entwickeins , nach den zei t l ichen und

ursächlichen Beziehungen zwischen den Körpern; sie hat es weniger mit den

Körpern selbst, als mit den Vorgängen an den Körpern, mit der Erscheinung und

Bewegung zu thun" (Virchow, 1847, p. 11). Het bepleite empirisch onderzoek,

de toetsing van hypothesen, is gericht o p de bestudering en verklaring van zieh

in de tijd voltrekkende processen. De anatomie bleef in de natuurwetenschappe-

lijke geneeskunde weliswaar een belangrijke rol vervullen, maar werd onderge-

schikt geacht aan de fysiologie. Fysiologisch experimenteren ging voor, terwijl

de anatomie achteraf een bijdrage kon leveren aan de verklaring van de daarbij

ontdekte fenomenen (vgl. Bernard, 1856, p. 17).

Het afnemend prestige van de anatomie hangt ook samen met de uitdrukkelijke

wens van de natuurwetenschappelijke geneeskunde o m zieken o p verantwoorde

wijze te helpen en liefst te genezen. Kennis van vitale processen steh een arts

nainelijk niet alleen in Staat o m terugkijkend een verklaring te geven van een

bepaalde toestand. Door deze kennis is het in prineipe ook mogelijk om, voor-

uitziend, bepaalde wetenschappelijk gefundeerde voorspellingen te doen en o m

met succes te kunnen ingrijpen in ziekteprocessen. Deze mogeli jkheden waren

voor de aanhangers van de natuurwetenschappelijke geneeskunde van wezenlijk

belang. Zij beklemtoonden veelvuldig dat de geneeskunde ook een praktische

taak heeft (vgl. o.a. Virchow. 1847. pp. 7-8; Helmholtz. 1903 ( 1 8 7 7 ) , p. 183;
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Bernard, 1865, p. S). In paragraaf 2.3 zal dit aspect van de natuurwetenschappe-
lijke geneeskunde nader aan de orde worden gesteld.
Met de herformulering van de geneeskunde als natuurwetenschap werd niet
alleen een bepaalde onderzoeksmethode bepleit. Het onderzoeksobject van de
geneeskunde, het wel en wee van de zieke mens, werd eveneens zodanig om-
schreven dat het zieh liet voegen naar een natuurwetenschappelijke benadering.
In de natuurwetenschappelijke geneeskunde zag men de mens als een natuurlijk
fenomeen: men beschouwde de patient als onderdeel van de dankzij de weten-
schap te beheersen natuur.
In de jaren veertig ontstond onder de jongere garde van (fysiologische, genees-
kundige en medisch-filosofische) auteurs die een hoofdrol zouden speien in de
vestiging van het concept van een natuurwetenschappelijke geneeskunde -
Schwann, Henle, Virchow, Griesinger, Wunderlich, Brücke, Ludwig, Helmholtz,
Du Bois-Reymond - bovendien consensus omtrent de uitgangspunten bij de
wetenschappelijke bestudering van de levende natuur. Eensgezind was men van
mening dat krachten in de levende natuur niet prineipieel verschillen van die in
de anorganische natuur. Men was ervan overtuigd dat de levende en de dode
natuur op dezelfde wijze - volgens dezelfde natuurwetten - funetioneren, en
dus ook met behulp van dezelfde vormen van wetenschap, te weten fysica en
chemie, te beschrijven zijn.
Virchow omschreef dit uitgangspunt in 1858 als volgt: "Es ist ganz gleichgültig,
ob man das organische oder das anorganische Schaffen betrachtet. (...) Ueberall
nur mechanisches Geschehen in ununterbrochener Nothwendigkeit der
Verursachung und Bewirkung. Der Plan ist in den Körpern, das Ideale im Realen,
die Kraft im Stoff" (Virchow, 1971 (1858), p. 26). Enkele bladzijden daarboven
had hij gesteld: "So besonders und eigenthümlich, so sehr innerlich daher auch
das Leben ist, so wenig ist es der Herrschaft der chemischen und physikalischen
Gesetzen entzogen. (...) Jede Besonderheit des Lebens findet ihre Erklärung in
besonderen Einrichtungen anatomischer oder chemischer Art, (...) Vergeblich
bemüht man sich, zwischen Leben und Mechanik einen Gegensatz zu finden;
alle Erfahrung führt zu dem gleichen Schlüsse, daß das Leben eine besondere Art
der Bewegung bestimmter Stoffe sei, welche mit innerer Nothwendigkeit auf
die ihnen zukommenden Erregungen, auf einen'Anstoß' hin inThätigkeit treten"
(ibid., pp. 14-15). Kortom, als men fenomenen in de levende natuur op correcte
wijze wetenschappelijk wil onderzoeken, dienden deze volgens Virchow te wor-
den geredueeerd tot fenomenen, die in fysische en chemische termen te verkla-
ren zijn.

Deze beoogde reduetie Staat in nauw verband met de afwijzing van het vitalisme
in de natuurwetenschappelijke geneeskunde. Onder vitalisme wordt in het alge-
meen de opvatting verstaan dat levende Organismen krachten of eigenschappen
bezitten, dan wel dat er bepaalde machten of prineipes in werkzaam zijn, die
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fysisch noch chemisch van aard zijn.Tevens houdt het de overtuiging in dat elke
verklaring van de karakteristieke eigenschappen van levende Organismen die niet
verwijst naar dergelijke krachten, eigenschappen, machten of principes
incompleet is (vgl. Benton, 1974, p. 18).
In het begin van de negentiende eeuw gold het vitalisme binnen de wetenschap-
pelijke geneeskunde als een acceptabele zienswijze. Verschiliende bekende Franse
fysiologen uit die periode, zoals F. Magendie (1783-1855) en de eerder ge-
noemde Bichat, huldigden een bepaalde variant van vitalisme (vgl.Temkin, 1946,
pp. 322 e.V.; Rothschuh. 1968b, pp. 213 e.V.). Het menselijk lichaam kon in hun
visie niet louter als een machine worden beschouwd. De wetten van de dode
natuur achtten zij onvoldoende om alle manifestaties van het leven te verklaren.
In dezelfde periode onderschreven ook in Duitsland talrijke bekende onderzoe-
kers, onder wie de eerder genoemde Joh. Müller en E. H.Weber (1795-1878),
viulistische standpunten (vgl. o.a. Joh. Müller, 1833, pp. 27-28; Lenoir, 1982;
Woodward & Pester, 1994, p. 164).

De mogelijkheid van levenskracht als verklärend principe in de wetenschap van
de levende natuur werd echter door de aanhangers van de natuurwetenschappe-
lljkc genecskunde volstrekt verworpen. Ook de met het vitalisme verbonden
ideologische beschouwingswijze, dat wil zeggen het denken in eind- of doel-
oorzaken, wezen zij met kracht van de hand. Dergelijke opvattingen werden als
verklärend principe radicaal buiten de wetenschap geplaatst en verbannen naar
het terrein van de levensbeschouwing.
In zijn colleges en geschriften heeft Bernard zieh regelmatig verzet tegen het
vitalisme van zijn voorgangers. Hij bekritiseerde met name Bichat, die het prin-
cipe van de levenskracht een plaats binnen de wetenschap had willen geven.
Bernard erkende dat levende wezens in vergelijking met levenloze objecten wor-
den gekenmerkt door "quelque chose de vital", maar dat is niet meer dan "la
cause premiere des manifestations vitales", en eerste oorzaken behoren volgens
hem als studieobject buiten de wetenschap gelaten te worden (vgl. Bernard,
1872, p. 562). Noties als de levenskracht en het leven behoren zijns inziens tot
de wereld van de metafysica (vgl. Bernard, 1966 (1878), p. 54). Pogingen om
twee typen wetenschap te creeren, een van de dode natuur en een van de le-
vende natuur, waarbij ervan wordt uitgegaan dat in de wetenschappen van de
levende natuur geen vaste wetten en welomschreven determinanten zijn, moe-
ten, aldus Bernard, als een vorm van misbruik van de term "wetenschap"
worden beschouwd en lopen zelfs uit op een ontkenning van wetenschap als
zodanig (vgl. ook Bernard. 1890, pp. 179 e.v). De vitalistische doctrine berust
volgens hem niet alleen op verkeerde hypothesen en dwalingen, zij staat van
nature haaks op de "esprit scientifique".
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Bernard was overtuigd van de eenheid van de wetenschap: "II n'y a done en
realite qu'une physique, qu'une chimie et qu'une mecanique generates, dans
lesquelles rentrent toutes les manifestations phänomenales de la nature, aussi
bien celles des corps vivants que celles des corps bruts" (Bernard. 1890, p. 116;
vgl. ookTemkin. 1946, pp. 326-327). Het is een volstrekte vergissing om te
menen dat een fysioloog bij de bestudering van de levende natuur zieh zou
behoren te bekommeren om het wezen en het principe van het leven. Elders
vatte Bernard zijn uitgangspunten met betrekking tot de bestudering van de
levende natuur als volgt samen: "L'observation et l'experience nous apprennent
que les manifestations de la vie ne sont l'oeuvre ni de la matiere ni dune force
independante; qu'elles resultent du conflit necessaire entre des conditions
organiques preetablies et des conditions physico-chimiques determinees. - Nous
ne pouvons saisir et connaitre que les conditions materielles de ce conflit, e'est-
ä-dire le determinisme des manifestions vitales. - Le determinisme physiologique
contient le probleme de la science de la vie; il nous permettra de maitriser les
phenomenes de la vie, comme nous maitrisons les phenomenes des corps bruts
dont les conditions nous sont connues" (Bernard, 1966 (1878), p. 21). Welk
onderwerp de fysioloog ook bestudeert, hij vindt slechts mechanische, fysische
of chemische factoren (vgl. Bernard. 1966 (1878), p. 52). Levensprocessen
moeten op dezelfde manier als processen in de dode natuur worden bestudeerd:
beide zijn onderworpen aan een absoluut en noodzakelijk determinisme.
Bovendien verschillen, aldus Bernard, de uitgangspunten van de levens-
wetenschappen niet van die van de dode natuur: "(•••) il n'y a aucune difference
ä etablir entre les principes des sciences physiologiques et ceux des sciences
physico-chimiques" (Bernard, 1890. p. 40). En deze constatering heeft even-
eens betrekking op de te hanteren methoden.

Opgemerkt moet worden dat het determinisme en reductionisme dat Bernard
hier omarmde, verstaan behoort te worden als wetenschappelijk determinisme
en reductionisme, niet als een metafysische positie. Zoals onder anderen Verwey
benadrukt, was Bernard geen radicaal reductionist (Verwey, 1986, pp. 48 e.V.).
Bernard stelde levensverschijnselen niet gelijk aan verschijnselen in de dode na-
tuur. De eerstgenoemde categorie wordt zijns inziens gekenmerkt door organi-
satie. Maar voor de wetenschap heeft dit verschil geen relevantie, aldus Bernard.
In dat geval zijn determinisme en reductie het devies.
Ook Du Bois-Reymond was van mening dat het eigen karakter van de levende
natuur geen belemmering vormt voor de wetenschappelijke bestudering van
lichaamsfuncties van levende wezens. Voor deze visie vond hij in de jaren veertig
steeds meer medestanders (vgl.Temkin, 1946, p. 326). De grens van de mecha-
nische natuurwetenschap, die fenomenen verklaart in termen van kracht en
materie, valt volgens Du Bois-Reymond niet samen met de overgang van dode
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en levende natuur. Uiteindelijk zal de fysiologie niets anders meer zijn dan
biofysica en bkxhemie (Du Bois-Reymond, 1848). In 1872 schetste hij in een
voordracht hoe in het kader van een wetenschappelijke beschouwing tegen het
onderscheid tussen levende en dode natuur moet worden aangekeken. Hij be-
sprak dit thema aan de hand van het verschil tussen een kristal en een levend
wezen. In het eerste geval bevindt de materie zieh in een stabiel evenwicht, in
het tweede geval in een dynamisch evenwicht, aldus Du Bois-Reymond. Beide
zijn evenwel gelijkelijk onderworpen aan de wetten van de fysica: "So werden
durch diese grundlegende Verschiedenheit zwischen den Individuen der todten
und denen der lebenden Natur die Vorgänge in letzteren dem Gesetz der Erhaltung
der Energie unterthan Neben ihr verschwinden an Bedeutung, sofern sie nicht
darin aufgehen, die von Ernst Heinrich Weber scharfsinnig ausgedachten, die
beiden Classen von Individuen mehr äusserlich trennenden Merkmale" (Du Bois-
Reymond, 1891 (1872), p. 30).

De natuurwetenschappelijke orientatie in de geneeskunde noopte haar voor-
standers dus tot een zekere vorm van reduetionisme. Binnen dit concept van
geneeskunde werd het menselijk funetioneren bestudeerd als een natuurlijk or-
ganisch proces. In het verlengde hiervan ligt dat men de mens beschouwde als
een organisme waarvan het funetioneren op causaal-analytische wijze, dat wil
zeggen als een fysisch-chemisch proces. onderzocht kan worden (vgl. Rothschuh.
1978, p. 418). Dit betekent echter niet dat de aanhangers van de natuurweten-
schappelijke geneeskunde simpelweg als materialisten kunnen worden bestem-
peld (Galaty, 1974, p. 313). Bernard achtte bijvoorbeeld vanuit een wetenschap-
pelijk, fysiologisch standpunt materialistische doctrines evenzeer een dwaling
als vitalistische (vgl. Bernard, 1966 (1878), p. 50). De aanhangers van de na-
tuurwetenschappelijke geneeskunde stelden zieh in meerderheid uitdrukkelijk
op een methodisch materialistisch standpunt. Met hun reduetionisme werd geen
ontologische doch een kennistheoretische stellingname beoogd (vgl. Gregory,
1977, p. 149;Verwey, 1985, pp. 190-191). Virchow meende, en met hen vele
anderen, dat de geneeskunde zieh niet langer met metafysische speculaties moe-
ten ophouden. Als natuurwetenschap moest ze zieh van haar grenzen bewust
zijn en zieh beperken tot het waarneembare: "Die Naturwissenschaft hat keine
Macht über das, was ausserhalb der Erscheinungswelt ist" (Virchow, 1971 (1858),
p. 27).

Als illustratie van de wijze waarop het vitalisme en de teleologie terrein verloren
ten tijde van de natuurwetenschappelijk georienteerde geneeskunde kan ook op
het volgende worden gewezen. Müller was een van de meest vooraanstaande
fysiologen in de eerste helft van de negentiende eeuw in Duitsland. In zijn jeugd
raakte hij geinspireerd door Goethe, aan de universiteit werd hij een aanhanger
van Sehellings natuurfilosofie (vgl. M. Müller, 1926, pp. 130 e.v.). Later, halver-
wege de jaren twintig, nam hij afstand van de natuurfilosofie. Müller was de
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leermeester van vele vooraanstaande aanhangers van de natuurwetenschappe-
lijke geneeskunde, zoals Schwann. Lotze, Du Bois-Reymond, Brücke, Helmholtz
en Virchow. De ontwikkeling en bloei van de Duitse fysiologie in deze periode
zou volgens de historici van de geneeskunde ondenkbaar geweest zijn zonder
zijn werk (vgl. o.a. Rothschuh. 1973 (1953). p. 123 en p. 310).
Müller was zowel een voorstander van de empirische fysiologie als een over-
tuigd vitalist. Lenoir plaatst hem in de traditie van het teleomechanisme (vgl.
o.a. Lenoir, 1982. p. 152) Zijn vitalisme hield in dat hij veronderstelde dat er een
wezenlijk onderscheid bestaat tussen organische materie en de dode natuur. Aan
levensverschijnselen zou volgens hem een bepaalde kracht ten grondslag liggen,
een vitaal of organisch principe (vgl. M. Müller. 1926, pp. 328 e.v.; Benton,
1974, pp. 29 e.v.). Deze kracht werkt op een manier die te vergelijken is met
fysische en chemische krachten, aldus Müller, maar verschilt daarvan tegelijk in
een wezenlijk opzicht. Organismen zijn opgebouwd uit comhinaties van ele-
menten die niet in de anorganische natuur voorkomen (vgl. Joh. Müller, 1833,
p. 28). De organische kracht was nu, volgens Müller, een scheppende kracht, die
deze materie op een doelgerichte wijze verändert. Hij noemde haar "(•••) die
Endursache des organischen Wesens" (Joh. Müller, 1833. p. 25). In de organi-
sche natuur was het niet alleen erg ingewikkeld om opeenvolgende verschijnse-
len te verklaren binnen een strikt causaal-mechanisch Lider Het was volgens,
Müller onmogelijk. Een dergelijke fijn georkestreerde opeenvolging veronder-
stelde een meer doelgericht type van oorzakelijkheid (vgl. Lenoir. 1982, p. 1 11).
Levensverschijnselen vertonen een doelmatige ordening. niet alleen bij de vor-
ming van organen, maar ook in de meest elementaire weefselopbouw (Joh. Müller,
1833, p. 20).

Weliswaar zijn ook eiders doelmatige processen te onderscheiden, bijvoorbeeld
bij machines, zo constateert Müller. Maar levensverschijnselen zijn op een speci-
fieke manier doelgericht. Het voornaamste verschil tussen door de mens ont-
worpen mechanieken en Organismen is daarin gelegen dat het doel in het eerste
geval van buiten af is opgelegd, met opzet, terwijl het doel van het organisme in
het organisme zelf is gelegen (vgl. Joh. Müller, 1840, p. 505). Deze organische
doelmatigheid moest volgens Müller niet alleen als een idee worden opgevat,
maar als een verschijnsel dat door ervaring gekend kan worden (vgl. Joh. Müller,
1833, p. 26; M. Müller, 1926, p. 340). Benton rekent Müllers visie op grond
hiervan tot het realistisch vitalisme (Benton, 1974, p. 21 en pp. 29 e.v.).
Müllers leerlingen hebben, zoals gezegd, van hun leermeester wel zijn empi-
risch wetenschappelijke methoden, maar niet zijn vitalistische en teleologische
principes willen overnemen. Als eerste kan hier Schwann genoemd worden, die
in 1839 teleologisch-vitalistische verklaringsmodellen afwees ten gunste van
een fysicalistische optiek. In het voorwoord van zijn Mikroskopisch« Untersuchungen
uit 1839 schreef hij: "Einem Organismus liegt keine nach einer bestimmten
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Idee wirkende Kraft zugrunde, sondern er entsteht nach blinden Gesetzen der
Notwendigkeit durch Kräfte, die ebenso durch die Existenz der Materie gesetzt
sind, wie die Kräfte in der anorganischen Natur. Da die Elementarstoffe in der
organischen Natur von denen der anorganischen nicht verschieden sind, so kann
der Grund der organischen Erscheinungen nur in einer anderen Kombination
der Stoffe liegen" (Schwann. 1839, geciteerd in: Vidoni, 1991 . p. 28) .Velen
volgden in de volgende decennia Schwanns gedachtegang, en trachtten de
levenskracht uit de fysiologie te weren (vgl.Temkin, 1946, p. 326; Rothschuh,
1968b. pp. 253 e.V.; Rothschuh, 1978, p. 417 ; Gregory, 1977, p. 164; Lenoir,
1982 , pp. 195 e.V.).
Helmholtz besprak in 1877, in een rede getiteld Das Denken in der Medicin, de ont-
wikkelingen in het denken over de geneeskunde. Daarbij beschreef hij met res-
pect de opvattingen van zijn leermeester Müller, diens vitalistische ideeen en
diens opvatting van wetenschap, op de volgende wijze: "In seinen theoretischen
Anschauungen bevorzugte er noch die vitalistische Hypothese, aber in dem
wesentlichsten Punkte war er Naturforscher, fest und unerschütterlich: alle
Theorien waren ihm nur Hypothesen, die an den Thatsachen geprüft werden
mussten, und über die einzig und allein die Thatsachen zu entscheiden hatten.
Selbst die Ansichten über diejenigen Punkte, welche sich am leichtesten in Dog-
men versteinern, über die Wirkungsweise der Lebenskraft und die Thätigkeiten
der bewussten Seele, suchte er unablässig mittelst der Thatsachen fester zu
begrenzen, zu beweisen oder zu widerlegen" (Helmholtz. 1903 ( 1 8 7 7 ) , p. 181).
Helmholtz interpreteerde Müllers vitalisme op een zodanige wijze, dat het aan-
vaardbaar werd vanuit een natuurwetenschappelijke wetenschapsopvatting. Hij
beklemtoonde dat Müller zijn vitalistische denkbeeiden aan de ervaring trachtte
te toetsen. Het vitalisme drong bij hem dus wel door in de wetenschap, maar als
een vitalistische hypothese. Het vitalisme vormde derhalve geen alternatief voor
fysisch en chemisch onderzoek, maar leverde een (aanvullende) interpretatie
van de aldus verworven gegevens.
Aanhangers van de natuurwetenschappelijk gedefinieerde geneeskunde bestre-
den niet dat het gerechtvaardigd is o m er eigen religieuze en metafysische op -
vattingen op na te houden. Zij waren van mening dat dergelijke principes niet
thuis hören in de wetenschap. Vitalistische concepten, zoals Müllers organische
materie en zijn organisch principe, pasten volgens hen niet b innen een
mechanistische wetenschapsopvatting. Ze waren hoogstens acceptabel wanneer
ze hun principled, dogmatisch karakter verloren. Müllers vitalisme was niet ver-
werpelijk, maar dat berustte o p twee belangrijke restricties: dit vitalisme gold
alleen als werkhypothese en als een (extra) verklaringsmodel. Zoals gezegd, heeft
ook deze ingeperkte vorm van vitalisme bij zijn leerlingen, voorvechters van de
natuurwetenschappelijke geneeskunde in tweede helft van de negenüende eeuw,
allerminst navolging gevonden.
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Teleologische concepten, zoals Müllers bovengenoemde organische doel-
matigheid, werden eveneens bekritiseerd. Het is wel verleidelijk om bij de
bestudering van de verschijnselen in de levende natuur overal doelmatigheid,
middelen en einddoelen, te zien, zo stelden de voorstanders van een natuur-
wetenschappelijke geneeskunde bij herhaling. Maar de bewondering voor de
harmonie en doelmatigheid in de natuur dient niet te verkeren in verblinding en
zelfoverschatting. Denken in doelmatigheid leidt volgens hen gemakkelijk tot
willekeur. Het is immers altijd de mens die hier de doelen formuleert. "Het is de
taak van den physioloog, het geheel der verschijnselen uit te vorsehen, ver van
de aanmatiging, het doel te willen raden, dat slechts onthuld wordt nadat men
de geheele reeks der oorzaken en werkingen heeft onderkend" (Moleschott,
1989 (1862), p. 85).

De "vis medicatrix naturae", de genezende kracht van de natuur, een concept dat
in de geschiedenis van de geneeskunde herhaaldelijk in meer wijsgerig getinte
theorieen optreedt, viel eenzelfde relativering en herformulering als het vita-
lisme en het teleologisch denken ten deel. Enerzijds wees men erop dat deze
veronderstelde kracht, net zomin als de levenskracht of het organisch prineipe,
een aparte werking zou kunnen hebben, die losstaat van de fysische en chemi-
sche wetmatigheden. Anderzijds werden de verschijnselen waarvan men de
verklaring had willen toeschrijven aan de natuurlijke genezingskracht, geinter-
preteerd in het licht van de mechanistische natuurwetenschap. Bernard beijverde
zieh bijvoorbeeld om aan te tonen dat de natuurlijke geneeskracht niets anders
was dan een manifestatie van bepaalde fysiologische principes. Bij verschijn-
selen die met behulp van de "vis medicatrix naturae" worden uitgelegd, is er
naar zijn mening geen sprake van een mysterieuze kracht, maar van normale
fysiologische eigenschappen, die bij ziekte op de achtergrond zijn getreden. Bij
het herstel krijgen ze weer de overhand, terwijl ze bij overlijden ophouden te
bestaan (vgl. Bernard, 1872 (1859/1860). pp. 64 e.v). Concepten als de gene-
zende kracht van de natuur en de teleologische benaderingswijze pasten even-
min als vitalistische krachten in het kader van de reductionistische en universeel
opgevatte mechanistische natuurwetenschap. Dergelijke ideeen hoorden, vol-
gens Bernard en met hem vele anderen, thuis in filosofische bespiegelingen en
in de theologie.

Meer dan eens terugkerende thema's bij de aanhangers van de natuurweten-
schappelijke opvatting van geneeskunde zijn de taak en de plaats van de filosofie
en de metafysica. Men trachtte zieh daarbij te ontworstelen aan de vooroordelen
die daaruit afkomstig zouden zijn. De inzet van deze strijd tegen de filosofische
benaderingswijze kan worden verhelderd door kort de verhouding van de filo-
sofie tot de geneeskunde in de eerste helft van de negentiende eeuw te schetsen.
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In deze per iode waren nogal wat wijzigingen daarin opgetreden. Eerst was de

fysiologie. vooral in Duitsland, sterk in de ban van de Romantische natuurfiloso-

fie. Deze fysiologen werden dan ook aangeduid als de natuurfilosofische school.

Virchow schreef hierover in kritische zin het volgende: "Die naturphilosophische

Schule baute bekanntlich ihr medicinisches System auf ihr philosophisches, und

die logische Hypothese war für sie ein vol lkommen berechtigtes Aequivalent für

die Beobachtung" (Virchow, 1847, p. 6 ) . Een empir ische fysiologie, zo conclu-

deerde hij, kon in dit klimaat niet van de grond komen.

Na de natuurfilosofische orientatie in de geneeskunde volgde de bloeiperiode

van de natuurhistorische school van onder anderen J. L. Schönlein (1 793-1864)

(vgl. Bleker. 1978; Bleker. 1983) . Behalve een grotere aandacht voor observatie

en experiment , werd hier voor tgebouwd o p coneepten die afkomstig waren van

de natuurfilosofische school. In het tijdperk van de natuurhistorische school

raakte de geneeskunde sterk doordrongen van religieuze en metafysische ideeen.

Sommigen, zoals J. N. von Ringseis ( 1 7 8 5 - 1 8 8 0 ) , werkten een zondetheorie

van de ziekte uit. Binnen de natuurhistorische coneeptie van pathologie werd

aan deduetie, classificatie en abstractie een belangrijke rol toegedacht en er werd

grote waarde gehecht aan bewijzen naar analogie.

Vborstanders van de natuurwetenschappelijke geneeskunde lieten in beschou-

wingen over het karakter van de geneeskunde hun afkeer blijken van dergelijke

coneepties. De kritiek van de natuurwetenschappelijk georienteerde geneeskun-

digen richtte zieh daarbij vooral tegen het primaat van wijsgerig verantwoorde,

theoretische Systemen in de pathologie. De natuurwetenschappelijke genees-

kunde wilde deze als dogma verbannen (vgl. o.a. Griesinger, 1972 ( 1 8 4 2 ) , pp.

30 -31) . Men beschouwde het als een typisch euvel van vormen van genees-

kunde die zieh te veel door de filosofie en de metafysica laten beinvloeden.

Denken in Systemen leidt tot bekrompenheid , zo stelde men , en vormt daardoor

een obstakel dat bij het verwerven van kennis overwonnen moet worden (vgL

o.a. Bernard, 1865, pp. 351 e.v.).

In het begin van de jaren veertig van de vorige eeuw verwierp ook Lotze expli-

ciet de ui tgangspunten van de natuurhistorische school. Het ging volgens h e m

niet o m de classificatie van ziekten, maar o m het verkennen van de mogelijkheid

tot wetenschappelijke verklaringen. Hij benadrukte dat het in de geneeskunde

gaat o m theorieen in combinat ie met observatie, o m het opwerpen van hypo-

thesen en het on twerpen van exper imenten (vgl. Woodward, 1975, p. 171) .

Virchow verweet de natuurhistorische school een te grote aandacht voor het

creeren van Systemen op basis van geloof en gezag. In een artikel waarin hij

terugkijkt op de ontwikkelingen in de wetenschappelijke geneeskunde van de

laatste dertig jaar. beschreef hij het toenmalige verzet tegen de filosofie en met

name tegen de natuurfilosofie, als volgt: "Wir kämpften gegen die aphoris t ische

Speculation, wir verwarfen die Systeme, wir stellten uns ganz auf die Erfahrung.
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(...) Wir waren auch Feinde der Philosophie, aber nicht der Philosophie über-
haupt, sondern nur der rechthaberischen, allwissenden, selbstgefälligen
Philosophie der vierziger Jahre. (...) Wir bemühten uns, eine wissenschaftliche
Sprache in der Medicin einzuführen und es der Willkür des Einzelnen unmöglich
zu machen, durch Einfalle des Augenblicks, durch ungehöriges Generalisiren,
durch die Neigung zu figürlicher Uebertragung der Begriffe die eben gewon-
nene Einsicht wieder zu trüben und die Vorstellung irre zu fuhren" (Virchow,
1877, pp. 2 e.V.).

De meeste voorstanders van een natuurwetenschappelijke geneeskunde namen,
zeker naarmate hun wetenschapsconcept meer verspreid raakte, ten opzichte
van metafysische vragen een agnostische houding in (vgl. o.a. Vidoni, 1991,
p. 153).Tekenend in dit verband is Du Bois-Reymonds bespreking van het leven
en denken van de verketterde J. Offray de La Mettrie (1709-1751) (Du Bois-
Reymond, 1875). Du Bois-Reymond haalde daar naar voren dat 1 20 jaar tevoren
La Mettries opvattingen, gepubliceerd in onder andere Histoire naturelle de l'Ame.
L'Homme machine van 1 748, schokkend waren. La Mettrie verwierp Descartes' dua-
lisme; voor hem was er slechts een substantie, bestaande uit een verbinding van
lichaam en geest. Maar recentelijk, zo constateerde Du Bois-Reymond, worden
op metafysisch niveau verschillende opvattingen verdedigbaar geacht en wor-
den monisme en dualisme beide als mogelijke wereldbeschouwing geaeeep-
teerd. Tegenwoordig schijnt het ons wel geoorloofd en zelfs nuttig om vanuit
verschillende standpunten fundamentele problemen te benaderen en zo bijvoor-
beeld een mechanistische wereldtheorie te formuleren, aldus Du Bois-Reymond
(vgl. Du Bois-Reymond, 1875, p. 28).

Het belang van het werk van La Mettrie was zijns inziens daarin gelegen, dat hij
de methoden van de natuuronderzoeker hanteerde. "Fort aus dem Studirzimmer,
von den staubigen Pergamenten der Philosophen und Theologen (was konnten
sie viel von der Seele wissen?), hat er die Forschung auf die Erfahrungen der
Aerzte, die Entdeckungen der Naturforscher als auf den wahren Quelle der
Erkenntnis in diesem Gebiete verwiesen" (ibid., p. 25). In La Mettries tijd ont-
brak het aan bevredigende methoden tot onderzoek van de ziel. Maar door een-
voudigweg als natuuronderzoeker te werk te gaan, ontdekte La Mettrie de juiste,
induetieve, methode. Du Bois-Reymond beschouwde hem om deze reden als
wegbereider voor de juiste werkwijze, die hij als volgt beschrijft: "Er [de natuur-
onderzoeker, IWH] wird die geistigen Erscheinungen wohl als ganz besondere
Klasse der ihn umgebenden Erscheinugen auffassen, sonst aber bei deren
Zergliederung und Ergründung so verfahren, wie gegenüber jeder anderen neu
hervortretenden Thätigkeitsäusserung der Materie, z.B. der Elektricität" (ibid.,
p. 24). Nu de wetenschap qua importantie niet langer onderdoet voor de meta-
fysica maar veeleer het omgekeerde het geval is. is La Mettrie zeker van belang.
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aldus Du Bois-Reymond. Het is bij gevolg niet zozeer nodig om La Mettries
metafysische stellingname te bestrijden, als wel om diens wetenschappelijke
principes voor het voetlicht te halen.
Helmholtz besprak in zijn eerdergenoemde rede Das Denken in der Median eveneens
de historische ontwikkeling van de verhouding tussen filosofie en geneeskunde.
Eertijds volgde de natuurwetenschap en daarmee ook de geneeskunde het pad
van de filosofie. De deduetieve methode scheen alles te vermögen (Helmholtz,
1903 (1877) , p. 173). In de loop der tijd is deze verhouding echter grondig
gewijzigd, constateert hij. Dogmatisme en metafysica hebben hun bevoorrechte
positie moeten opgeven. Speculatieve methoden en deduetieve verklarings-
modellen hebben plaatsgemaakt voor waarneming en inductie. De gewetens-
volle arts die handelend wil optreden in het spel van heil en verderf brengende
krachten, heeft immers als enig doel het zoeken van de waarheid. Ware kermis
van de feitelijke wetmatigheden, waarop de arts zijn ingrijpen kan baseren. vindt
men uitsluitend door waarneming, experiment en inductie. Pas in tweede in-
stantie moeten er consequenties uit de wet getrokken worden en worden
gededuceerd. Deze resultaten moeten vervolgens aan de ervaring worden
getoetst. Dit proces van voortdurend twijfelen houdt, aldus Helmholtz, nooit
echt op (ibid., p. 183).
Metafysische stellingnamen zijn hoogstens toelaatbaar als hypothesen. die bin-
nen de wetenschap vruchtbaar kunnen zijn. Als dogma's staan ze evenwel de
ontwikkeling van de wetenschap in de weg. Dat betreft niet alleen de ontwikke-
ling van de geneeskunde. De echte wetenschap der filosofie heeft ook en mis-
schien nog wel meer te lijden gehad van de metafysica, volgens Helmholtz. En
dat is bedenkelijk, aangezien de filosofie zieh tot de metafysica verhoudt als
astronomie tegenover astrologie. Een metafysische gevolgtrekking is volgens de
bekende uitspraak van Helmholtz "(...) entweder ein Trugschluss oder ein
versteckter Erfahrungsschluss" (ibid., p. 189). De filosofie zou volgens Helholtz
de metafysica moeten opgeven en zieh moeten beperken tot het aangeven van
een wetenschappelijk fundament voor de andere wetenschappen. Wat overblijft
als onderzoeksterrein voor de filosofie is "die Kenntniss der geistigen und
seelischen Vorgänge und deren Gesetze", een soort experimented wetenschap-
pelijke kennistheorie (vgl. Helmholtz, 1903 (1877) , pp. 188-189). Alleen op
deze wijze kan een degelijke basis worden verkregen voor de praktische activi-
teiten van artsen, Juristen en politici.
De aanhangers van de natuurwetenschappelijke geneeskunde bekritiseerden dus
niet alleen de vermenging van wetenschap en metafysica. Zij waren ook van
mening dat de natuurwetenschap de leidinggevende positie van de filosofie heeft
overgenomen. Müller schreef in 1834 dat de filosofie ons heeft geleerd om waar-
nemingen te waarderen en te analyseren (Joh. Müller, 1834, p.VII). Zijn leerling
en opvolger als hoogleraar te Berlijn, Du Bois-Reymond. hield er in 1872 een
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geheel andere opvatting op na: "Allein die Philosophie kan Nutze aus der
Naturforschung ziehen, nicht aber umgekehrt die Naturforschung aus der Me-
thode der Philosophie" (vgl. Schipperges, 1977, pp. 318-319). Terwijl in de
eerste fase van de genese van het mechanistisch wetenschapsconcept het zwaar-
tepunt nog lag bij de filosofie, ging in het vervolg deze voorrangspositie verlo-
ren (vgl. Verwey, 1980, p. 63 en pp. 74-7S).

In het bovenstaande is een globale schets gegeven van de uitgangspunten die
verbunden zijn met de negenüende-eeuwse natuurwetenschappelijke conceptie
van geneeskunde. De voorrang van de empirie, de nadruk op experiment en
observatie, de gerichtheid op het procesmatige karakter van de te onderzoeken
verschijnselen, het reductionistisch natuurbegrip, het mechanistisch wetenschaps-
ideaal en de waardering van de filosofie zijn de revue gepasseerd. Tegen deze
achtergrond zal nu nader worden ingegaan op het ziektebegrip en vervolgens
op het klinisch oordeel in de natuurwetenschappelijke geneeskunde.

2.2 Het ziektebegrip in de natuurwetenschappelijke geneeskunde

De voorstanders van de natuurwetenschappelijke orientatie stonden voorname-
lijk kritisch ten aanzien van hun voorgangers. De geschiedenis van de genees-
kunde werd niet langer beschouwd als een waardevolle en nog steeds actuele
bron van informatie. Als men vroegere opvattingen beschreef, diende dat om het
contrast met het intussen bereikte aan te geven. In de geschiedenis van de eigen
discipline konden hooguit enkele positieve momenten en ideeen worden opge-
spoord. Daarnaast hebben de aanhangers van de natuurwetenschappelijke
geneeskunde zieh fei verzet tegen in hun ogen verouderde, veelal metafysische
en religieuze, opvattingen in de geneeskunde. Het recent aangebroken tijdperk
van de natuurwetenschappelijk gedefinieerde geneeskunde leverde naar hun
mening pas een werkelijk bevredigende vorm van geneeskunde.
Bij het verzet tegen de dwalingen uit het verleden, moesten vooral de onmiddel-
lijk aan de natuurwetenschappelijke geneeskunde voorafgaande Stromingen in
de geneeskunde het ontgelden. Deze kritiek op oudere opvattingen, alsmede de
vernieuwingsdrang en het geloof in vooruitgang treden bijzonder helder aan de
dag bij de strijd rond het ziektebegrip. De verwerping van het vitalisme, de
teleologie, de metafysica en het speculatieve systeemdenken in het algemeen,
was ten tijde van de opkomst van de geneeskunde als natuurwetenschap onlos-
makelijk verbunden met de poging tot formulering van een nieuw ziektebegrip.
Van degenen die voorop hebben gelopen bij de thematisering en herziening van
het ziektebegrip, moet met nameVirchow worden genoemd.Virchow was, zoals
gezegd, een leerling van de fysioloog Müller en hij wordt door velen beschouwd
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als de meest bekende en invloedrijke medicus uit de tweede helft van de negen-
tiendeeeuw (vgl. Ackerknecht, 1959 (1955), p. 1 34; vgl. Rather, 1971 (1958).
p. 11). Ook op de Nederlandse geneeskunde van die periode had hij grote
invloed (vgl. o.a. Stokvis, 1901). Hij verrichtte op uiteenlopende terreinen
onderzoek, maar zijn grootste faam verwierf hij met zijn werk op het gebied van
de cellulaire pathologie.
In talrijke geschriften heeft Virchow zijn visie op ziekte duidelijk naar voren
gebracht. Zijn bemoeienis met de formulering van een nieuw ziektebegrip paste
in zijn streven naar de emancipatie van de pathologie, die hij wilde verheffen tot
natuurwetenschap (vgl. Virchow, 1877, p. 9). Het object van de pathologie is,
aid us Virchow, ziekte. De pathologie noemt hij "die Lehre von der Krankheit"
(Virchow. 1975 (1869), p. 74).
Virchow plaatste in 1847, in het eerste artikel van het door hem in hetzelfde jaar
opgericlite Archiv für pathologisch; Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin, de
kwestie wat er onder /iekte behoort te worden verstaan, op de voorgrond
(Virchow, 1847). Hij verklaarde daarbij met nadruk dat ziekten in de weten-
schap|K*lijkt* grneeskunde niet, zoals eertijds, als zelfstandige entiteiten moeten
worden opgevat. Tegenwoordig wordt erkend, zo schreef hij, "(. . .) daß
Krankheiten nichts für sich Bestehendes, in sich Abgeschlossenes, keine
autonomischen Organismen, keine in den Körper eingedrungene Wesen, noch
auf ihm wurzelnde Parasiten sind, sondern daß sie nur den Ablauf der
Lcheiiserscheinungen unter veränderten Bedingungen darstellen, (...)" (Virchow,
1847,p. 3). Ziekten zijn geen bijzondere entiteiten, ze vormen evenmin een
aparte categorie van verschijnselen (vgl. ook Virchow, 1849, pp. 45-46). Voor
Virchow waren ziekten de uitdrukking van leven onder ongunstige omstandig-
IKHIOII, zij vormden verstoringen van normale processen.
Virchow verklaarde dat het in de pathologie niet langer gaat om het construeren
van theoretische en speculatieve nosologische Systemen, waarbij ziekten op grond
van bepaalde overeenkomsten worden gegroepeerd. De enig zinvolle Systemen
in dit vakgebied zijn empirisch gefundeerde aetiologische Systemen: "Die Systeme
der Krankheiten gehören in die Vergangenheit, die Systeme der Bedingungen
sind die einzig möglichen, und die Forderung (...) eine ätiologische Medicin
zu errichten, ist eine vollkommen berechtigte" (Virchow, 1849, p. 20). In 1869
stelde Virchow, na een bespreking van verschillende Stromingen in de geschie-
denis van de geneeskunde, die alle op zoek waren geweest naar het wezen van
ziekte: "Wir kommen also vom Gedanken zurück, daß das Wesen der Krankheit
überhaupt zu suchen sei. Es gibt kein Wesen der Krankheit, ( . . . )" (Virchow,
1975 (1869), p. 84). Wat ziet men immers aan het ziekbed? Een strijd tussen
een lichaain en iets vreemds. een \Teemde substantie, een vreemd organisme of
een vreemd wezen dat zieh in het lichaain heeft binnengedrongen? Neen, zo
betoogde Virchow, in de regel ziet men een lichaain dat strijd levert. En daaruit
vloeit het inzicht voort, aldusVirchow,"(...) daß die Krankheit ein Lebensvorgang
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ist, überhaupt nicht ein Wesen, sondern ein Vorgang, der durch eine gewisse
Sukzession von Zuständen verläuft, von denen der eine mit einer gewissen
Notwendigkeit aus dem anderen hervorgeht" (Virchow, 1975 (1869) , p. 85).
De opvatting van ziekte waar Virchow zieh in deze passages legen verzette, is het
ontologisch ziektebegrip. Dit karakteriseerde hij als volgt: "Jahrtausende hindurch
hat man die Krankheit ontologisch als etwas für sich Bestehendes und in sich
Begründetes aufgefaßt, und demgemäß den dualistischen Gegensatz von
Gesundheit und Krankheit anerkannt" (Virchow, 1849, p. 24). Volgens de onto-
logische visie - die geenszins definitief is verdwenen sinds de opkomst van de
natuurwetenschappelijke geneeskunde - moet ziekte worden begrepen als een
reele entiteit, als een bijzonder en op zichzelf bestaand gegeven. Daardoor ont-
staat er een radieaal verschil tussen ziek en gezond. (Vgl. o.a. Riese, 1953, pp. 78
e.v.). Binnen het kader van een ontologisch ziektebegrip is het zinvol om te
spreken van het "wezen" van de ziekte. Dat wezen kan varieren van chemische
Stoffen, humores of parasieten tot de duivel zelf. Een dergelijk ziektebegrip had
onder andere aanleiding gegeven tot de construetie van gecomplieeerde
nosologieen, de bovengenoemde, door Virchow gehekelde, "Systeme der
Krankheiten". Verschiliende ziektes werden als biologische entiteiten opgevat,
vergelijkbaar met planten, en als zodanig in families ondergebracht en als
species gerubrieeerd.

Virchows poging te breken met het ontologisch ziektebegrip stond niet op zich-
zelf. De opkomst van de natuurwetenschappelijke orientatie in geneeskunde ging,
zoals al eerder is aangegeven, gepaard met een kritische beschouwing van de
geschiedenis van de geneeskunde. In het tijdperk van de natuurfilosofische en
vervolgens de natuurhistorische school, die in tijd vlak voor de natuurweten-
schappelijke orientatie in de geneeskunde moeten worden geplaatst, had het
ontologisch ziektebegrip juist een ware bloeiperiode doorgemaakt (vgl. Pagel,
1931, p. 10; Bleker, 1981, o.a. p. 139). Daarbij werd teruggegrepen op het con-
cept van Paracelsus (1493-1541) , van ziekte als parasiet. Binnen deze scholen,
en dan met name de natuurhistorische, werd aan ziekte een eigen individualiteit
toegedacht. Ziekte werd opgevat als een vreemde gast die als een parasiet leeft in
het menselijk lichaam. Deze parasiet bevindt zieh weliswaar op een laag niveau
van organisatie, maar is toch een opzichzelfstaand levend wezen. De consequen-
tie van deze visie was dat essentie en oorzaak van ziekte met elkaar werden
geldentificeerd. Overigens werd ziekte tegelijkertijd gezien als een onderdeel
van de natuurgeschiedenis, als een bijzonder geval in het algemene biologische
proces (vgl. Diepgen, 1926, p. 303).

Vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw werden dergelijke natuurfiloso-
fische en natuurhistorische stellingnamen scherp aangevallen. W Roser (1817-
1888) en de eerdergenoemde Wunderlich, voormannen van de fysiologische
geneeskunde, een der Stromingen binnen de natuurwetenschappelijk georien-
teerde geneeskunde, keerden zieh indertijd uitdrukkelijk tegen het ontologisch
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ziektebegrip. Zij wezen op de dwalingen en gevaren die ermee verbonden zijn

en gaven zo een beeld van de bezwaren die de natuurwetenschappelijke genees-

kundigen telkens weer tegen het ontologisch ziektebegrip hebben ingebracht.

"Ins Blaue hinein wurden specifische Ursachen vorausgesetzt, pathognomonische

Symptome angenommen, Grenzen und Unterschiede zwischen den einzelnen

Species festgesetzt. War erst der Name der Krankheit, die Species aufgefunden.

so hatte man auch sogleich, auf die Autorität irgend eines Professors oder Recept-

componisten hin, die Curirformel bei der Hand, der Kranke war versorgt, und

das wissenschaftliche und andre Gewissen beschwichtigt. - So hat die Idee der

Krankheitsspecies dem gröbsten Empirismus zur Einführung gedient" (Roser &

Wunderlich, 1 9 7 5 ( 1 8 4 2 ) . pp. 50-51) . Er bestaan, zostelden zij, weliswaar enige

terechte groeperingen in Symptomen en er is wel iets kenmerkends te onder-

scheiden bij tyfus of cholera. "Aber das Specifische ist nicht ein Ens ein

Krankheitsorganismus, dessen Aeusserung die Symptome wären. Sondern die

speti fische F.igenthümlichkeit der Erscheinungen hat nur eine aetiologische

Einheit. Es ist dasselbe Contagium, dasselbe Miasma, mit Einem Wort, dieselbe

specifische Ursache, welche gleichartige Reaction des Organismus, gleichartige

Form der Erkrankung veranlasse ( . . . ) Dem Onto logen dagegen ist die

vorausgesetzte Krankheitseinheit ein Dogma ( . . . ) Als Aufgabe gilt ihm, von die-

ser Einheit ein scharfes, ideales Bild zu entwerfen, und in dem concreten Fall die

ideale Abstraction wieder zu erkennen. So wurde die specielle Pathologie zur

Nosologie, zu einer Sammlung von Definitionen und Krankheitsbildern mit

angehängten Receptformeln" (Roser & Wunderlich, 1975 (1842) . pp. 51-52) .

Griesinger, met Roser en Wunderlich oprichter van het Archiv für physiologische Heil-

kunde, richtte zijn bedenkingen tegen de ontologische ziekteleer van zijn

leermeester Schönlein vooral op het analytisch-descriptieve karakter van diens

ziektebeelden. De fysiologische geneeskunde stelde daar tegenover dat de ziekte

niet een abstracte definitie is, die van toepassing is op alle Individuen. Griesinger

beschreef zijn opvatting als volgt: "(...) das Wesen, der Begriff der Krankheit

geht ihr erst aus der ganzen Geschichte der Krankheit, aus der Erkenntnis aller

und jeder Details der pathologischen Vorgänge, der succesiven Aufeinanderfolge

der quantitativen und qualitativen Functionsstörungen hervor" (Griesinger, 1872

(1842) , p. 65) . Het bezwaar tegen een statische coneeptie van ziekte, dat hier

werd verwoord door Griesinger. werd door alle voorstanders van een natuur-

wetenschappelijke geneeskunde gedeeld. Wanneer het lijden aan een bepaalde

ziekte wordt gekoppeld aan het zieh al of niet voordoen van een bepaalde stand

van zaken, bijvoorbeeld het vertonen van zekere anatomisch aanwijsbare eigen-

aardigheden, vervalt men gemakkelijk tot een reificatie van ziekte. De identifica-

tie van deze stand van zaken met het wezen. de essentie, van deze ziekte ligt

immers vervolgens voor de hand. Aldus zou het ontologisch ziektebegrip weer

de kop op steken.
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Daarenboven gold dat als de pathologie een dergelijk statisch ziektehegrip zou
hanteren, zij zieh net als de anatomie te veel zou beperken tot een descriptieve
werkwijze. Zo zou zij ten onrechte voorbij gaan aan haar taak wetmatigheden te
formuleren. Ziekteverschijnselen moeten vanuit wetenschappelijk perspectief in
een kader van tijd en causaliteit worden geplaatst en met elkaar in verband wor-
den gebracht. ZoalsVirchow schreef: "Die eigentliche Wissenschaft hebt erst mit
der Geschichte der Körper an; sie forscht nach dem Mechanismus und den
Bedingungen ihres Entstehens und Entwickeins, nach den zeitlichen und
ursächlichen Beziehungen zwischen den Körpern; sie hat es weniger mit den
Körpern selbst, als mit den Vorgängen an den Körpern, mit der Erscheinung und
der Bewegung zu thun" (Virchow, 1847, p. 11). Met de opkomst van de natuur-
wetenschappelijke orientatie in de geneeskunde wordt dus het object van de
pathologie anders opgevat en treedt de ontwikkeling van ziekte, als een aan
bepaalde voorwaarden gebonden proces, meer op de voorgrond.
Lotze en Henle, twee andere vooraanstaande auteurs van beschouwingen over
de pathologie ten tijde van de opkomst van de natuurwetenschappelijke orienta-
tie in de geneeskunde, verwierpen in dezelfde jaren veertig eveneens met
nadruk het ontologische ziektebegrip (Lotze, 1842; Henle. 1846; vgl. Wood ward,
1975, pp. 146-147). Beiden bepleitten een niet-essentialistisch concept van ziekte,
dat ziekte beschouwt als een gebeuren en niet als een toestand. Zij vatten ziekte
op als een afwijking van het normale levensproces, volgens welke organische
wezens zieh ontwikkelen (vgl. Henle, 1846, p. 89). Het ziektebegrip van de
natuurhistorische school was ook in de ogen van Lotze en Henle achterhaald.
Het diende naar hun mening te worden vervangen door een visie die ziekte
beschouwt vanuit het perspectief van het geheel van mechanische processen in
de wereld.

Ook het andere door Virchow genoemde uitvloeisel van het ontologisch ziekte-
begrip, de dualistische tegenstelling tussen ziekte en gezondheid, werd aange-
vallen (vgl. o.a. Virchow, 1849, p. 24). De hierboven aangehaalde voorstanders
van de natuurwetenschappelijke geneeskunde, en met hen vele anderen, zoals
bijvoorbeeld Bernard, stelden dat er vanuit wetenschappelijk oogpunt geen kwa-
litatief onderscheid bestaat tussen ziekte en gezondheid (vgl. wat betreft Bernard,
o.a. Canguilhem, 1978 (1966),p. 30). Ziekteverschijnselen zijn volgens Virchow
niet te verklaren uit een strijd tussen twee tegengestelde faetoren, enerzijds ziekte
en anderzijds gezondheid of leven. Ziekte is evenmin de strijd tussen enerzijds
het leven en anderzijds externe faetoren. Ziekzijn is niets anders dan een
bepaalde manier van leven. Virchow verdedigde dit gezichtspunt in 1849 met
de woorden: "(•••) die Krankheit das Leben selbst ist, welches wegen des Wechsels
der äußeren Dinge, unter veränderten Bedingungen, in anderer Form zur
Erscheinung kommt, daß hier nirgend ein Kampf ist, sondern nur ein Ablauf
gesetzmäßiger, ausnahmeloser Vorgänge und das der immanente Grund dieser
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Vorgänge, die Lebensgesetze fort und fort dieselben bleiben" (Virchow, 1849,
p. 26). In de daaropvolgende jaren bleef hij deze visie trouw, ziekte is en büjft
voor Virchow een "Lebensvorgang".
Ziekte bezit op zieh geen eigen existentie, zo meendeVirchow,"(...) die Krankheit
als solche gehört dem lebendigen Körper an, sie ist davon untrennbar, wir können
sie wohl in unserer Vorstellung davon abtrennen, wir können abstrahieren, aber
wir können sie nicht als eine wirklich für sich bestehende Existenz zugestehen"
(Virchow, 1975 (1869),p. 85). Ziekte moest volgensVirchow niet worden op-
gevat als een extern gegeven, maar als een proces binnen het lichaam. Zij moest
niet tot een vijandig individu worden gepersonifieerd. Ziekten zijn geen afzon-
derlijke Organismen die in de werkelijkheid zijn te onderscheiden, aangezien ze
altijd zijn gebonden aan lichamen. Het is derhalve niet adequaat om in ons den-
ken over ziekte haar een van de mens gelsoleerde existentie toe te dichten. Ziekte
is, zoals we eerder zagen, leven onder veranderde. abnormale omstandigheden.
Ziekten ontstaan wanneer het lichaam een afwijkende invloed niet meer teniet
kan doen. "Die Krankheit beginnt in dem Augenblicke, wo die regulatorische
Einrichtung des Körpers nicht ausreicht, die Störungen zu beseitigen. (...) die
Krankheit beginnt mit der Insuffizienz der regulatorischen Apparate" (Virchow,
1975 (1869). p. 87).
De in de praktijk niet te miskennen kloof tussen ziek en gezond wilde Virchow
overbruggen met behulp van het begrip "leven". "Die Krankheit hat keine an-
dere Einheit, als die Gesundheit, als das Leben überhaupt" (Virchow, 1849, p. 26).
Ziekte en gezondheid werden door hem beide opgevat als vormen van leven,
respectievelijk als leven onder veranderde en als leven onder natuurlijke omstan-
digheden (vgl. Pagel, 1931, p. 15). Het onderscheid tussen ziek en gezond, dat
in de ontologische opvatting van ziekte binnen de natuurhistorische school als
een fundamenteel verschil naar voren kwam, werd door Virchow gerelativeerd
doordat hij elk herleidde tot het niveau van de levensverrichtingen (vgl. Ribbert,
1899, p. 226).
De Stelling dat ziekteverschijnselen niet gelsoleerd, als een aparte categorie,
moesten worden beschouwd, heeft uiteraard ook consequenties gehad voor de
pathologie. Als deze verschijnselen niet prineipieel verschulden van andere levens-
verschijnselen, moest de conclusie luiden dat de pathologie zieh niet met kwali-
tatief andere verschijnselen bezighoudt dan de fysiologie. Virchow stelde daarom
ook dat hij geen fysiologische pathologie. maar een pathologische fysiologie
voorstond: "Die Pathologie muß in die Physiologie aufgehen, der Begriff der
Krankheit von seiner exceptionellen und ontologischen Bedeutung befreit wer-
den" (Virchow, 1849, p. 19). De pathologie vormde derhalve een onderdeel van
de fysiologie. Oftewel, zoals Van Geuns Virchow parafraseerde, de pathologie is
nu slechts de fysiologie met hindernissen (vgl. Van Geuns, 1857, p. 229).
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Bernard beklemtoonde herhaaldelijk als een van de basisprincipes in zijn con-
ceptie van de geneeskunde. dat er vanuit wetenschappelijk oogpunt geen ver-
schil is tussen pathologie en fysiologie. Er waren zijns inziens bij de verklaring
van ziekte geen wetten of krachten in het spel. die van een wezenlijk andere aard
zijn dan die worden gehanteerd bij de verklaring van andere levensprocessen:
"(...) aucune entite pathologique. aucun principe abstrait ne nousest necessaire
pour expliquer les faits" (Bernard, 1872 (1859/1860), p. 52).
Het leven was volgens Virchow, die hieromtrent een toentertijd gangbare me-
ning uitdroeg, te begrijpen als een mechanisch proces. De levende natuur is,
evenzeer als de dode natuur, onderworpen aan de wetten van de fysica en de
chemie. Dit wil niet zeggen dat het leven volgens Virchow geen enkel verschil
vertoonde met de mechanische processen in de dode natuur: "Mechanik und
Leben sind nicht identisch, sondern Leben ist nur eine besondere Art der Mechanik
und zwar die allercomplicirteste Form derselben, (...)" (Virchow, 1849, p. 14).
Het onderscheid tussen mechanica en leven was vanuit het perspectief van de
natuuronderzoeker een gradueel onderscheid. Er konden weliswaar bepaalde
vragen worden gesteld over de eigen aard van het leven, maar dan zou men
buiten het domein van de wetenschap treden.

De specifieke verschijningsvorm van de levende natuur was volgens Virchow de
cel. De cel vormt de organische eenheid van de levende natuur. In de woorden
van Virchow: "der Gedanke von der Einheit des Lebens in allem Lebendigen
findet in der Zelle seine leibliche Darstellung" (Virchow, 1858, in Krafft (Hrsg.),
1971, p. 11). Voor cellen gelden, evenals voor levende lichamen, de algemene
chemische en fysische wetmatigheden. ledere kenmerkende eigenschap van het
menselijk leven was zijns inziens wetenschappelijk te verklaren als het verloop
van cellulaire processen waarop anatomische en chemische factoren invloed uit-
oefenen. "Das Geheimniß der Individualität besteht unzweifelhaft in den feinen
Verschiedenheiten der Anlage und Ausbildung einzelner Zellen oder
Zellengruppen" (Virchow, 1859, in Krafft (Hrsg.), 1971, p. 64). Zowel ziek als
gezond zijn omschreefVirchow als bepaalde rangschikkingen en processen bin-
nen het lichaam op het niveau van de cellen. "Das Leben ist die Thätigkeit der
Zelle, seine Besonderheit ist die Besonderheit der Zelle" (Virchow, 1858, in Krafft
(Hrsg.), 1971, p. 11). Deze specifieke eigenaardigheden zouden met behulp van
de mechanische natuurwetenschap kunnen worden verklaard (vgl. ibid. p. 14).
Virchow lokaliseerde ziekte derhalve in lichamelijke processen, die met behulp
van natuurwetenschappelijke methoden aanwijsbaar zijn. In tegenstelling tot zijn
voorgangers plaatste hij ziekte niet in een orgaan, maar binnen de celprocessen.
Ziekte stond bij hem niet gelijk aan een anatomisch aanwijsbare afwijking, doch
aan een plaatsgebonden, empirisch vaststelbaar en abnormaal gebeuren op cel-
lulair niveau. Volgens Virchow vormde dit het niveau waarop het lichamelijk
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functioneren zieh in feite afspeelt: "Wir sind in der Kenntnis der Zellenelemente

endlich an den Punkt gelangt, w o wir die wirklich tätigen Bestandteile des

menschl ichen Leibes vor uns haben, nicht meh r die geistigen, sondern die

sichtbaren Elemente, die elementaren, die schaffenden, die tätigen Organismen"

(Virchow, 1975 ( 1 8 6 9 ) , pp. 9 0 - 9 1 ) . Het verschil tussen ziek en gezond werd

door Virchow vertaald in verschillende cellulaire processen, zoals elk bijzonder

kenmerk van het leven werd verklaard door bepaalde rangschikkingen en licha-

melijke processen o p cellulair niveau.

Het belangrijkste kenmerk en tegelijkertijd het vernieuwende vanVirchows ziekte-

begrip is, dat de nadruk werd gelegd o p het procesmatige karakter van ziekte.

Het object van de pathologie, de "krankhafte Verrichtungen", waren zijns in-

ziens de abnormale patronen o p celniveau. Deze patronen voltrekken zieh in de

tijd volgens bepaalde fysische en chemische wetmat igheden. Ziekte werd door

Virchow dus niet gefixeerd tot een bepaalde, anatomisch te constateren toe-

stand, die prineipieel verschih van gezondheid. In de medische wetenschap zou

men dan immers niet verder komen dan louter descriptie en classificatie.Virchow

beschouwde ziekte als een geordend proces, als een verzameling gegevens over

lichamelijk functioneren die door de wetenschap met elkaar in verband kunnen

worden gebracht. Door oog te hebben voor het wetmatig karakter van het ziekte-

verloop werden het verklaren, voorspellen en beheersen hiervan mogelijk.

Virchows ziektebegrip gaf aldus een kader aan waarbinnen een wetenschappe-

lijk verantwoorde geneeskundige praktijk mogelijk was.

Ondanks deze fundamentele ve rn ieuwing zijn in Virchows ziektebegrip in

zekere zin ontologische trekken behouden gebleven. Ook door hem werd de

gewraakte overstap gemaakt van concept naar concrete realiteit. In zijn latere

geschriften treedt deze tendens duidelijker aan het licht, met name als hij over

de cel als een "ens m o r b i " spreekt (Virchow, 1895, pp. 35-36 ; vgl. Riese, 1953,

p. 61 e.v. e n p . 78 e.V.; KräuplTaylor, 1979, p. 12 en pp. 15-16) . De eel is: " ( . . . )

the fundamental unit of disease" (Rather, 1971 (1958 ) , p. 16). O p grond van

hiervan is Virchows ziektebegrip wel als ontologisch bestempeld.

Evenals zijn ontologisch georienteerde voorgangers beschouwde Virchow het

vertonen van bepaalde aantoonbare afwijkingen als het cr i ter ium voor ziek zijn.

Deze afwijkingen werden weliswaar niet geldentificeerd met een bepaalde toe-

stand, ze werden beschouwd als een proces in de tijd. Maar dat neemt niet weg

dat ook Virchow een materieel cr i ter ium hanteerde voor het hebben van, of

lijden aan, een bepaalde ziekte. Ziekte is dan geen abstract begrip meer, maar iets

in de werkelijkheid. Er vond hierdoor bij Virchow, evenals bij de pathologisch

anatomen en de aanhangers van de natuurhistorische school, een reificatie van

het begrip "ziekte" plaats. Dat wil zeggen, ziekte werd gelijkgesteld aan een

objectief vaststelbare serie van feiten, de eerder genoemde "Sukzession von
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Zuständen", die een bepaald noodzakehjk patroon doorlopen.Virchow verbindt
aldus de eitel "ziek" aan in de werkelijkheid voorkomende entiteiten, aan een
speeifiek cellulair proces.
Zoals eerder is betoogd waren er inVirchows karakterisering van de "krankhafte
Verrichtungen" belangrijke verschillen met de door hem gewraakte opvattingen
van enerzijds de Parijse en Weense scholen en de natuurhistorische school an-
derzijds. Virchow verwierp het pathologisch-anatomisch ziekteconeept van de
eerstgenoemden op grond van het statisch karakter. Daar tegenover presenteerde
hij ziekte als een zieh in tijd en ruimte afspelend mechanisch proces. Terwijl de
laatstgenoemden ziekte opvatten als een agressief subject, werd door Virchow
ziekte beschouwd als leven onder veranderde omstandigheden. Maar doordat
hij de nadruk bleef leggen op de aanschouwelijkheid en toetsbaarheid, op empi-
risch waarneembare gegevens die in fysische en chemische termen zijn te ver-
woorden, heeft Virchow zieh niet helemaal kunnen losmaken van het ontolo-
gisch ziektebegrip. Het lokaliserende anatomische ziektebegrip werd in tweede
instantle toch weer omarmd om een objeetief criterium te verschaffen voor
ziekte.

Tot op hoge leeftijd is Virchow evenwel aspecten van het ontologisch ziekte-
begrip blijven bestrijden. Hij heeft zieh steeds verzet tegen statische opvattingen
van ziekte, tegen een dualistische tegenstelling tussen ziek en gezond en tegen
het idee van een ons belagend vijandelijk organisme, dat het wezen van een
ziekte zou uitmaken (vgl. Virchow, 1895).

De hierboven geschetste visie van Virchow kan als kenmerkend voor de negen-
tiende-eeuwse natuurwetenschappelijke orientatie in de geneeskunde worden
beschouwd. De binnen deze stroming gepropageerde empirische gerichtheid,
leidde in combinatie met het streven naar de formulering van mechanische wet-
matigheden met betrekking tot het funetioneren van het menselijk lichaam, tot
onderling sterk gelijkende opvattingen.
De voorvechters van de natuurwetenschappelijke geneeskunde definieerden ziekte
en gezondheid als bepaalde in de werkelijkheid aantrefbare processen. Andere
aspecten van ziekte, zoals pijn, vielen vanuit deze optiek buiten het bereik van de
wetenschap. Zintuiglijke gewaarwordingen lagen volgens hen aan gene zijde
van een onoverbrugbare kloof. Du Bois-Reymond concludeerde in een onder-
zoek naar de grenzen van de natuurwetenschap dat gevoelens van vreugde,
schoonheid, pijn of verdriet, net zomin als bijvoorbeeld de vrije wil, ooit door
een mechanistische natuurwetenschap begrepen zouden kunnen worden (vgl.
Du Bois-Reymond, 1891 (1872), p. 42 e.V.).
De exdusieve aandacht voor de materiele afwijking hing ten nauwste samen
met het gehanteerde wetenschapsconeept. In de ogen van de aanhangers van de
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natuurwetenschappelijke geneeskunde kon men slechts wetenschap bedrijven
omtrent materiele zaken. Alleen de materiele wereld gehoorzaamt aan causale
wetmatigheden en is een aaneenschakeling van oorzaak en gevolg. De kennis
daarvan, zo meende men, bevredigt de behoefte aan het zoeken naar causale
verbanden. Geestelijke processen zijn daarentegen principieel onttrokken aan
een dergelijke mechanische causaliteit en derhalve niet in wetenschappelijke zin
te begrijpen (vgl. ibid., p. 41 e.v.; Du Bois-Reymond, 1891 (1880), p. 89). Het
materiele, de dode en de levende natuur. is met behulp van een methode, die der
natuurwetenschappen, wetenschappelijk te bestuderen, terwijl het geestelijke
zieh volledig aan enige methodische bestudering onttrekt.

De aanhangers van een natuurwetenschappelijk gedefinieerde geneeskunde
verwierpen met kracht zowel het natuurhistorische ontologische als het anato-
mische ziektebegrip van hun voorgangers. Zij deelden een voorkeur voor kwan-
titatief experimented onderzoek en een geloof in de alom in de natuur gel-
dende mechanische causaliteit. Zij hadden een uitgesproken afkeer van vitalistische
denkbeelden en spraken zieh uit voor een, op zijn minst methodische, gelijk-
schakeling van de dode en levende natuur. Deze uitgangspunten droegen teza-
men bij tot een herziening van het concept "ziekte" als object van onderzoek in
de natuurwetenschappelijke pathologic Ziekte was, volgens de toenmalige nieuwe
natuurwetenschappelijke definiering, een objectief waarneembaar, door fysische
en chemische wetmatigheden gestuurd, materieel, lichamelijk proces.

2.3 Het klinisch oordee) in de ndtuurwefenschdppelijke geneeskunde

De hervormingen in de geneeskunde rond 1850 hebben zieh niet beperkt tot
wijzigingen in de opvattingen betreffende het domein van de geneeskunde. Het
nieuwe op de natuurwetenschappen geente wetenschapsconcept had ook gevol-
gen voor de visie op de medische praktijk. Een onderzoek naar de praktische
consequenties van de natuurwetenschappelijke orientatie in de geneeskunde zal
ons een dieper inzicht verschaffen in de betekenis van de inlijving van de
geneeskunde bij de natuurwetenschappen. De implicaties van de definiering van
geneeskunde als een natuurwetenschap voor het klinisch oordeel vormen het
thema van deze paragraaf.
In het klinisch oordelen - het stellen van een diagnose, het formuleren van een
prognose en het voorschrijven van een therapie - treedt de praktische, op het
individu gerichte kant van geneeskunde aan de dag. De voorvechters van de
natuurwetenschappelijke orientatie in de geneeskunde hidden zieh ook uitdruk-
kelijk met dit onderwerp bezig. Met de opkomst van deze visie op de genees-
kunde was, zoals in paragraaf 2.1 is aangegeven, een groeiende belangstelling
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voor de praktijk. voor het daadwerkelijk genezen. verbunden. Virchow maakte
dit onmiddellijk duidelijk aan het begin van zijn bekende reeds genoemde arti-
kel lieber die Standpunkte in der wissenschaflichen Medicin uit 1847. Hij schreef op de
eerste pagina: "Nach unserer Anschauung involvirt der Begriff der Medicin, der
Heilkunde ohne Weiteres den des Heilens, obwohl es nach der neuesten
Entwicklung der Medicin so scheinen könnte, als wenn es darauf eigentlich nicht
ankäme" (Virchow, 1847, p. 1). Virchow beschouwde het genezen als de doel-
stelling van zowel de praktische als de wetenschappelijke geneeskunde. Hij nam
daarbij nadrukkelijk afstand van de toentertijd heersende opvatting dat vanuit
het gezichtspunt van de medische wetenschap het genezen er niet toe zou doen:
"Mediciner kann daher nur derjenige genannt werden, der als den letzten Zweck
seines Strebens das Heilen betrachtet" (ibid., p. 3). Met genezen bedoeldeVirchow
het instandhouden of herstellen van de normale levensvoorwaarden (vgl. ibid.).
Er bestaat natuurlijk wel een feitelijk verschil tussen de praktische geneeskunde,
die de werkelijke uitvoering van deze doelstelling als opgave heeft. en de weten-
schappelijke geneeskunde die zieh meer op het onderzoek rieht. Maar de onder-
scheiding tussen beide was volgens Virchow niet van principiele aard. Beide
beantwoorden immers aan wetenschappelijke maatstaven. De praktische genees-
kunde verschilt van de wetenschappelijke, doordat de laatstgenoemde wetten
voortbrengt en de eerstgenoemde niet. De praktische geneeskunde komt niet
verder dan de toepassing van wetenschappelijke kennis. Maar dit doet niet af aan
het wetenschappelijke karakter van de praktische geneeskunde: de medicus prac-
ticus kan zijn toepassingen wetenschappelijk verantwoorden, op basis van de
resultaten van de wetenschappelijke geneeskunde.

De wetenschappelijke geneeskunde, die Virchow fundeerde op de fysiologie,
bestond volgens hem niet alleen uit pathologie maar ook uit therapie: "Die
wissenschaftliche Medicin ihrerseits hat zum Gegenstand die Erforschung der
veränderten Bedingungen, unter denen sich der erkrankte Körper oder das
einzelne leidende Organ befinden, die Feststellung der Abweichungen, welche
die Lebenserscheinungen unter bestimmten Bedingungen erfahren, endlich die
Auffindung der Mittel, durch welche diese abnormen Bedingungen aufzuheben
sind "(ibid., p. 4).

De pathologische anatomie werd, zoals gezegd, door Virchow en de overige
aanhangers van de natuurwetenschappelijke geneeskunde niet langer gezien als
het toppunt van de medische wetenschap. Door de nadruk op de verzameling
van anatomische gegevens vond men de pathologische anatomie te beperkt in
haar opzet, ze was te statisch en daardoor machteloos. De pathologische anato-
mie leverde weliswaar een grote hoeveelheid feitenmateriaal, maar ze kwam
niet, zoals de pathologische fysiologie, tot het formuleren van wetmatigheden
omtrent het verloop van ziekteprocessen. De bovengenoemde bekende Weense
onderzoeker Rokitansky trachtte dit gemis aan te vullen door zijn lokalistische
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anatomische resultaten te combineren met een synthetiserende theoretische pa-
thologie. Deze poging werd doorVirchow echter bekritiseerd en gediskwalificeerd
als een terugval in de humoraal-pathologie (vgl. o.a. Ackerknecht. 1959 (1955) ,
p. 133).
De wetenschappelijke geneeskunde bij uitstek was volgens Virchow de patholo-
gische fysiologie, "Die Lehre von krankhaften Verrichtungen" (Virchow, 1847,
p. 16). Virchow richtte in 1847 tezamen met Reinhardt het Archiv für pathologische
Anatomie und Physiologic und für klinische Medizin op. In het reeds aangehaalde openings-
artikel, gebaseerd o p een lez ing in 1 8 4 6 voor de "Gesellschaft für
wissenschaftliche Medicin", noemde Virchow de pathologische fysiologie " (. . .)
die Veste der Medicin, an der die pathologische Anatomie und die Klinik nur
Aussenwerke sind" (ibid., p. 19). De pathologische fysiologie behoort enerzijds,
op grond van haar vraagstelling, tot het terrein van de geneeskunde. Anderzijds,
zo stelde Virchow, voldoet ze aan de kwalificaties van de natuurwetenschap, omdat
zij door haar experimentele werkwijze in Staat is om wetmatigheden te formu-
leren. Bernard opende op vergelijkbare wijze zijn Introduction d I'etude de la medecine
experimentalt met de uitspraak: "Conservtr la sante et guerir les maladies: tel est le probleme
que la medecine a pose des son origine et dont eile poursuit encore la solution
scitrmifique" (Bernard. 1865, p. 5). Opvattingen van geneeskunde waarin de
diagnose en prognose ver ontwikkeld zijn, maar waarin de therapie ontbreekt.
werden door de aanhangers van de natuurwetenschappelijke geneeskunde be-
kritiseerd.
De nadruk op het genezen contrasteerde scherp. zoals we in het citaat van Virchow
zlen, met het therapeutisch nihilisme en scepticisme, dat in die jaren gangbaar
was. Deze scepsis en onzekerheid in de geneeskunde kan worden opgevat als een
reactie op eerdere ontwikkelingen in de geneeskunde. Het vroege begin van de
negentiende eeuw laat een veelheid van concurrerende medische scholen zien
met uiteenlopende, in de ogen van de voorstanders van een natuurwetenschap-
pelijke geneeskunde weinig gefundeerde, opvattingen over ziekte en therapie.
Deze overdaad aan opinies, die vaak berustten op een of ander wijsgerig stelsel,
leidde niet alleen tot intellectuele discussies, maar ook tot sterker wordende
twijfels aan de kracht van de geneeskunde (vgl. Rothschuh, 1978, p. 420) . On-
derzoekers die in de eerste helft van de negentiende eeuw, in oppositie tot de
filosofisch getinte aanpak, een meer empirische richting insloegen, achtten de
observatie van het verloop van ziekteprocessen hun voornaamste taak. Zij ont-
hielden zieh vanuit dit standpunt van ingrepen in deze processen.
De natuurwetenschappelijke geneeskunde beschouwde zieh, ten opzichte van
de wel empirische maar meer afwachtende, observerende opvatting van genees-
kunde als een stap verder in de wetenschappelijke evolutie (vgl. o.a. Bernard,
1872, p. 566). De identificatie met de natuurwetenschappen betekende volgens
Virchow dat de uitspraak "Scientia est potentia" weer in ere zou worden hersteld
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(vgl. Virchow, 1847, p. 5 e.V.). "Die wahre Wissenschaft besitzt die Fähigkeit des
Könnens (...)", schreefVirchow, en van "wetenschap om de wetenschap" wilde
hij in het geval van de geneeskunde niets weten (ibid., p. 7). Virchow stelde dat
de wetenschappelijke geneeskunde uit twee onderdelen bestaat: "In sich setzt
sie sich aus zwei integrirenden Theilen zusammen: der Pathologie, welche die
Kenntniss der veränderten Bedingungen und der veränderten Erscheinungen des
Lebens überliefert oder überliefern soll, und der Therapie, welche die Mittel,
diese Bedingungen aufzuheben oder die normalen zu erhalten, feststellt" (ibid.,
p. 4). Bernard liet zieh in ongeveer dezelfde bewoordingen uit toen hij stelde:
"C'est cette etude physiologique et chimique des causes morbifiques qui pourra
seule nous faire comprendre le mecaiiisme des maladies et nous indiquer les
moyens qui permettront de les guerir" (Bernard, 1872 (1859/ 1860), p. 117).
De natuurwetenschappelijk georienteerde arisen voelden zieh aangesproken door
het lijden van de mens. Zij voerden dit ook aan als een der motieven om de
geneeskunde op een natuurwetenschappelijke leest te schoeien. Pas door een
dergelijke geneeskunde zou men de plicht om zieken en stervenden zo goed
mogelijk bij te staan vervullen. Wunderlich beschreef in het laatste gedeelte van
zijn werk over de geschiedenis van de geneeskunde de gesteldheid. de taak en de
plichten van de "geneeskunde van den tegenwoordige tijd". De hernieuwde
aandacht voor de therapie beargumenteerde hij als volgt: "Maar de geneeskunde
van den tegenwoordigen tijd is zieh ook meer dan ooit van hare maatschappe-
lijke en menschlievende taak bewust. Het is haar bekend dat zij al haar weten en
vermögen op een punt moet vereenigen, om namelijk het lijden der menschen,
zoowel in het groote als kleine, dat ten gevolge van stoornissen in het organisme
ontstaat, af te weren, te verminderen en weg te nemen" (Wunderlich, 1861
(1858), p. 292).

Karakteristiek voor de natuurwetenschappelijk georienteerde geneeskunde is de
nadruk die werd gelegd op de activiteit van de arts. De natuurwetenschappelijk
geschoolde arts wachtte niet het verloop van het ziekteproces af, hij greep er,
indien mogelijk en gewenst, ook in in (vgl. Helmholtz, 1903 (1877), p. 183).
Bernard verklaarde dit handelend optreden tot het doel van de experimentele
geneeskunde: "Le but de la medecine experimentale, ainsi que celui de toutes
les sciences experimentales, est de parvenir au determinism« des phenomenes afin
de pouvoir agir sur eux; (....) La medecine experimentale, en tant que science
experimentale, a un but qui se traduit par I'actioo. Par son essence meme, eile est
done active ou pratique" (Bernard, 1957 (1865). p. 122). De experimentele ge-
neeskunde verschulde volgens Bernard van haar voorloper, de observerende ge-
neeskunde juist op het punt van de praktijk. Noch de zogenaamde nosologisten
alsT. Sydenham (1624-1689), Ph. Pinel (1745-1826) en R.Th. H. Laennec (1781 -
1826), noch de patholoog-anatomen, onder wie hij overigens ook Virchow rang-
schikte, bereiken het niveau van de experimentele geneeskunde, omdat zij niet
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wensen in te grijpen in de geconstateerde opeenvolging van verschijnselen. "Le
medecin experimentateur veut. non seulement conniitre la marche des maladies
et leurs divers stades ou periodes, mais il veut en comprendre le mecanisme",
aldus Bernard, "II veut produire les maladies ä volonte, les arreter par l'action
des modificateurs de l'organisme" (Bernard, 1957 (1865). pp. 100-101).
De empirische stellingname leidde niet langer tot een gelaten afwachten van het
verloop van een ziekte. De arts heeft volgens de natuurwetenschappelijke
geneeskunde juist de dure plicht om zieh naar beste kunnen in te zetten voor de
zleke (vgl. Helmholtz, 1903 (1877), p. 169). De geneeskunde behoefde ook
nlet te berusten in haar onmacht, aangezien de natuurwetenschappelijke ge-
neeskunde concepten aanreikt die een verantwoord ingrijpen mogelijk rnaken.
De natuurwetenschap beschikt immers over experimenteel gefundeerde wetten
omtrent het menselijk functioneren. Deze kennis levert een basis voor therapeu-
tisch handelen.

Op het gebied van de therapie keerden de natuurwetenschappelijk georienteerde
artsen zieh, evenals bij het ziektebegrip, tegen opvattingen die aansloten bij het
ontologische denken, zoals de leer der speeifica. Deze leer, die stelde dat een
bepaalde ziekte met een specifiek middel kan worden verholpen, zag ziekte te
zeer als een vijandige eenheid die bestreden moet worden. Volgens de aanhan-
.Vprs van He natinirwer*»n«rhw'**H'lf'',ppne«»slmnH#» mrv»«f H*» ther^ni«» 7trh,nii<:t
niet in de eerst plaats richten op de verdrijving van ziekten, maar op het herstel-
len en normaliseren van de levensomstandigheden.
Voorts bracht men tegen de leer der speeifica in, dat deze vorm van therapie niet
is gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Bij de legitimatie van dergelijk thera-
peutisch ingrijpen wordt hoogstens op de ervaring teruggegrepen. De natuur-
wetenschappelijke geneeskunde achtte het onbevredigend om alleen op grond
van de ervaring een bepaalde behandelwijze te rechtvaardigen. In haar ogen
diende de rechtvaardiging zieh te baseren op natuurwetten. Het ideaal van de
aanhangers van de natuurwetenschappelijke geneeskunde was een rationele the-
rapie, gebaseerd op de kennis van de wetten van de levende natuur. "Wäre die
Biologie fertig, kennten wir die Lebensgesetze und die Bedingungen ihrer
Manifestation genau, wüßten wir bestimmt die Folgen jedes Wechsels dieser
Bedingungen, so würden wir eine rationelle Therapie haben und die Einheit der
medicinischen Wissenschaft würde hergestellt sein." (Virchow, 1849, p. 21).
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, werd ziekte binnen de natuurweten-
schappelijke geneeskunde gezien als een levensproces. dat wil zeggen: ziekte
maakt deel uit van het leven. Het hele leven is, vanuit dit standpunt, wetenschap-
pelijk te beschrijven als een door fysische en chemische wetmatigheden gecon-
troleerd mechanisme waarin ziekte en gezondheid variaties zijn. Het optreden
van dergelijke variaties kan worden bewerkstelligd door het manipuleren van
bepaalde fysische en chemische factoren: "Le traitemem rationnel dune maladie
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doit s'adresser ä son mecanisme physiologique", aldus Bernard (Bernard, 1872
(1859/1860) . p. 9). De door de natuurwetenschappelijke geneeskunde uitge-
voerde methodische reductie van het ziek zijn tot een proces dat niet wezenlijk
verschilt van andere levensprocessen en vervolgens tot een fysisch-chemisch
gebeuren maakte dat verantwoord ingrijpen in het ziekteproces mogelijk werd.
Diagnose, prognose en therapie zijn belangrijk. zo vonden de aanhangers van de
natuurwetenschappelijke geneeskunde. Bovendien bood een geneeskunde die
zichzelf ziet als natuurwetenschap ook principieel de mogelijkheden vcK>r een
wetenschappelijk gefundeerde praktijk. Klinische oordelen konden worden op-
genomen binnen de wetenschap, mils ze voldeden aan de maatstaven zoals deze
binnen de natuurwetenschappen gelden. De aloude tegenstelling tussen theorie
en praktijk. tussen geneeskunde als wetenschap en de geneeskunst, werd in de
conceptie van geneeskunde als natuurwetenschap aldus overbrugd. Het probleem
van de relatie tussen theorie en praktijk, kennis en toepassing, verdwijnt binnen
het kader van deze wetenschap. zo meendeVan Geuns: "Het w<x>rd waarin zieh
hier alles oplost is: de Geneokunde moet ant ztlbtandigc natuurwttaischap zijn" (Van Geuns,
1847. p. 3).

Het streven naar rationalisering en verwetenschappelijking van de medische prak-
tijk vond uitdrukking in pogingen om de binnen de natuurwetenschappen ge-
hanteerde rationaliteitscriteria over te nemen. Het criterium voor de geldigheid
van het klinisch oordeel kon worden ontleend aan de natuurwetenschap, als
men de geneeskunde als zodanig definieert. Met de karakterisering van de ge-
neeskunde als natuurwetenschap conformeerde ook de praktische geneeskunde
zieh aan het natuurwetenschappelijk ideaal. De veelvuldige aanmaningen en
bemoeienissen met de medische oordeelsvorming door de natuurwetenschap-
pelijke geneeskunde laat zieh verklaren uit him wens het (natuur) wetenschappelijk
niveau daarvan te verhogen.

Vanuit een natuurwetenschappelijke optiek konden de verschillende aspecten
van het klinisch oordelen als volgt worden omschreven. Het stellen van een
diagnose bestaat uit het opsporen van aanwijsbare afwijkende processen in het
lichaam van de patient. Ziektes zijn volgens de natuurwetenschappelijk georien-
teerde arts gestoorde of ontregelde materiele lichaamsfuncties. De arts schrijft
een therapie voor op grond van zijn experimented gefundeerde natuurweten-
schappelijke kennis van de wetmatigheden die het menselijk leven bepalen. De
prognose krijgt derhalve het karakter van een wetenschappelijke voorspelling.
Uitgaande van de toestand van de zieke en de bekende werking van het genees-
middel kan het verdere verloop van de ziekte afgeleid worden.
Het ideaal van de natuurwetenschappelijk georienteerde geneeskunde was een
totaal inzicht in de causale samenhang van de natuurprocessen (vgl. Helmholtz,
1903 (1877), p. 170). Vanuit deze visiegaat de arts er steeds van uit dat er overal
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en voortdurend mechanische veranderingsprocessen plaatsvinden, die zieh uit-
eindelijk in termen van kracht en materie laten beschrijven. Het leven wordt in
dit verband als een causaal netwerk gezien, dat zieh aan de hand van chemische
en fysische wetmatigheden laat ontwarren.
Kennis van de eenvoudige of complexe oorzaken van levensprocessen, zoals van
de determinanten van ziekte, vormde het doel van de natuurwetenschappelijke
geneeskunde (vgl. Bernard, 1865, pp. 374 e.v.). De geneeskunde zou er dan niet
langer toe veroordeeld zijn om op grond van empirische gegevens te gissen,
maar kon de mechanismen beheersen. De natuurwetenschappelijke opvatting
van ziekte veronderstelde dat ziekte een zieh in ieder mens identiek voltrekkend
proces is. Dankzij deze uniformiteit zou er ook een identieke therapie bestaan,
op basis van de verworven inzichten in de fysische en chemische mechanismen
die aan dat proces ten grondslag liggen. Het vooruitzicht - en het ideaal - van de
natuurwetenschappelijke geneeskunde was dat door experimentele kennis van
ziekte het mogeli)k zou zijn om een volstrekt zekere genezing te bewerkstelli-
gen. "On guerit toujours et sans exception quand on se place dans les conditions
experimentales connues pour atteindre ce but", aldus Bernard (Bernard, 1865,
p. 375). Het bezit van kennis van de oorzaken van levensprocessen verschaft de
arts de macht om in te gnjpen in geval van ziekte; ziekte wordt op basis van deze
vooronderstellingen een in prineipe beheersbaar proces.
De natuurwetenschappelijk gevormde arts streefde ernaar om "( . . . ) voraus zu
wissen was der Erfolg seines Eingreifens sein wird, wenn er so oder so verfährt.
Um dieses Vorauswissen des Kommenden oder des noch nicht durch Beobachtung
Festgestellten zu erwerben, haben wir keine andere Methode, als dass wir die
Gesetze der Thatsachen durch Beobachtung kennen zu lernen suchen; (...)"
(Helmholtz, 1903 (1877), p. 183). De arts moest volgens Bernard de uiteinde-
lijke oorzaak van de ziekteverschijnselen achterhalen om therapeutisch te kun-
nen handelen: "Le but d'un medecin experimentateur est de decouvrir et de
saisir le determinisme initial d'une serie de phenomenes morbides obscurs et
complexes; il dominera ainsi tous les phenomenes secondaires; (...) et pour
guerir, c'est toujours finalemant au determinisme intial des phenomenes qu'il
faut remonter" (Bernard, 1865. pp. 377-379).
In Bernards redenering kan men de eerder beschreven, als ontologisch geken-
schetste gedachte dat ziekte een speeifiek en reeel bestaand proces zou zijn, zien
terugkeren. Hij brengt hier ziekte in verband met een speeifieke oorzaak, een
begrip met een ontologische connotatie. Bernard gaat er klaarblijkelijk van uit
dat er een speeifieke en reconstrueerbare causale keten loopt van een feitelijke,
oorspronkelijke oorzaak van de ziekte tot aan het door de patient gepresenteerde
beeld. Bovendien fundeert hij zijn therapie op deze speeifieke oorzaak. Deze
redenering vertoont opmerkelijke overeenkomsten met het onder anderen door
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Virchow gehekelde ontologische concept van de specifieke therapie. Weliswaar
was genezen bij Bernard een activiteit die stoelt op experimented wetenschap-
pelijke kennis en niet louter op de ervaring. Maar aan de andere kant bestond
genezen volgens hem uit het bestrijden van bepaalde oorspronkelijke ziekte-
oorzaak en niet uit het veranderen van levensomstandigheden. De conclusie moet
wel luiden dat, terwijl de natuurwetenschappelijke arisen hun best deden om
het ontologisch denken te vermijden en om daar legenover een functioned
begrip van ziekte te doen gelden. het ontologisch ziektebegrip loch vaak weer
binnensloop in het denken over de geneeskunde. Doordat hij hechtte aan
aanschouwelijkheid en toetsbaarheid gebaseerd op empirisch waarneembare
gegevens, had Virchow zieh niet helemaal kunnen losmaken van het ontologisch
ziektebegrip. Bernard omarmde een ontologisch getinte opvatting van een oor-
spronkelijke ziekte-oorzaak. Mede ten gevolge van de ontdekkingen in de
bacteriologie, traden in de jaren tachtig van de negentiende eeuw ontologische
opvattingen wederom sterk op de voorgrond en bleef men balanceren op de
rand van een ontologisch ziektebegrip. Sommigen, zoals Virchow, laakten ook
toen het te sterk ontologische karakter van dit ziektebegrip en de ermee verbon-
den leer van specifieke geneeswijzen.

De natuurwetenschappelijke opvatting van de geneeskunde extrapoleerde de in
de natuurwetenschappen gehanteerde visie op de dode natuur naar de levende
natuur en daarmee naar de mens. Van de mens komt binnen het kader van de
natuurwetenschappelijke geneeskunde immers uitsluitend de licharnelijkheid ter
sprake en dit lichamelijk functioneren werd gelijk gesteld aan het functioneren
in de levende natuur. De experimentele natuurwetenschappelijke methoden
werden van toepassing geacht op alle levende wezens, waaronder ook de mens.
Ten aanzien van het klinisch oordeel had dit tot gevolg dat de in de natuurwe-
tenschappen gangbare wijze van verklaren werd overgenomen. Medische kennis
bestond, vanuit de natuurwetenschappelijke optiek, uit universele uitspraken
die een uniform causaal verband vastleggen tussen verschillende empirische
verschijnselen. Wil de arts een diagnose stellen, dan dient hij empirische gege-
vens te verzamelen die relevant zijn met betrekking tot de verschijnselen die de
patient vertoont. Om vervolgens een prognose op te stellen kan de arts op grond
van zijn gegevens over de individuele patient en van zijn kennis van de medische
wetten een verloop voorspellen. Op dezelfde wijze kan hij de invloed van een
bepaalde behandelwijze of een geneesmiddel op het ziekteproces vooraf bepa-
len. De combinatie van individuele gegevens met de bekende medische wetma-
tigheden levert een klinisch oordeel op dat qua structuur correspondeert met
het verklaringsmodel binnen de natuurwetenschappen (vgl. o.a. Rothschuh,
1968a).
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Het nieuwe wetenschappelijke aanzien van het klinisch oordeel deed nogal wat
stof opwaaien onder de geneeskundigen in de negentiende eeuw. Enerzijds wilde
men het wetenschappelijk karakter van het klinisch oordeel in de praktijk sterker
naar voren doen komen. De bezorgdheid gold in dit geval vooraJ de vergroting
van het wetenschappelijk gehalte van het klinisch oordeel. Het klinisch oordeel
dat zieh baseert op ervaring aan het ziekbed moest in dit geval wijken voor een
wetenschappelijk gefundeerde praktijk. De opleidingen dienden de arts vooral
de benodigde wetenschappelijke kennis bij te brengen. Het streven naar
wetenschappelijkheid uitte zieh ook in het streven naar scholing van artsen in
een correcte wetenschappelijke houding tegenover de patient. Zo bepleitte men
bijvoorbeeld om het klinisch oordeel te rationaliseren door de empirische waar-
neming te standaardiseren.

Anderzijds werd in diverse, soms heftige en geengageerde, publicaties getwij-
feld aan de praktische toepasbaarheid van het wetenschappelijk Instrumentarium
en aan de aanvaardbaarheid van een wetenschappelijke houding ten opzichte
van de patient. In deze beschouwingen, die zieh verzetten tegen het weten-
schappdijk karakter van het klinisch oordeel, treffen we een combinatie aan van
verontrusting en verontwaardiging over de recente ontwikkelingen en scepsis
met betrekking tot de almacht en alleenheerschappij van de natuurwetenschap.
Verontrust was men omdat de wetenschappelijke houding aan het ziekbed wordt
gewantrouwd. De verontwaardiging kwam voort uit de vrees voor ouderwets en
irrationeel gehouden te worden. De twijfel en scepsis golden de vraag of de
geneeskundige praktijk uitsluitend kan worden gebaseerd op natuurwetenschap-
pelijke kennis. Is aan het ziekbed niet juist of ook klinische ervaring essentieel?
In <lii verband werden het primaat van de klinische ervaring en de klinische blik
benadrukt.

Een karakteristiek voorbeeld van het verzet tegen de exclusieve aanspraak op
rationaliteit in het klinisch oordeel van de natuurwetenschappelijke geneeskunde
is te vinden in een ingezonden stuk in het Nedcrlandsch Tijdschrift voor Geneeskund«,
getiteld "Onze richting in ons handelen aan het ziektebed" door I. Leonides van
Praag (Leonides van Praag, 1866, p. 263 e.V.). De schrijver verdedigde daarin de
waarde van "de eeuwenoude waarneming aan het ziektebed" tegenover de
pretenties van de natuurwetenschappelijke geneeskunde. Hij verklaarde niet te-
gen de moderne geneeskunde te zijn: "De Utopie eener geneeskunst, gegrond-
vest op physiologisch-anatomische wetten, is zeer schoon en stellig onzer aller
vurigste wensch, maar die kan voor als nog niet als maatstaf van ons handelen
aan het ziekbed gelden. (...) wij, die ons met de werkelijkheid moeten bezig-
houden, wij gelooven nog niet aan die Utopie" (ibid., p. 264). Zijn op klinische
ervaring gebaseerde handelen was, naar zijn mening, echter niet minder ratio-
neel dan dat van de natuurwetenschappelijke arts. "Ervaring aan het ziekbed is
niet alleen ook nuttig, maar is alierrerst noodig om zieken te kunnen behandelen.
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Wij ontkennen ten eenenmale, dat de kennis die de Geneesheer aan het ziekbed
opdoet, zieh tot een zeker "savoir faire' bepexkt. wanneer die kennis niet in ver-
band gebragt wordt met Physiologic (...) nooit zal ik mij daartoe Uten verlei-
den, de bron van al mijn weten in Anatomie. Physiologie en Pathologie te zoe-
ken". aldus Leonidas van Praag (ibid.. p. 26S). De wetenschap vormde volgens
hem een waardevol middel bij de behandeling van de zieken. Maar in het kli-
nisch oordeel was ook het gebruik van andere bronnen van kennis. zoals klini-
sche ervaring, gerechtvaardigd. Leonides van Praag keerde zieh dus vooral op
praktische gronden legen de natuurwetenschappelijke geneeskunde. maar gaf
tegelijk aan dat wetenschappelijke kennis aan het ziekbed nooit voldoende zal
zijn. Een rechtvaardiging van het rationele karakter van die andere kennis. van de
eeuwenoude ervaring, of een analyse van de eigen aard van medische kennis
tegenover (natuur)wetenschappelijke kennis, ontbrak evenwel in zijn betoog.
Beide onderscheiden posities keren regelmatig terug in de discussies rond het
Idinisch oordeel. Nu eens stond de aard van de medische kennis als zodanig in
het middelpunt, waarbij de waarde van de klinische ervaring en de klinische
blik werd benadrukt. Het verschil van mening betrof dan het al of niet natuur-
wetenschappelijke karakter van de geneeskunde en van het klinisch <x>rdeel in
het bijzonder. Dan weer werd het natuurwetenschappelijke karakter van de me-
dische kennis ongemoeid gelaten en vroeg men zieh af hoe deze kennis in het
klinisch oordeel op wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze moet wor-
den toegepast.

Sommigen, bijvoorbeeld de eerdergenoemde Amsterdamse hoogleraarVan Geuns,
namen een wat genuanceerd standpunt in. Van Geuns toonde zieh enerzijds een
voorstander van de natuurwetenschappelijke conceptie van de geneeskunde.
Anderzijds erkende hij dat een dergelijke vorm van geneeskunde aan het ziek-
bed lacunes vertoont. De praktische geneeskunde behoefde zijns inziens niet te
worden geredueeerd tot pathologische fysiologie, er was daarnaast nog ruimte
voor een algemene ziekteleer. In deze algemene ziekteleer vinden begrippen die
niet passen binnen de geneeskunde als natuurstudie een plaats. Bijvoorbeeld het
onderscheid tussen gezond en ziek, dat in de natuurwetenschap geen betekenis
heeft, is onmisbaar in de praktijk. De algemene ziekteleer en de pathologische
fysiologie dienden beide echter wel beoefend te worden volgens dezelfde prin-
cipes. Beide gaan uit van: "(•••) empirische nasporing. van de objeetieve waar-
neming, van de kennis van het gegevene", aldus Van Geuns (Van Geuns, 1857,
p. 255). De algemene ziekteleer moest ervoor waken in de dwalingen van over-
ijlde systeembouw te geraken en ze diende haar karakter van empirische weten-
schap niet overboord te zetten. Maar Van Geuns was wel overtuigd van haar
bestaansrecht als wetenschappelijke verantwoording van het handelen aan het
ziekbed (vgl. Van Geuns, 1857, p. 247 e.v.).
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In deze paragraaf is geschetst hoe de natuurwetenschappelijke opvatting van het
klinisch oordeel tot stand is gekomen. Aangegeven is hoe volgens de natuurwe-
tenschappelijk georienteerde geneeskunde het klinisch oordeel inpasbaar is in
de natuurwetenschap. Dit oordeel neemt dan het karakter aan van een causale
verklaring en/of voorspelling. De specifieke gegevens van het lichamelijk func-
tioneren van het individu worden door de arts gecombineerd met bepaalde
algemene fysische en chemische wetmatigheden betreffende levensprocessen.
Vervolgens deduceert de arts daaruit zijn conclusies; hij formuJeert een weten-
schappelijk verantwoorde diagnose. Omdat de arts naast kennis omtrent het
lichamelijk functioneren <x)k kennis bezit van de uitwerking van externe facto-
ren daarop, kan hij tevens op wetenschappelijke gronden een therapie voor-
schrijven en mede aan de hand daarvan tot een prognose komen.
Met deze schets van het klinisch oordeel is het algemene beeld van de uitgangs-
punten van de negentiende-eeuwse natuurwetenschappelijk georienteerde ge-
neeskunde afgerond. Deze schets van de natuurwetenschappelijke geneeskunde
wordt afgeslotcn met de bespreking van de ideeen van twee vooraanstaande
Nederlandse representanten daarvan: Ramaer en Donders.

2.4 Johannes Nicolaas Ramarr (1817-1887)

De keuze van Ramaer en Donders als gezichtsbepalende medici ten tijde van de
natuurwetenschappelijk georienteerde geneeskunde in de negentiende eeuw ligt
voor de hand. Beiden genoten immers niet alleen in hun eigen tijd een hoog
aan/.ien, maar worden ook in onze tijd algemeen geeerd en gewaardeerd. Zij
hebben de geneeskunde in Nederland in de tweede helft van de vorige eeuw
diepgaand beinvloed en hebben hun opvattingen omtrent de geneeskunde ruim-
schoots in geschrifte naar voren gebracht. Illustratief is ook dat J. en A. Romein
de laatstgenoemde, Donders. in hun gelijknamige boek hebben besproken als
een der "erflaters van onze beschaving" (Romein, 1956 (1938-1940), p. 677
e.V.).

Rond 1850 vertoonde de geneeskunde in Nederland een rommelig beeld. Er
bestund een grote verscheidenheid in bevoegdheden voor het uitoefenen van de
modische praktijk. Op de hoogste trap stonden degenen die de graad "doctor
medicinae" bezaten. Daarop volgden de graden "doctor chirurgiae" en "doctor
artis ohstetricae". Tevens waren er nog heelmeesters, vroedmeesters en -vrou-
wen voor steden en ten plattelande, oogmeesters en officieren van gezondheid.
De universitaire medische opleidingen vertoonden een wisselend gehalte. Van
een algemeen gedeelde, wetenschappelijk gefundeerde en systematische visie
op de beoefening van de geneeskunde was in de eerste helft van de negentiende
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eeuw nog geen sprake (Vgl. Festen, 1974. pp. 39-40). Ramaer en Donders heb-
ben beiden in belangrijke mate bijgedragen aan de eenwording en status-
verbetering van de geneeskunde in Nederland.

Johannes Nicolaas Ramaer werd geboren op 20 april 1817. Hij studeerde
geneeskunde te Utrecht en Groningen. Daarna zette hij zijn studies voort in het
buitenland, onder andere bij Rokitansky en Skoda te Wenen. Ramaer is in 1839
gepromoveerd. Nog zeer jong, in 1841, werd hij benoemd tot eerste geneesheer
aan het "Provinciaal Krankzinnigenhuis" te Zutphen. In 1863 is hij geneesheer-
directeur van het krankzinnigengesticht te Delft geworden. In 1869 werd hij op
zijn verzoek eervol ontslagen maar hij bleef wel als consulterend geneesheer aan
de Delftse instelling verbunden. In 1872 aanvaardde Ramaer de functie van ge-
neeskundig inspecteur der gesuchten voor krankzinnigen. Hij is op 2 november
1887 overleden.

Als medicus wijdde Ramaer zieh uitsluitend aan de psychiatric In zijn publicities
hield hij zieh echter niet alleen met de psychiatrie bezig maar ook, evenals de
door hem bewonderde Griesinger, met de geneeskunde in het algemeen. Zijn
geschriften getuigen van een grote interesse voor theoretische discussies om-
trent de wetenschappelijke status van de geneeskunde en de psychiatrie in het
bijzonder. Daarnaast schuwde hij praktische onderwerpen, waarbij de verwor-
venheden van de natuurwetenschappelijke benaderingswijze worden uiteengezet,
en casulstische studies niet (vgl. o.a. Ramaer, 1841). In zijn artikelen toonde
Ramaer zieh een voorstander van de natuurwetenschappelijke orientatie in de
geneeskunde. Daarbij trad zijn afliniteit met andere, met name buitenlandse,
natuurwetenschappelijke geneeskundigen aan de dag. Hij was goed op de hoogte
van de ontwikkelingen in de psychiatrie en van de vernieuwingen binnen de
geneeskunde, zowel in Nederland als de rest van Europa. Ramaers opvattingen
zijn sterk belnvloed door Griesinger, Roser en Wunderlich, de belangrijkste ver-
tegenwoordigers van de Tübinger school. Deze Duitse artsen publiceerden hun
ideeen over een fysiologische natuurwetenschappelijke geneeskunde in hun
eerdergenoemde, in 1842 opgerichte tijdschrift Archiv für physiologische Heilkunde.
Maar in zijn publicaties citeerde Ramaer ook met regelmaat artikelen van bij-
voorbeeld Virchow.

Ramaer is overigens niet alleen als geneeskundig inspecteur van de krankzinni-
gengestichten en als theoreticus belangrijk geweest voor de Nederlandse
geneeskunde. Hij heeft zieh ook met kracht ingezet voor de organisatie van de
Nederlandse geneeskundigen. Zo vormde hij te Zutphen een bestaand lees-
gezelschap om in een vereniging, de Zutphense Geneeskundige Kring, "ten doel
hebbend de bevordering van het vriendschappelijk verkeer tusschen de genees-
kundigen der stad Zutphen en hären omtrek en de aankweeking van derzelver
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wetenschappelijke werkdadigheid". Naast het vriendschappelijk verkeer en de
wetenschappelijke scholing wilde deze kring ook het aanzien van de medische
stand verbeteren en invloed uitoefenen op de geneeskundige wetgeving. Elders
in het land ontstonden in de jaren veertig van de negentiende eeuw eveneens
dergelijke lokale genootschappen. Ramaer spande zieh echter ook in voor een
landelijke organisatie. Zo geldt hij als stichter van de Nederlandsche Maatschap-
pij tot bevordering der Geneeskunst. die in 1849 is opgericht (vgl. Festen, 1974,
p. 85). In 1858, in 1868 en in 1874 was hij voorzitter van deze Maatschappij.
Ramaer was tevens een der oprichters en de eerste voorzitter van de Nederlandse
Verrniging v<x>r Psychiatrie in 1873.
Ramaer heeft op vele fronten naar de emancipatie van de geneeskunde gestreefd.
Hij wilde hiermee de erkenning en de waardigheid van de geneeskunde in de
ogen van het publiek verbeteren. Dit trachtte hij te bewerkstelligen door ener-
zijds het wetenschappelijk niveau van de geneeskunde zeker te stellen en ander-
zijds de medische beroepsgroep te organiseren, bijvoorbeeld door een onder-
scheid te bepleiten tussen bevoegde en onbevoegde beoefenaren van de genees-
kunst. Ramaers bemoeienissen met het wetenschappelijk aanzien van de genees-
kunde en met een wetenschappelijk gefundeerde geneeskundige praktijk maken
het begrijpelijk dat hij zieh veelvuldig heeft beziggehouden met theoretische
vraagstukken binnen de geneeskunde. Daarbij beperkte hi), zoals gezegd, zijn
blik niet tot de psychiatrie, maar ontwikkelde hij ideeen betreffende de genees-
kunde als geheel. In deze paragraaf zullen eerst Ramaers algemene opvattingen
over de geneeskunde worden gepresenteerd en vervolgens zijn ideeen over psy-
chiatrie.

Ramaer was ervan overtuigd dat de geneeskunde gerangschikt mag worden
onder de stellige wetenschappen. Met deze term doelde Ramaer op de empiri-
sche natuurwetenschappen: "Inderdaad, elke kermis, die hären grondslag in de
natuur heeft, is stellig, en zonder dien grondslag is de geneeskunde niet te den-
ken" (Ramaer, 185 1 a, p. 3). De geneeskunde komt deze plaats toe, zo schreef hij
verder, omdat zij het enige kenmerk draagt van de stellige wetenschap: "(•••)
hetwelk bestaat in de bekendheid der wetten, welke haar onderwerp regeren"
(ibid., p. 15). Het streven naar kennis van wetmatigheden vormde zijns inziens
de kern van het geneeskundig onderzoek.
Ramaer was zelfs van mening dat, als men de geschiedenis van de geneeskunde
bestudeerde, men ook al in de tijd dat de geneeskunde zieh nog niet als een
samenhangende tak van wetenschap had geformeerd de stellige richting in de
geneeskunde kon aantreffen. Toentertijd werden immers verschijnselen en
geneesmiddelen al met elkaar in verband gebracht op grond van de ervaring,
aldus Ramaer. En voor degene die deze ervaring bezit, heeft dit al de waarde van
stellige kennis (vgl. ibid., p. 4).
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Evenals de andere aanhangers van de natuurwetenschappelijke geneeskunde wees
Ramaer een vermenging van metafysische standpunten met wetenschap af. In
zijn bespiegelingen over de geneeskunde nam hij een strikt methodologisch
materialistisch standpunt in. Van vitalistische principes als levenskracht wilde hij
dan ook niets weten. Bij de onderkenning van ziekten moesten zijns inziens de
fysische wetten worden toegepast. In de geneeskunde zoekt inen naar verklarin-
gen in termen van stof en kracht, aldus Ramaer (vgl. ibid., pp. 8 e.V.). Ramaer
stelde ook al eerder, met klem: "Dt opvutting levenskracht is regtstreeks sinjdig mrt hei begnp
kracht" (Ramaer, 1844a, p. 14). Het begrip "levenskracht" leidde misschien wel
tot aanlokkelijke speculaties, maar het maakt de levensverschijnselen niet begrij-
pelijker en het hoort dus zeker niet in de wetenschap thuis. Integendeel, zo stelt
hij: "Het begrip levenskracht brengt duisternis en vrrwarnng in de leer des levens" (ibid., p. 25).
Dit begrip werkt in de fysiologie dan ook alleen maar schadelijk. Ramaer con-
cludeerde: "Kan het leven derhalve niet gehouden worden voor de uiting van
eene bijzondere kracht, noch ook beschouwd worden als gevolg van het zamen-
komen der algemeene natuurkrachten met eene eigenaardige kracht, - dan moet
het een uitvloeisel zijn van de algemeene krachten der stof, (...) Er bestaat geene
scheikundige werking, welke niet bepaalde omstandigheden tot hare opwek-
king behoeft en de organische verbindingen zijn evenzeer als de anorganische
aan die wet onderworpen. Leven is derhalve het gevolg der bewerktuiging en
bewerktuiging is de kristallisatie der organische verbindingen" (ibid., pp. 28-
29). Deze bepaling van wat "leven" is klinkt menigeen wellicht vreemd in de
oren, zo merkte Ramaer op, maar een dergelijke bepaling voldoet aan de be-
hoeften van het verstand dat naar een verklaring zoekt van de levensverschijnselen.
Willen we wetenschap bedrijven, dan moeten we het leven vanuit deze materi-
alistische optiek beschouwen (vgl. ibid., p. VI en p. 30).

Het was onterecht, aldus Ramaer, om de opvatting van de geneeskunde als "stel-
lige wetenschap" als een Utopie te kwalificeren. De mogelijke tegenwerping te-
gen een dergelijke karakterisering van de geneeskunde, luidend dat vooral wat
betreft het genezen en de kennis over geneesmiddelen de opbrengsten van de
natuurwetenschappelijke richting in de geneeskunde gering zijn, pareerde Ramaer
met de opmerking dat het slechts een kwestie van tijd is voordat dit probleem is
opgelost. De ontwikkeling van een wetenschap der genezing volgt met een lang-
zamere tred (vgl. Ramaer, 185 la, pp. 12 e.v.). Ramaer erkende dat de kennis van
de wetten op verschallende terreinen van de geneeskunde nog onvolkomen was,
maar dat was zijns inziens geen onoverkomelijk bezwaar. Ook aan andere "stel-
lige" wetenschappen zou men immers niet het predikaat exaete wetenschap
onthouden, op grond van het feit dat ze nog niet alles hebben ontdekt wat er te
ontdeklcen valt. Om een wetenschap "stellig" te kunnen noemen moet een
bepaald soort wetmatigheden bekend zijn: "De wetten, op grond waarvan de
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onderzoekingen konden geschieden, welke tot die ontdekkingen moesten lei-
den ( . . . )" (ibid., p. 27). In de geneeskunde zijn dergelijke wetten, "op grond
waarvan elke arbeid in de geneeskunde ondernomen kan worden", net zomin
in het duister als in de andere wetenschappen, aldus Ramaer (vgl. ibid.).
Ramaer erkende dat op het gebied van het genezen de vruchten van de "nieu-
were rigting" het schraalst zijn. Dit gebrek relativeerde hij echter als volgt. Aan
de ene kant konden de empirisch gefundeerde geneeswijzen en geneesmid-
delen uit het verleden ook door de aanhanger van de stellige richting worden
toegepast, aangezien de geneeskunde als stellige wetenschap immers voortbouwde
op de eeuwenoude ervaring. De natuurwetenschappelijk gevormde geneesheer
bezat daarbij overigens wel een beter inzicht in de werking van de geneesmid-
delen dan men vroeger had. Aan de andere kant was, volgens Ramaer, de kennis
van de werking der geneesmiddelen op zieh niet zo belangrijk als andere vor-
men van kennis die de geneeskunde al wel bezat, te weten de wetmatige kennis
op grond waarvan therapie mogelijk is. Ramaer formuleerde zijn standpunt al-
dus: "( . . . ) doch meer dan door de naauwkeurige kennis van de werking der
geneesmiddelen en meer dan zij immer daardoor winnen zal, heeft de therapie
gewonnen door de meerdere ontwikkeling der pathologie en diagnostiek, want
die zijn het, welke ons geleerd hebben. wanneer wij van de ziekteprocessen,
waarvan wi) de verschijnselen gadeslaan, genezing kunnen te gemoet zien, en
wanneer het met alle wetenschap strijdt, genezing te verwachten; ja, nog meer,
wanneer en op welke wijze wij door ontijdige aanwending der ons ten dienste
staande middelen het ziektebeloop schadelijk zouden stören,- die zijn het
derhalve, welke den therapeut een rationelen grondslag voor zijn handelen
verschaffen" (ibid., p. IS).

In 1844 besprak Ramaer instemmend de opvattingen van Wunderlich en Roser,
de uitgevers van het Archiv für physiologische Heilkunde. Zij hadden, zijns inziens
terecht, enkele jaren tevoren allerlei resterende dwalingen uit de geschiedenis
van de geneeskunde aan de kaak gesteld. Ramaer schaart zieh achter hun opvat-
tingen die hij als volgt omschreef: "De grondregels, van welke zij in hun onder-
zoek uitgaan, zijn deze: de ziektekunde moet in de levensleer wortelen; in haar
ligt de geheele toekomst der Geneeskunde; zij leert de wetten, volgens welke het
Organismus leeft en ziek wordt, geneest en sterft; iedere wet, welke vast gesteld
wordt, moet hare bewijzen met zieh brengen. grondige bewijzen, die niemand
kan wegredeneren, van al de daadzaken, waarnemingen en proeven te hunner
bevestiging begeleid; uit de bestaande bouwstoffen moet derhalve eene stellige
wetenschap worden ontwikkeld, welke niet op gezag, maar op empirische
bewijzen, rust, welke de verschijnselen, die haar voorkomen, verklaart en
begrijpt, en evenzeer den beoefenaar bewaart voor de begoochelingen der prak-
tijk, als aanleiding geeft tot het ontstaan eener therapie, die reden geeft van haar
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handelen en eenen genoegzamen graad van zekerheid bezit. Uit volle overtui-
ging hecht ik mij aan deze beginselen, en van harte juich ik ze toe, want »oder
dezelve is de geneeskundige wetenschap eene ijdele pralerij van ledige woor-
den, met haar, al wat men zieh ooit schoons van haar hebbe gedroomd; (...)"
(Ramaer, 1844b, p. 73). Evenals Roser en Wunderlich was Ramaer van mening
dat de basis voor de geneeskunde wordt gevormd door de levensleer, de fysiolo-
gie.
Ramaer lichtte zijn opvatting van de geneeskunde als stellige wetenschap nader
toe door de wetten waarnaar de geneeskunde streeft, als volgt te omschrijven.
De eerste wet, die zijns inziens het onderwerp van de geneeskunde vornit, was
de "wet des levens". Deze luidde: "(...) wij kennen geen leven zonder organisa-
tie, - geene organisatie zonder beweeging, - geene beweeging zonder terug-
werking. Niet anders is het met het leven van den mensch; ..." (Ramaer, 1851a,
p. 15). Ramaers tweede wet was: "Elke wijziging in den toestand des ligehaams
openbaart zieh door evenredige uitingen des levens" (ibid., p. 16). De derde wet
werd als volgt geformuleerd: "De toestanden, welke door snelle of langdurige
inwerking van ongewone invloeden in het ligehaam ontstaan zijn, nndergaan,
onder de invloed der gewone levensvoorwaarden. eene reeks van vorm-
veranderingen (ziekteprocessen), welke öf in gezondheid eindigen, öf op een
voor het individu onschadelijk standpunt terugblijven, öf tot ontbinding van het
individu voeren" (ibid., p. 18). De vierde wet sloot hier op aan en luidde: "De
uiterlijke levensvoorwaarden kunnen zoodanig geregeld worden, dat de eerst-
genoemde ziekteprocessen (die, welke genezing doen verwachten) worden ver-
kort, de laatstgenoemde (die welke in ontbinding van het individu uitloopen)
in hun verloop een wijziging ondergaan, welke hen in (volkomene of betrekke-
lijke) gezondheid doet eindigen" (ibid., p. 20).

Verschiliende aspecten van Ramaers wetenschapsconeept treden in deze wetten
aan de dag. De omschrijving van de eerste wet maakt in de eerste plaats duidelijk
dat Ramaer de mens in de geneeskunde wilde beschouwen als een onderdeel
van de levende natuur. Dat wil zeggen, in de geneeskunde wordt de mens gezien
als een levend organisme, wiens leven, ziek zijn en sterven zieh voltrekt volgens
de wetten van de fysiologie (vgl. ook de eerder geciteerde passage van Ramaer;
Ramaer, 1844b, p. 73).
In de formulering van de eerste wet als de "wet des levens" bleek wederom
Ramaers verwantschap met de Tübinger School. Het toppunt van het genees-
kundig weten wordt, zoals hij zei: "(...) door den veelomvattenden naam van
physiologisch« geneeskunde het best (...) uitgedrukt" (Ramaer, 185 la, p. 16.). Ramaer
gaf aan dat de pathologie en de fysiologie hand in hand zouden moeten gaan
om de wetten des levens te ontrafelen. De pathologische anatomie had volgens
hem niet langer het laatste woord in de geneeskunde. Ook eiders benadrukte
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Ramaer dat: "(...) wanneer men met levenden, die ziek zijn, te doen heeft, het
voornamelijk op pathologische physiologie aankomt, van welke de pathologische
anatomie slechts hulpwetenschap is" (Ramaer, 1857, p. 114). Pathologisch-fy-
siologische kennis gaf zijns inziens beter rekenschap van de wijzigingen die in
de verrichtingen der organen onder de invloed van de ziekte zijn ontstaan, dan
de pathologische anatomie.
Ramaer maakte, evenals de eerder besproken natuurwetenschappelijke genees-
kundigen, geen principieel onderscheid tussen ziekte en gezondheid. In de toe-
lichting bij de eerste wet schreef hij: "Deze wet leert gezondheid en ziekte be-
grijpen als toestanden, welke niet van elkander afgescheiden zijn, maar, - omdat
zij openbaringen zijn van hetzelfde leven, waarvan het verschil zijnen grond
heeft in verandering der uiterlijke levensvoorwaarden, - längs duizende wegen
onmerkbaar in elkander overgaan en dan eerst als verschallend zieh openbaren,
wanneer de overgang snel was of de ontwikkeling in de nieuw ontstane rigting
eenen graad bereikt heeft, die het onderscheid duidelijk in het oog doet vallen"
(Rainai-r, ISSla, p. 16). Ziek en gezond verschillen dus slechts gradueel en de
fysiologie is in Staat om de betreffende levensuitingen verklaren. Met Virchow
en de overige natuurwetenschappelijke geneeskundigen was Ramaer van me-
ning dat ziekte begrepen moest worden als een vorm van leven, als leven onder
AfwijItenH»* mmt;»ndigh«»Hpn Daarom knn He fysinlngi«». Hi»» al« «t»»lligi» w»»t«»n-
schap de wetten des levens formuleert, ook de basis vormen van de genees-
kunde. Ramaer stelde in dit verband met kracht: "Alle gevallen, (...), die in het
gezonde en zieke leven kunnen voorkomen zijn tot deze wetten terug te bren-
gen, zij zijn het derhalve, die de beginselen, die de grondwet der geneeskundige
wetenschap vormen, die den grondslag van elk bewust geneeskundig handelen
uitmaken" (ibid., p. 23).

In de tweede en de derde wet gaf Ramaer, volgens eigen zeggen, zijn visie op de
diagnostiek en de therapie. De formulering van deze wetten levert tevens verdere
aanknopingspunten voor het ziektebegrip dat Ramaer hanteerde. Elke afwijkende
lichamelijke toestand was volgens Ramaer verbonden met afwijkend functione-
ren. Hij gebruikte hier met instemming een voorbeeld van Henle betreffende de
diagnose bij schele hoofdpijn. "Voor den physiologischen arts echter betekent
schele hoofdpijn, zoo als Henle doet opmerken, niets anders dan dat de eene N.
supra-orbitalis in eenen ongewone toestand verkeert; in hoeverre die toestand
met andere te gelijker tijd aanwezige verschijnselen in verband kan staan, blijft
dan het onderwerp van verder onderzoek" (ibid., p. 17). In de derde wet wor-
den nogmaals de vormveranderingen gerelateerd aan het lichamelijk functione-
ren. Deze samenhang was voor Ramaer belangrijk, omdat zijns inziens de kennis
der ziekteprocessen niet alleen de prognose bepaalt. maar in de eerste plaats de
grondslag van de behandeling uitmaakt (vgl. ibid., p. 18).



Gmasfcunk ak natuurwrtcnsrhap

Het afwijkende lichamelijk functioneren werd door Ramaer niet gezien als het
gevolg van een strijd tussen het leven en een binnengedrongen parasiet. Dit zou
een ontologisch ziektebegrip impliceren en daar zette Raniaer zieh nadrukkelijk
tegen af. Hij verweet de natuurhistorische school dat zij, hoewel zij dcx)r een
meer fysiologische benadering wel een stap in de goede richting van de zeker-
heid in de geneeskunde heeft gezet. toch een gebrek heeft. Dat gebrek. waar-
door in principe alles weer wordt vernietigd, was de ontologie (vgl. Ramaer.
1844b, p. 61). Als de moderne geneeskunde zieh daarentegen zou baseren op de
empirische fysiologie en de ontologie werd verworpen, was de geneeskunde op
het rechte pad. volgens Ramaer. In de geschiedenis is de geneeskunde telkens
ten prooi geraakt aan een of ander stelsel. De ontologie heeft daar in verschil-
lende gedaanten het hare toe bijgedragen. Maar, zo concludeert Ramaer opti-
mistisch, "( . . . ) zeker is het, dat, door de nederlaag der ontologie. der Genees-
kunde een nieuw tijdvak geopend is, dat evenzeer der wetenschap vruchtbaar als
der menschheid heilrijk belooft te zijn" (ibid., p. 76).

Ramaers afkeer van ontologische concepties van ziekte blijkt duidelijk uit zijn
afwijzing van het begrip "ontsteking", dat zijns inziens van ontologische aard is.
In 1850 besteedde hij in een artikel getiteld "Anatomico-pathologische
aanteekeningen, de hersenen en hare bekleedselen betreffende. 1. Over
ecchymoses subarachnoideae", in het Tijdschrifl der Nederlandsche MaaLschappij lot Be-
vordering der Geneeskunst, vele pagina's aan een uitwijding over dit begrip. Hij be-
schreef hoe het begrip ontsteking als aanduiding voor een specifieke toestand
had standgehouden. Dat was opmerkelijk, aldus Ramaer, omdat in de recente
geneeskunde dergelijke ontologische begrippen hun gelding verloren. In de
geschiedenis was veel gediscussieerd over de meest karakteristieke kenmerken
van ontsteking, die van oudsher werden beschreven als roodheid, zwelling, koorts
en pijn. Met de neergang van de ontologie zou men verwachten, zo meende hij,
dat er aan de twist over het kenmerkende criterium voor ontsteking een eind
gekomen was. Maar nee, zelfs de microscoop was ingezet om de ontologie van
de ontstekingen te ondersteunen, zo schreef hij (vgl. Ramaer, 1850, p. 80). Met
betrekking tot het begrip ontsteking concludeerde Ramaer: "De ontsteking als zoo-
danig mist dus elk bepaaJd kenmerk. En hoe kan het ook anders? Door beeldspraak in het
leven geroepen heeft het woord nooit iets anders dan theorien kunnen verte-
genwoordigen, de ontologie ten alien tijde bevorderd en nimmer het begrip van
iets werkelijks kunnen omvatten." (ibid., p. 86).

In 1851 wijdde Ramaer zelfs een geheel artikel getiteld "Over de verwerping
van het begrip ontsteking", in hetzelfde Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst, aan dit onderwerp. In oppositie tot Donders, in wiens
ogen het begrip ontsteking een proces aanduidde waardoor het een niet te
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ontologische notie zou zijn, verklaarde Ramaer nadrukkelijk dat het begrip ont-

steking als ziektebenaming diende te worden geschrapt, aangezien het een on-

tologisch begrip was. Ontologie n o e m d e Ramaer een hoofdzonde van een ver-

ouderde pathologie, waarvan velen zieh in de m o d e r n e geneeskunde niet goed

hadden kunnen bevrijden. Dat men een beetje ontologie toeliet, werd door Ramaer

streng afgekeurd. Hij beschouwde het als de: " ( . . . )verkracht ing van het begin-

sel, waarop de wetenschappelijke geneeskunde berust ( . . . ) " (Ramaer, 1851b,

p. 145). Hij onderschreef de mening van Roser en Wunderl ich dat de ontologie

o p geneeskundig vlak de voornaamste en meest wezenlijke dwaling is, een dwa-

ling die de vooruitgang van de wetenschap in de weg Staat (vgl. ibid., p. 145).

Ramaers afkeer van ontologische coneepties van ziekte blijkt daarnaast ook uit

zijn voor tdurende speurtocht naar het afwijkend funetioneren dat de oorzaak

van geestesziekten kan zijn (Ramaer, 1857, pp. 114 e.v.;Ter Meiden & Widders-

hoven-Heerding, 1985, p. 114).

Hoewel hij zieh sterk verzette tegen ontologisch denken in de geneeskunde ver-

raadt Ramaers opvatt ing nie t temin bepaalde ontologische aspecten. Evenals

Bornard en Virchow wist hij zieh niet geheel los te maken van ontologische

noties. De ontologie die hij bestreed, de geneeskundige ontologie, definieerde

Ramaer als: " ( . . . ) die werking van het verstand, welke een geheel schept van

ziekteverschijnselen, ziekteprodueten of ziektetoestanden, die niet noodzakelijk

bijeen behooren, en zulke vereenigingen als werkelijke wezens (onta) aanmerkt

en behandel t" (Ramaer. 1851b, p. 146). Ideeen leiden zijns inziens weihaast

onafwendbaar tot reificatie, tot ontologie. Ramaer baseerde zijn verwerping van

het begrip ontsteking onder andere op de overweging dat het noodzakelijk is

dat: " ( . ) een woord hetwelk een geheel proces, een geheel leven, een geheel

individu vertegenwoordigt , tot de ontologische opvatting van dat proces voert."

(ibid., p. 132) . De nadruk op de waarneming verleidde Ramaer echter ook tot

een vorm van ontologie. Doordat hij een materieel cri terium hanteerde voor het

hebben van, of lijden aan, een bepaalde ziekte, was ziekte geen abstract begrip

meer, maar iets in de werkelijkheid. Er vond ook bij Ramaer een reificatie van

het begrip "ziekte" plaats. De processen die ten grondslag liggen aan ziekten zijn

weliswaar complex, maar tevens concreet, aldus Ramaer. Het zijn feitelijke pro-

cessen, die door de wetenschap uiteindelijk te reconstrueren zijn. De ontologi-

sche trekjes van Ramaers visie treden bijvoorbeeld aan de dag in zijn opvatting

van geestesziekte. Evenals Griesinger verbond Ramaer geestesziekte met stoor-

nissen in de hersenfysiologie. Ook bij Ramaer blijkt dus dat het methodisch

materialisme, dat zo nauwlet tend metafysische s tandpunten als spiritualisme en

materialisme trachtte te weren uit de wetenschap. in de negent iende eeuw vaak

heeft geleid tot een concept van geneeskunde dat zieh toch niet geheel wist te

on tdoen van ontologische trekjes.
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In de bovengenoemde vierde wet besprak Ramaer zijn visie op de therapie. De
fysiologische, natuurwetenschappelijke geneeskunde verschaft zijns inziens de
wetten op basis waarvan prognose en diagnose mogelijk zijn, zoals uit de tweede
en derde wet duidelijk bleek. Doordat de geneeskunde zieh baseert op de kennis
van de wetten des levens, is vervolgens de stap naar de therapie gering: "Heeft
men daarentegen door de kennis der ziekteprocessen eenen vasten grondslag
voor de prognosis verworven, - dan weet men ook wanneer men mag, waiineer
men moet nalaten om in te grijpen. (...) Tot therapeutisch gebruik komt het
enkel aan op de kennis der wetten die elk middel bij de werking op het orga-
nisme volgt, en om die kennis te verkrijgen kan in de eerste plaats het onderzoek
hunner werking in den physiologischen dienen, (...)" (Ramaer, 18 5 1 a, p. 19 en
p. 22). Het is niet verwonderlijk dat Ramaer zieh op basis van zijn anti-ontologi-
sche fysiologische opvatting van geneeskunde keerde tegen het idee van speci-
fieke geneesmiddelen (vgl. Ramaer, 1844b). Hij blijkt dus wel belang te hechten
aan therapie, maar dan niet zozeer aan een therapie die gebaseerd is op empiri-
sche gegevens omtrent de werking van een bepaald middel. Zijn idee van thera-
pie behelsde veeleer de belnvloeding van een levensproces, waarvan de wetma-
tigheden bekend zijn. Therapie betekende voor Ramaer, evenals voor Virchow,
het reguleren van uitwendige materiele levensomstandigheden.
In Ramaers beschouwing van de geneeskunde als stellige wetenschap vertoont
het ziektebegrip grote overeenkomsten met dat van Virchow. Ziekte was een
vorm van leven, ontstaan door de inwerking van ongewone omstandigheden.
Ramaer huldigde ook een opvatting van het klinisch oordeel, die eerder naar
voren is gekomen. Ramaer kon het klinisch oordeel wetenschappelijk funderen,
aangezien de geneeskunde een stellige wetenschap is die de wetten kan aandra-
gen omtrent het lichamelijk functioneren. Op basis van de wetmatige kennis van
de geneeskunde konden diagnose, prognose en therapie op vrijwel gelijke wijze,
als een wetenschappelijke verklar ing en voorspelling, worden voltrokken.
Ten aanzien van de psychiatrie geldt eveneens dat Ramaer zieh sterk heeft beijverd
voor een gezichtsverbetering. Hij pleitte ervoor dat krankzinnigengestichten niet
slechts als laatste oplossing moeten worden gezien in de zorg voor krankzinni-
gen. Voor de zieke zelf is een krankzinnigenhuis, dat aan de eisen der moderne
tijd voldoet, een hele verbetering, aldus Ramaer. Men wordt niet gebonden of
gekneveld en niet zo ruw en onbehoorhjk bejegend als thuis (vgl. Ramaer, 1846a,
p. 72). Bovendien hield de krankzinnigenbehandeling meer in dan bewaring,
men hoopte de krankzinnigen te genezen. Rond 1850 groeide in Nederland het
aantal krankzinnigengestichten en het aantal opgenomen üjders aanzienlijk (vgl.
Schneevoogt, 1868, p. 162). Ramaer baseerde zijn vertrouwen in de psychiatrie
op het wetenschappelijk karakter van de krankzinnigenbehandeling.
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Ramaers ideeen over psychiatrie sloten nauw aan bij die van Griesinger. die als

de grondlegger van de neuropsychiatrie wordt beschouwd (vgl.Verwey, 1980) .

In Duitsland twistten tussen 1820 en 1840 twee sterk wijsgerig bepaalde psy-

chiatrische s t romingen met elkaar over de oorzaken van krankzinnigheid. Deze

veelal religieus gekleurde debatten waxen volgens Griesinger nutteloos. Hij wilde

ze de rug toe keren. door geen metafysische uitspraken te doen en door zieh

louter o p een wetenschappelijk standpunt stellen. Ramaer viel h e m hierin bij.

De psychiatrie was al zo vaak ten prooi gevallen aan de strijd tussen concurre-

rende filosofische en theologische stelsels. dat ze nu de minst zekere tak van de

geneeskunde leek. Dergelijke s t romingen trachtten telkens behandelingsplannen

door te drijven op grond van hun wijsgerige mensvisie, zonder oog voor de

praktijk. Dat was Ramaer een d o o m in het oog, juist omdat de ontwikkeling in

de welenschap zover gevorderd was dat de wetenschap een gefundeerde prak-

tijk, een rationele behandelwijze mogelijk maakte (vgl. Ramaer, 1846a, pp. 50

e.V.). D<x>r zieh te on thouden van metafysische uitspraken en door de psychia-

trie haar tereehte plaats als onderdeel van de geneeskunde te gunnen zou deze

onverkwikkelijke stand van zaken uit de wereld geholpen kunnen worden, zo

meetide Ramaer.

Volgens Rainaer behoorde de psychiatrie zieh bezig te houden met zielsziekten

vanuit een natuurwetenschappelijk, oftewel vanuit een methodisch materialis-

tisch, perspectief. De bestudering van de hersenprocessen en het zenuwstelsel en

de relatie daarvan met overige lichaamsprocessen vormde zijns inziens de grond-

slag voor het wetenschappelijk begrip van de geestesziekte. Krankzinnigheid werd

door Ramaer, zoals hij zelf zei, "geheel ligchamelijk" opgevat. De wetenschap

heeft geen recht o m uitspraken te doen over de kwestie of de rede of het ver-

stand van een hoger beginsel afhangen, aldus Ramaer (vgl. Ramaer, 1852, pp. 2 1 -

22) . Hij kon er evenwel niet o m h e e n o m enkele uitspraken te doen over de

mens als samenstel van lichaam en ziel. Beide zijn nauw verbonden maar toch te

onderscheiden. aldus Ramaer. De ziel houdt Ramaer voor enkelvoudig en onver-

anderlijk, de ziel kan niet ziek zijn. "Er bestaan derhalve geene ziekten der rede,

geene ziekten der ziel, en de krankzinnigheid is eene ziekelijke uiting der geest-

vermogens, welke van het l igchaam afhangen: die Vermögens zijn hrt bovustzijn, dc

voorslelling en de ideeenassociatie" (Ramaer, 1846a, p. 7) . Ramaer had dus wel een

bepaalde wijsgerige inensopvatting, die doorklonk in zijn opvatting van psy-

chiatrie. Maar doordat hij zieh in eerste instantie orienteerde op de
methcxiologische uitgangspunten van de (natuur)wetenschap, leek zijn mens-
beeld als filosofisch uitgangspunt niet door te dringen in de wetenschap.
Ramaers psychiatrisch onderzoek richtte zieh op het afwijkend functioneren
van de geestvermogens die van het lichaam afhangen. Geestesziekten waren zijns
inziens bepaalde abnormale processen en geen statische lichaamsveranderingen,
geen anatomisch aanwijsbare laesies. Ze konden echter wel resulteren in vorm-
veranderingen, aangezien samenstelling en verrichting samenhangen. Geestes-
ziekten werden volgens Ramaer veroorzaakt door prikkels van materiele aard.



Gaednindr als rwniurwrtmschap

Bij de verklaring van afwijkend functioneren, in het diagnostisch proces, diende
de ans zieh dan ook te richten op veranderingen in het gehele lichamelijke
functioneren van de patient. In de psychiatrie bezitten weliswaar zedelijke oor-
zaken verreweg het overwicht boven hchamelijke, aldus Ramaer. maar deze wor-
den door hem toch ook materieel geduid. Hij ging ervan uit: "(•••) d»t. even als
andere inwerkingen, elke zedelijke invloed ook door tusschenkomst der uitwen-
dige zintuigen in het inwendig werktuig wordt opgenomen, om er tot voorstel-
ling te worden, en dat. wanneer die invloed dikwerf terugkeert, het orgaan der
voorstelling eene zekere voorbeschiktheid verkrijgt om in denzelfden toestand
te geraken, zoo zeer zelfs, dat iedere uitwendige aanleiding door tusschenkomst
der ideenassociatie de genoemde verandering en dus dezelfde voorstelling ^al in
het wezen roepen. Het gevolg hiervan zal hetzelfde zijn, wat wij in ieder ander
ligchaamsdeel waarnemen, wanneer het langer dan gewoonlijk aan eenen en
dezelfden invloed blootgesteld is, dat wil zeggen, er ontstaat eerst ongewone
werkdadigheid van deszelfs zenuwen, daarna verlamming van deszelfs bloed-
vaten, bloedophooping, vertraging van den bloedsomloop en zelfs ontsteking
met derzelver gevolgen (...)" (Ramaer, 1846a, pp. 61 -62). In latere jaren werkte
Ramaer deze opvatting verder uit.

Ramaer relateerde de verschijnselen van krankzinnigheid aan fysiologische stoor-
nissen. Daarbij maakte hij gebruik van resultaten van Donders, die de bewegin-
gen der hersenen had onderzocht. Uit zijn Studie van de relatie tussen druk-
verschillen in de bloedbaan en de stofwisseling in de hersenen concludeerde
Donders dat het rationeel was om functionele stoornissen te verklaren op grond
van wijzigingen in de stofwisseling (Donders, 1849-1850). Ramaer veronder-
stelde vervolgens dat veranderingen in de bloeddruk en in de stofwisseling,
veroorzaakt door externe invloeden, zoals drankgebruik, of door afwijkend func-
tioneren van andere Organen, resulteren in onderscheiden ziektebeelden, in
verschillende vormen van krankzinnigheid. Op basis van zijn driedeling in geest-
vermogens die ten prooi kunnen vallen aan ziekte, de eerdergenoemde drie-
deling bewustzijn, voorstelling en ideeenassociatie, en de factor hersenwerking,
die verhoogd of verlaagd kan zijn, kwam Ramaer tot een schematische voorstel-
ling van de verschallende vormen van krankzinnigheid (vgl. Ramaer, 1852, p. 25;
Ramaer, 1855, p. 83). Aldus werd door Ramaer de psychopathologie gefun-
deerd op de hersenfysiologie.

Ramaer ging er ook bij zijn psychiatrische beschouwingen van uit dat ziek en
gezond geen wezenlijk onderscheiden toestanden zijn. Ziek en gezond verschil-
len gradueel, bij krankzinnigheid net zo goed als bij andere ziekten. De onder-
scheiden vormen van krankzinnigheid verschollen van het gewone leven door-
dat ze voortkomen uit vermeerderde dan wel verminderde hersenwerking. Maar
de overgang van gezond naar ziek zielenleven geschiedt längs zo vele wegen en
zo onmerkbaar, zegt Ramaer, dat men bijna nooit in staat is om te bepalen waar
de gezonde hersenwerking ophoudt en de krankzinnigheid begint (vgl. Ramaer,
1852. p. 24).
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In Ramaers ideeen over behandeling wordt dezelfde voorkeur voor een mate-
riele duiding aangetroffen. Dat betekent niet dat hij meende dat alleen directe
materiele beinvloeding van het functioneren van de patient is geboden. Hij waar-
deerde zeker opvoeding, godsdienstige vorming arbeid, goedheid en liefde in
het behandelingsproces. In Engeland vierde halverwege de negentiende eeuw
de "moral treatment" oftewel de "zedekundige behandeling" hoogtij. Deze ba-
seerde zieh op een niet-dualistische mensvisie (vgl. Everts &Van Leeuwen, 1852-
53, pp. 1 20 e.V.). De krankzinnige werd gezien als een individu, een organisch
geheel, waarin alle fysieke, intellectuele en morele Vermögens zijn verenigd. In
het behandelingsplan werd op al deze Vermögens ingewerkt om genezing te
bewerken. In dit systeem behoorde niet alleen somatisch gericht, medisch han-
delen tot de therapie maar deed men in therapeutisch kader ook aan lichaams-
beweging, godsdienstoefening en onderwijs. Deze behandelwijze vond ook
onder de Nederlandse psychiaters aanhang. Ook Ramaer nam in zijn ideeen over
behandeling elementen op uit de behandelingswijze van de "moral treatment"-
beweging. Hij leverde daarbij wel een eigen natuurwetenschappelijke interpre-
tatie van het nut van dergelijke behandelwijzen en hij abstraheerde van het mens-
beeld dat door de Engelse artsen met deze behandelwijze wordt verbonden. Zijn
toepassing van deze vormen van therapie beargumenteerde hij op een voor de
natuurwetenschappelijke orientatie in de geneeskunde specifieke manier. Wan-
neer Ramaer godsdienst, opvoeding. arbeid, enzovoorts aanprijst als behande-
ling, baseert hij zieh hierbij op het materiele effect van dergelijke ingrepen. De
inwerking van deze vormen van therapie werd, getrouw aan de uitgangspunten
van de natuurwetenschappelijke definitie van de geneeskunde, als een fysisch-
chemisch proces gewaardeerd.
In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de opvattingen van Ramaers
tijdgenoot Donders. Ook diens positie zal worden gerelateerd aan de in de tweede
helft van de vorige eeuw op de voorgrond tredende natuurwetenschappelijke
visie op de geneeskunde.

2 . 5 Franciscus Cornells Donders ( 1 8 1 8 - 1 8 8 9 )

Franciscus Cornelis Donders werd geboren op 27 mei 1818. Hij studeerde
geneeskunde te Utrecht aan de Rijkskweekschool voor militair-geneeskundigen
en aan de universiteit. Hij begon zijn loopbaan als ofBcier van gezondheid, eerst
te Vlissingen, later te "s-Gravenhage. Hij promoveerde op 13 Oktober 1840 in
Leiden tot "doctor medicinae" op een dissertatie over ontleedkundige, ziekte-
kundige waarnemingen aan het centraal zenuwstelsel (Donders, 1840) In 1842
werd hij docent in de "ontleedkunde en natuurkunde van den mensch" aan de
Rijkskweekschool voor militair-geneeskundigen, waar hij zelf had gestudeerd.
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In Utrecht verrichtte hij onderzoek op het gebied van de histologie. Sanien met
de fysiologisch chemicus G. J. Mulder (1802-1880) heeft hij een belangrijke
bijdrage aan de ontwikkeling van de histochemie geleverd. In dezelfde periode
maakte hij ook een begin met zijn bekende onderzoekingen van het oog. In
1847 is Donders benoemd tot extra-ordinarius aan de Utrechtse hogeschool. In
verband hiermee werd hij eervol ontslagen uit de militaire dienst. Ondanks aan-
biedingen van andere universiteiten - er was zelfs sprake van dat Donders in
1849 de beroemde Duitse fysioloog Ludwig te Marburg zou opvolgen - bleef
Donders in Utrecht (Fischer & Ten Doesschate, 1958,p. 105; vgl. ook: Cranefield
(ed.). 1982. p. 48). In 1863 volgde hij daar zijn leermeester J.L.C. Schroeder van
der Kolk (1797-1862) op als gewoon hoogleraar in de fysiologie.

Donders heeft zieh met verscheidene takken van geneeskunde beziggehouden
en daarin ook internationaal roem verworven. Terwijl zijn eerste onderzoekin-
gen pathologisch-anatomisch van aard waren, kwam hij al snel via de
histopathologie uit bij de fysiologie en de oogheelkunde. Zoals blijkt uit zijn
eigen onderzoek was Donders een groot voorstander van de fysiologische bena-
dering binnen de geneeskunde. Voor zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in
de fysiologie vermeed hij echter de term "fysiologie", ondanks zijn fysiologi-
sche aanpak, om niet de schijn van concurrentie te wekken.
Donders gaf in Utrecht over talrijke onderwerpen onderwijs. Hij werd tot hoog-
leraar benoemd terwijl er geen vacature was, hij was professor " i la suite". Zijn
leeropdracht was niet vast omschreven en daarom was hij tamelijk vrij in de
keuze van de vakken die hij wilde doceren. Donders kende de Utrechtse situatie
van nabij en hij wist van de bestaande leemten. Deze trachtte hij zoveel mogelijk
op te vullen. Hij doceerde er gerechtelijke geneeskunde, medische politie in
verband met gezondheidsleer. antropologie, weefselleer. algemene stofwisselings-
leer en oogheelkunde. Mede door dit brede scala van vakken zette Donders zijn
Stempel op de medische opleiding in Utrecht en. via zijn leerlingen, ook op de
opleidingen in de rest van Nederland. In de opsomming van de werkzaamheden
van de auteurs van de feestbundel, die Donders ter gelegenheid van zijn zeven-
tigste verjaardag door zijn dankbare leerlingen werd aangeboden, treedt de in-
vloed van Donders op de Nederlandse geneeskunde in het algemeen duidelijk
aan de dag (Snellen et al., 1888)

Donders' belang voor de ontwikkelingen in de Nederlandse geneeskunde blijkt
mede uit de invloed die hij heeft gehad bij de totstandkoming van twee belang-
rijke instituten. In 1859 werd het Nederlands Gasthuis voor behoeftige en min-
vermogende ooglijders geopend. Donders was de stichter en gedurende 2 5 jaar
tevens de directeur van dit gasthuis, dat tegelijk fungeerde als oefenschool voor
aanstaande oogartsen. In 1866, dat wil zeggen in de periode dat Donders hoog-
leraar was in de fysiologie, werd tevens het nieuwe "physiologisch laboratorium
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der Utrechtsche Hoogeschool" geopend. In dit laboratorium, dat was ingericht
volgens zijn aanwijzingen, zouden generates Utrechtse Studenten in de genees-
kunde de colleges en het praktisch onderricht volgen.
Donders genoot niet alleen in Nederland, maar ook internationaal aanzien. Het
meest bekend was hij door zijn in 1864 in Londen gepubliceerde werk Anomalies
of accomodation and refraction of the tyr (Donders, 1864). Met zijn overig onderzoek
trok hij eveneens de aandacht van buitenlandse voorvechters van de natuur-
wetenschappelijke geneeskunde. Hij reisde regelmatig en hij onderhield veel
schriftelijke contacten met fysiologen en artsen. zoals Helmholtz en de oogarts
A. von Graefe (1828-1870), en ook met andere wetenschapsbeoefenaars waar-
onder Ch. Darwin (1809-1882). Von Graefe's brieven aan Donders zijn bewaard
gebleven en in 1935 uitgegeven. Uit deze correspondentie blijkt naast de vriend-
scliap (H)k het collegiaal overleg over nieuwe ideeen en methoden in de oogheel-
kundf (vgl. Weve &Ten Doesschate, 1935). Dankzij zijn relaties met wetenschaps-
beoefenaren in de rest van Europa raakte Donders onmiddellijk op de hoogte
van de discussies en van de recente onderzoeksresultaten binnen de genees-
kundo Dit/elfde nrtwerk stelde hem cx>k in Staat om zijn eigen onderzoekingen
under de aandacht te breiigen. Zijn werk werd door vooraanstaande buiten-
landse wetenschapsbeoefenaars geciteerd.
Donders was tevens als redacteur van medisch wetenschappelijke tijdschriften
actief. Van 1845 tot 1856 gaf hij in samenwerking met enkele anderen het
Nederlandsch I.ancrt uit.Tevens niaakte hij deel uit van de redactie van het Nederlandsch
Archief voor Genees- en Naluurkunde. In 1846-1848 publiceerde Donders, zoals ge-
zegd. tezamen met Van Deen en Moleschott, een tijdschrift dat beoogde om de
Nederlandse onderzoeksresultaten op het gebied van de anatomie en fysiologie
aan een buitenlands publiek te presenteren: de Holländische Beiträge zu den anatomischen
und physiologischen Wissenschaften, dat later werd opgevolgd door het Archiv für die
holländische Beiträge zur Natur- und Heilkunde. Daarnaast heeft hij enkele oogheelkundige
periodieken uitgegeven.
Donders is opgeleid in de periode dat de natuurfilosofie en andere wijsgerige
Systemen opgeld deden in de Nederlandse geneeskunde. De onderzoeksmedioden
en de behandelingsmethoden van de diverse hoogleraren liepen in deze tijd
sterk uiteen. In een lezing in 1879 beschreef Donders de situatie rond 1840.
Men huldigt vrij algemeen een vorm van therapeutisch seepticisme, zo stelde
hij, en laat de natuur de vrije loop in de hoop op de levenskracht en de gene-
zende werking van de natuur. Daarenboven werd de geneeskunde beheerst door
de teleologie (vgl. Donders, 1879, geciteerd in Fischer &Ten Doesschate, 1958,
p. 185). Donders' werk heeft er voor een belangrijk deel uit bestaan om deze
prineipes te bestrijden. Het was mede door hem dat rond 1880 de beoefenaars
van de medische wetenschap de onhoudbaarheid van deze uitgangspunten als
vanzelfsprekend beschouwden.
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Toen Donders in 1842 aan de Rijkskweekschool voor militair-geneeskundigen
ging werken, drangen in Nederland de vernieuwingen door die in Duitsland op
gang waren gekomen. De jonge generatie binnen de Nederlandse geneeskunde
begon onderzoek en waarneming als essentieel voor het vak te beschouwen;
men ging experimenteren, percuteren, ausculteren en microscopisch onderzoek
verrichten. Zij lieten zieh hierbij inspireren door het werk van Henle, Müller,
Ludwig. Helmholtz, Du Bois-Reymond en andere bekende natuurwetenschap-
pelijke geneeskundigen. In Utrecht werkten Donders en zijn vriend en collega
Mulder - geheel in lijn met deze nieuwe benaderingswijze - samen aan micro-
chemisch onderzoek van dierlijke weefsels.
Mulder hield in dat jaar een pleidooi voor de erkenning van de waarde der
natuurkundige wetenschappen voor de geneeskunde. Daarbij rangschikte hij
expliciet de geneeskunde onder deze wetenschappen. Enerzijds verklaarde hij:
"(...) de physica zal u alles toelichten, wat in het menselijk ligehaani merkwaar-
digs valt op te merken, en hetwelk dit ligehaam gemeen heeft met al wat stofte-
lijk tot de aardoppervlakte behoort" (Mulder, 1842, p. 10). Eerder bracht hij
naar voren: "Dat de Geneeskunde eene Natuurkundige wetenschap is, behoefl
niet herinnerd te worden. Wat zou zulk eene wetenschap anders zijn, waarvan
het object een stofielijke klomp is, beheerscht door duizende natuurkrachten,
geplaatst op eene der kleinere planeten en blootgesteld aan vele invloeden der
Natuurkundige werkende oorzaken" (ibid., p. 6). Daarnaast stelde hij dat in het
menselijk lichaam een onstoffelijk wezen woont, de geest, maar daar houdt de
geneeskunde zieh niet mee bezig. De geneeskundige beperkt zieh immers, in
zijn visie, tot de zorg voor het stofTelijk omhulsel en voor de gestoorde werkin-
gen ervan (vgl. ibid., p. 30). De mens kon derhalve in de medische wetenschap
zonder bezwaar gezien worden als een natuurobjeet als elk ander, aldus Mulder:
"Wij verkeeren in eene dwaling, indien wij meenen, dat het menschelijk ligehaam
een op geheel eigene wijze gebouwd en georganiseerd voorwerp is" (ibid., p. 14).
In zijn oratie — die hij in het Nederlands hield — getiteld De harmonic van het dierlijke
leven. De openbaring van wetten, schetste Donders de uitgangspunten en grondgedach-
ten van zijn onderzoek (Donders, 1971 (1848)). Hij kondigde aan dat hij de
natuur op empirische wijze wilde bestuderen en dat hij de oorzaken van wat
wordt waargenomen zou trachten te achterhalen. De geneeskunde beschouwde
hij als natuurwetenschap, zoals blijkt in het slot van zijn oratie. Hij houdt daar de
Studenten voor dat de kennis die zij willen verwerven, door hen zelf verzameld
moet worden: "De kennis, die gij verlangt, ligt in de voorwerpen en verschijnse-
len der natuur opgesloten: zintuigelijke waarneming van deze is de eenige wijze,
waarop zij te verkrijgen is. (...) Gij moet leeren zien, hooren, ruiken, proeven en
tasten; en gij moet het bewustzijn hebben, dat gij met deze Vermögens tot ware
kennis kunt geraken" (Donders, 1971 (1848), pp. 65-66).

71



HooUstuk2

Donders was van mening dat de werkwijze van de wetenschappen die zieh met
de dode natuur bezighouden tevens de geeigende weg vormt voor de bestude-
ring van de natuur als geheel. Beide vormen van natuur moesten met behulp van
overeenkomstige, dat wil zeggen natuurwetenschappelijke, methoden worden
onder/ocht (vgl. ibid., p. 9). Donders constateerde dat men in het algemeen
erkent dat buiten de levende natuur niets dan wetten, niets dan noodzakelijkheid
heerst. Planten en dieren wil men daarentegen. getroffen door de harmonie in
de natuur, vanuit een ideologisch standpunt beschouwen. Donders stelde daar
tegenover dat men in de wetenschap niet behoort te vragen naar een nooit bewijs-
baar doel, maar naar oorzaken. Hij schetste hoe in de levende natuur overal
wetten en oorzaken werkzaam zijn, die de basis vormen van de harmonie. Spe-
culatie over het doel van deze harmonie was zijns inziens niet zinvol. Het for-
muleren van dergelijke doelen was voor de wetenschapsbeoefenaar ontoerei-
kend omdat het geen bevredigende antwoorden opleverde. Bovendien was het
aamnatigend. Volgens Donders was het niet geoorloofd om in de bestudering
van de levende natuur een andere vraagstelling te hanteren dan ten aanzien van
de dode natuur. In beide gevallen moest de wetenschapsbeoefenaar vragen " Waar-
door?", niet "Waartoe?" Het is de taak van de natuuronderzoeker, en daartoe
rrkent Donders ook de arts, om de oorzaken te doorgronden die de basis vor-
nicn van dc harmonic Niet de kennis van de harmonie in de natuur vormt het
eindpunt van diens streven, maar die van de natuurwetten. In het onderzoek van
de levende natuur moeten en kunnen, zo stelde Donders met nadruk, net als bij
de bestudering van de dode natuur, de natuurwetten op een natuurwetenschap-
pelijkf wijze worden opgespoord, al is dit niet altijd even eenvoudig. Donders
stelde daarenboven dat hetzelfde geldt voor de Studie van de mens. Zijns inziens
onderscheidt de mens zieh voor de natuuronderzoeker niet van de rest van de
natuur. Donders rangschikte de mens in dit verband zonder meer onder de dier-
soorten (vgl. ibid., p. 49).
Dit standpunt komt ook duidelijk naar voren in de Handleidingen tot de natuurkunde van
dm ge/onden maisch die Donders tezamen met A. F. Bauduin (1822-1885) publi-
ceerde in 1851 en 1853. "De natuurkunde van de mensch leert ons de ver-
schijnselen kennen, die de levende mensch aanbiedt. Die levensverschijnselen
staan in een innig verband met den vorm, de natuurkundige eigenschappen en
de scheikundige zamenstelling der onderscheidene ligchaamsdeelen: het is de
taak der physiologic dit verband op te sporen en aan te wijzen" (Donders &
Bauduin, 1851, p. 2). In hun bespreking van de relatie van de fysiologie tot de
andere wetenschappen geven Donders en Bauduin aan dat er nauwe betrek-
kingen bestaan tussen de fysiologie der planten, die der dieren en die der men-
sen en dat door vergelijking verschijnselen uit deze vakgebieden onderling ver-
helderd kunnen worden: "De proefondervindelijke physiologie kan meestal
alleen de verschijnselen der dieren raadplegen, en de kennis, hierbij opgedaan.
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bepaaldelijk bij de hoogere dieren kan, met eenige omzigtigheid, op den mensch
worden overgedragen. De physiologie der dieren is dus onafscheidelijk van die
van de mensch" (ibid., pp. 6-7).
De toepassing van kennis uit de dierfysiologie werd niet alleen met praktische
overwegingen gelegitimeerd. Donders en Bauduin benadrukken ook dat er geen
principiele gronden zijn om dit af te wijzen. De natuur is immers een samen-
hangend geheel en er bestaan geen natuurlijke grenzen tussen bepaalde natuur-
objecten. alleen willekeurige (vgl. ibid., p. 8 en p. 12). Classificaties en vergelij-
kingen op grond van allerlei kenmerken zijn, naar him mening, wel mogelijk.
De mens wordt door Donders en Bauduin opgenomen in de rij natuurobjecten
en, na vergelijking met andere dieren, als het meest ontwikkelde zoogdier aan-
geduid. Dit möge blijken uit het volgende uitvoerige citaat: "Hoezeer de mensch
aan het hoofd van den dierenschakel geplaatst is, munt niet in alle opzigten zijn
ligchaam boven dat der hoogere dieren uit. (...) Het voornaamste kenmerk,
waardoor de mensch zieh van alle dieren onderscheidt, bestaat in de hoogere
ontwikkeling zijner geestvermogens en zijne zedelijke natuur. Deze staat in naauw
verband met de meerdere ontwikkeling zijner hersenen, met den zamengestel-
den spiertoestel van zijn aangezigt en met zijn spraakvermögen, waardoor hij in
staat gesteld wordt. zijne gedachten aan anderen mede te deelen. (...) De herse-
nen zijn de Organen, waaraan de hoogere Vermögens, het gevoel, het verstand
en de wil, zijn verbonden. Bij den mensch zijn deze in verhouding tot de uittre-
dende zenuwen grooter van omvang en gewigt dan bij eenig ander dier. (...) Bij
de gewervelde dieren waar hersenen en ruggemerg aanwezig en in een been- of
kraakbeenachtig kanaal besloten zijn, wordt eene langzaam voortgaande ont-
wikkeling van het zenuwstelsel waargenomen. (...) en bij den mensch zien wij,
vooral wat de hersenen aangaat, den hoogsten trap van volkomenheid bereikt"
(ibid., pp. 23-26).

Ook met betrekking tot de voedingsleer heeft Donders zijn methodologische
uitgangspunten duidelijk naar voren gebracht. Als de mens vanuit het perspec-
tief van een rationele voedingsleer wordt onderzocht, wordt hem een plaats
toegewezen in het dierenrijk. "Wat goldt in dit opzigt van den mensch?", zo
brengt hij naar voren, "De bouw van zijn ligchaam en niet minder zijne neigin-
gen, - waarin de voorwaarden zieh openbaren, onder welke ons geslacht
geworden is, - wezen hem eene plaats aan russchen plantetende en vleeschetende
dieren" (Donders, 1865, p. 2).Wil men vervolgens in de fysiologie wetenschap-
pelijk verklaren hoe voeding samenhangt met spierarbeid en warmteontwikkeling,
dan was de wet van behoud van energie - Donders verwees naar de formulering
hiervan uit 1842 door R. Mayer (1814-1878) - zijns inziens een vruchtbaar
uitgangspunt. Dit voorbeeld illustreert nogmaals dat vanuit een wetenschappe-
lijk standpunt de levende natuur, de dode natuur en de mens door Donders
gelijk werden gesteld.
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Donders' visie op de verhouding tussen filosofie en wetenschap correspondeert

met de eerder gescheute opvattingen van de natuurwetenschappelijk georien-

teerde geneeskundigen. Hij wilde alle filosofische ideeen weren uit de weten-

schap en tevens levensbeschouwing en wetenschap duidelijk van elkaar afgrenzen.

Donders' materialisme behoort evenals bij de eerdergenoemde voorvechters van

de natuurwetenschappelijke geneeskunde als een vorm van methodisch materi-

alisme te worden beschouwd. Hij wees een principieel ontologisch materia-

lisme af en hij achtte het materialisme van zijn vriend Moleschott onaanvaard-

baar (vgl. Fischer & Ten Doesschate, 1958 , pp. 1 5 1 - 1 5 2 ; Romein. 1956

( 1 9 3 8 - 1 9 4 0 ) . p. 699;Ter Laage, 1980. pp. 196-197) . Op wijsgerige vlak hul-

digde Donders veeleer een metafysisch agnosticisme. Het materialisme zag hij

uitdrukkelijk als een werkhypothese. noodzakelijk bij de beoefening van weten-

schap. Moleschotts materialisme was daarentegen veel radicaler en het steunde

op een vervlechting van filosofie en fysiologie (vgl. o.a.Ter Laage, 1980, pp. 228

e.V.). Overigens wordt ook wel verdedigd dat Moleschotts materialisme niet

zozeer als een ontologisch. maar ook als een methodologisch materialisme moet

worden beschouwd (vgl. Peelers in Moleschott, 1989, p. 42) .

Donders was, zoals gezegd, net als de eerder besproken aanhangers van de

natuurwetenschappelijke geneeskunde een fel tegenstander van de Ideologie in

de wetenschap. Zijn leermeester Schroeder van der Kolk wilde daarentegen wel

natuurwetenschappel i jk onderzoek c o m b i n e r e n met een t e l eo log i sche

beschouwingswijze (Schroeder van der Kolk, 1835) . Schroeder van der Kolk

stond daarin overigens niet alleen. In de eerste decennia van de negentiende

eeuw was, zoals hiervoor is uiteengezet, de combinatie van empirische natuur-

wetenschappelijke onderzoeksmethoden enerzijds en teleologische vitalistische

opvattingen anderzijds wijd verspreid.

In het "Voorberigt" van zijn oratie zette Donders uiteen hoe hij ertoe was geko-

men o m de teleologische beschouwingswijze aan de orde te stellen. Hij consta-

teerde met Henle dat deze benadering zieh in de fysiologie en pathologie van

het dierlijk leven nog bijna overal krachtig deed gelden. Daarom was het onder-

werp volgens hem van voldoende gewicht om het in een openbare rede te

bespreken. De Stelling die Donders verdedigde, luidde dat de teleologische ziens-

wijze geweerd moet worden van het natuurkundig terrein, aangezien het haar

ontbreekt aan een vast fundament. De teleologische beschouwingswijze leidt

daardoor tot dwalingen en willekeurige beschouwingen die geenszins stroken

met het stellige karakter van wetenschap (vgl. Donders, 1971 ( 1 8 4 8 ) . pp. III-

IV). De filosofie mocht wat Donders betreft. beslissen of men in de natuur met

recht van een doel mag spreken. maar dergelijke ideeen horen niet tot het ter-

rein van de natuuronderzoeker. die zoekt naar de natuurwetten die de grond

vormen van de harmonie in de natuur (vgl. ibid., p. 9 en p. 21).
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Het is opmerkelijk dat in de "Handleidingen tot de na tuurkunde van den gezon-

den mensch" , die Donders zoals boven aangegeven tezamen met Bauduin heeft

gepubliceerd, de teleologische benadering wel een functie kreeg. In de natuur-

kunde van de mens , de fysiologie, werd een tweedeling aangebracht: de bijzon-

dere natuurkunde van de mens die zieh bezighoudt met samengestelde verrich-

tingen en de algemene na tuurkunde van de mens . die de grondverschijnselen

onderzoekt. In het inleidende hoofdstuk stellen Donders en Bauduin dat binnen

de eers tgenoemde het teleologisch standpunt een bepaald nut heeft: "De bijzon-

dere na tuurkunde van den mensch gaat daarentegen van de bijzondere werkin-

gen uit, die zij tot bepaalde verrigtingen en hieraan beantwoordende toestellen

vereenigt (ademhaling, spijsvertering, bloedsomloop). Deze vereeniging geschiedt

van een teleologisch standpunt.Tot elke hoofdverrigting worden, namelijk. eene

reeks meestal ongelijksoortige verschijnselen teruggebragt. die slechts in zoo

verre met elkander in verband staan, als zij tot verwezenlijking van hetzelfde

v o o r o n d e r s t e l d e d o e l b i j d r a g e n . ( . . . ) O m he t o n d e r l i n g v e r b a n d de r

physio logische verschijnselen m e e r aanschouweli jk te maken, w o r d e n zij

vereenigd tot een zeker aantal verrigtingen, van een teleologisch standpunt ont-

worpen" (Donders & Bauduin, 1853, pp. 1 -2 ) . De teleologische beschouwings-

wijze werd hier dus wel aanvaard en zelfs aanbevolen o m bepaalde verbanden

tussen verschillende typen verschijnselen te leggen. Bovendien, zo constateren

de schrijvers, sluit deze benadering - die ook naar voren komt in termen als

organisme, orgaan of functie - aan bij het alledaagse denken en spreken. Maar

deze aeeeptatie is beperkt. de teleologie heeft uitsluitend een functie als heuristisch

middel.

Donders en Bauduin attenderen er daarnaast ook op dat het van belang is dat er

zorgvuldig wordt omgegaan met de term "teleologie". De fysiologie dient zieh

zorgvuldig te on thouden van het zoeken naar eindoorzaken. Het doel waartoe

de verschillende verschijnselen in de natuur geordend zijn, moet niet gezien

worden als een door het menselijk verstand ontworpen plan, zoals bij kunstma-

tige, dat wil zeggen door de mens vervaardigde. werktuigen: "Bij deze laatsten

alleen kunnen wij verder vragen, met welk doel en hoe de verschillende zamen-

stellende deelen vervaardigd zijn; ten opzigte der bewerktuigde voorwerpen moet

als ideaal ons voor den geest zweven de kennis van de wijze hunner ontwikkeling en van

den grond van hun ontstaan" (ibid., pp. 2-3) .

Zoals Virchow de eenheid van de levende natuur aangaf met de term "leven", zo

beschreef Donders deze met de term "harmonie" . Hij legde er de nadruk o p dat

in de natuur de ha rmonie zieh steeds ontwikkelt. Er zijn geen eindtoestanden,

maar prikkels die inwerken o p bestaande organisaties. Deze invloeden kunnen

door de organisatie, dat wil zeggen het organisme, met meer of minder succes

worden verwerkt. Bij te zeer afwijkende prikkels ontstaan er stoornissen en zijn

wij van mening dat de ha rmonie is verstoord.

75



Hoofdstuk 2

Donders heeft zieh al vroeg in zijn loopbaan ontwikkeld van patholoog-anatoom
en histoloog tot fysioloog. Vanuit zijn fysiologische aanpak verklaarde hij, even-
als de hierboven besproken natuurwetenschappelijk georienteerde geneeskun-
digen, ziekten in termen van een proces. Het ging om stoornissen met een
bepaald verloop. Deze stoornissen, Donders rekende daar onder andere ontste-
kingen toe, bestaan tijdens het leven en niet na de dood. Het was zijns inziens
dan ook onjuist om het gebruik van dergelijke begrippen te baseren op bepaalde
anatomische afwijkingen (vgl. De Josselin de Jong, 1930. pp. 55-56).
Zijn de stoornissen zodanig dat de fysische voorwaarden van het harmonisch
verband tussen de verschillende lichaamsdelen worden opgeheven, dan is het
leven niet langer bestaan baar en treedt er een andere toestand in, die van ontbin-
ding. Donders formuleerde dit als volgt: "Grenzen dan ook tusschen leven en
dood bestaan slechts voor den oppervlakkigen beschouwer. Het eindigen van
het leven aan den laatsten ademtogt te verbinden, verraadt gebrek aan inzigt in
hetgeen aan het leven ten gronde ligt. (. . .) Door duizenden van overgangen
maakt de stofwisseling in de weefsels, die aan 't gezonde leven ten gronde ligt,
plaats voor die wisseling, welke wij ombinding noemen; en al deze verschijn-
«elen, leven, stoornis, ontbinding, zijn evenzo noodwendig en volgen elkander
wet t igop" (Donders. 1971 (1848) . p. 33).

In deze schets van de theoretische uitgangspunten van Donders treedt zijn ver-
wantschap met de natuurwetenschappelijke orientatie in de geneeskunde dui-
delijk aan het licht. Empirisch onderzoek naar de oorzaken van het verloop van
de gebeurtenissen in de natuur vormt de centrale lijn in Donders' werk. Hij
huldigde de inening dat voor de wetenschap de dode natuur, de levende natuur
t n de mens gelijk zijn. Bovendien was zijns inziens de enige wetenschappelijke
benadering van de natuur die van de natuurwetenschap, die speurt naar grond-
stoflen en grondkrachten (vgl. ibid., p. 56). Uitdrukkelijk stelde hij dat hij door
deze opvatting geenszins tot het kamp van de wijsgerige materialisten gerekend
diende te worden. Wetenschap en levensbeschouwing wilde hij juist streng
gescheiden houden. Donders profileerde zieh als een methodologisch materiahst,
zoals velen van de natuurwetenschappelijk georienteerde geneeskundigen. De
natuurfilosofie en zeer nadrukkelijk ook de ideologische beschouwingswijze in
de wetenschap, werden door hem verworpen. Ziekte was volgens hem niet een
wezenlijk verschillende toestand van gezondheid. Zelfs leven en dood waren,
aldus Donders. vanuit de wetenschap bezien, geen streng gescheiden fenome-
nen.
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Met de bovenstaande beschrijvingen van de opvattingen van Ramaer en Donders
is een indruk gegeven van de receptie van de natuurwetenschappelijke genees-
kunde in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw. In Donders
opvattingen kwamen vooral het verzet tegen het vitalisme en het methodisch
materialisme naar voren. Ramaer benadrukte met name het grote belang van de
fysiologie en verwierp met kracht de ontologische opvattingen. Beiden beklem-
toonden het wetmatige karakter van de geneeskunde. Sinds de tijd van Ramaer
en Donders is het aanzien van de geneeskunde, waar beiden zieh voor inzetten,
belangrijk verhoogd. De karakteristiek van het natuurwetenschappelijke
wetenschapsideaal in de geneeskunde, die in de drie eerste paragraien van dit
hoofdstuk is gepresenteerd, vormde het kader waarbinnen de denkbeeiden van
deze medici in de negentiende eeuw werden geinterpreteerd. De beschrijvingen
van de opvattingen van Ramaer en Donders boden een concretisering van dit
ideaal.
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3 Geneeskunde als levenswetenschap

3.1 Van mechanism« naar organisms

Aan het eind van de negentiende eeuw raakte de gezaghebbende positie van de
natuurwetenschappelijk georienteerde geneeskunde over zijn hoogtepunt heen.
In Duitsland en in Nederland, waar men zieh ook in deze periode nauw bij de
Duitse opvattingen aansloot, maar eveneens in de Angelsaksische landen, waren
na het aanvankelijke enthousiasme over deze opvatting van geneeskunde kriti-
sche geluiden te vernemen.
De kritiek richtte zieh op uiteenlopende aspecten van de natuurwetenschappe-
lijke geneeskunde. Er werd in eerste instantie geen concurrerend alternatief
geformuleerd. Er was eerder sprake van een relativer ing van de positie van de
natuurwetenschappelijke geneeskunde op verschillende fronten. Na verloop van
tijd ontstond echter een meer samenhangende nieuwe visie. De geneeskunde
werd daarbij niet langer op een lijn gesteld met de natuurkunde en de schei-
kunde. Geneeskunde werd met nadruk omschreven als levenswetenschap.
In de onderstaande schets van (de genese van) de levenswetenschappelijke
gedefinieerde geneeskunde blijkt duidelijk dat men in de analyse van een
wetenschappelijk debat niet alleen wordt geconfronteerd met wijsgerige kritiek
op de fundamentele uitgangspunten van deze geneeskunde maar ook met prak-
tische overwegingen. Opvallend zijn bijvoorbeeld de klachten dat de natuurwe-
tenschappelijke geneeskunde ondanks haar pretenties nog niet zo ver is gevor-
derd in de realisering van haar praktisch vermögen. In dit kader worden
bepaalde kwesties, die vanuit het natuurwetenschappelijk perspectief niet of niet
volledig konden worden verklaard, voor het voedicht gehaaJd.
Een van de kwesties die aan het eind van de vorige eeuw de gemoederen bezig-
hielden, was die van de verklaring van het ontstaan van ziekten en van de over-
gang van gezond naar ziek. Het bleek moeilijk te zijn om louter op grond van in
de natuurwetenschappen geldige factoren te verklaren waarom het ene individu
wel door een ziekte wordt getroffen en het andere niet. Zelfs de bacteriologie,
die aan het eind van de vorige eeuw opkwam en in dit verband juist de meest
veelbelovende benadering leek, kon niet eenduidig vaststellen welke voorwaar-
den bepalend zijn voor het optreden van ziekte. De overgang van gezond naar
ziek en omgekeerd was geenszins zo gemakkelijk verklaarbaar en voorspelbaar
als de natuurwetenschappelijk georienteerde geneeskunde in het derde kwart
van de negentiende eeuw had verondersteld. Om het ontstaan van ziekten beter

79



HooMstuk3

te begrijpen worden concepten als constitutie en dispositie, die eertijds door de
aanhangers van de natuurwetenschappelijke benadering in de geneeskunde als
achterhaald waren bestempeld, in ere hersteld en van een nieuwe inhoud voor-
zien.
Weliswaar hadden sommige natuurwetenschappelijke geneeskundigen, onder
wie Virchow, enige waarde gehecht aan dergelijke noties. Constitutie en sociale
omstandigheden werden dan naar voren gehaald als voorwaarden waarbinnen
het menselijk leven zieh afspeelt. Maar de manier waarop in nun ogen deze
aspecten geacht werden een rol te spelen in het menselijke fysieke functioneren,
verschilde van de opvattingen die daaromtrent rond 1900 naar voren werden
gebracht. Virchow vatte, vanuit zijn methodisch materialistisch kader, lichame-
lijke constitutie en stxiale gegevens op als respectievelijk specifieke celfiguraties
en bepaalde f ysisch en chemisch te reconstrueren invloeden. Dit strookte met de
natuurwetenschappelijke benadering van de oorzaken van ziekte. als materiele
factoren. Volgens Virchow was het. zoals gezegd, de taak van de arts om ziekte,
oftewel leven onder abnormale omstandigheden, te verhelpen door het leven
onder normale omstandigheden te herstellen. Dit impliceerde zijns inziens dat
de geneeskunde een algemene verbetering van de levensomstandigheden diende
na te streven. Medici hadden daardoor ook een politieke taak: de geneeskunde is
in zekere /.in een sociale geneeskunde (vgl. Virchow, 1849. p. 48). Een dergelijke
brede taakstelling van de geneeskunde kon er dus, aldus Virchow, toe leiden dat
de gebruikelijke medische handelwijze werd overschreden en de medicus zieh
in de politiek begaf. Maar de legitimatie hiervan overstijgt het methodisch mate-
rialistische kader niet. Ook de politiek actieve arts beperkte zieh uiteindelijk tot
het manipuleren van materiele omstandigheden.
Aan het begin van de twintigste eeuw trad een verruiming op van de hierboven
beschreven, op het methodisch materialisme geschoeide, visie op het menselijk
functioneren. De herwaardering van de begrippen constitutie en dispositie vormt
daarvan een teken. Met behulp van deze termen kregen aspecten van aanleg en
omgeving die niet in materiele gegevens uit te drukken zijn, in toenemende
mate een plaats binnen de geneeskunde. Dat betekende dat fysische en chemi-
sche omstandigheden niet langer de enige te bestuderen factoren waren, als
men wetenschappelijk inzicht wilde verwerven in het menselijke fysieke wel-
zijn. Binnen de medische wetenschap van het begin van de twintigste eeuw
werden ook de sociale omgeving en de psychische gesteldheid weer geaccep-
teerd als aetiologische factor. De opkomst van de psychoanalyse en de sociale
geneeskunde en de herwaardering van de psychosomatiek vormen een illustra-
tie van deze ontwikkeling.
De aantasting van de hegemonie van het methodisch materialisme blijkt even-
eens uit de verschuivingen in het zelfbeeld van de geneeskunde. De orientatie
op de fysica, het toonbeeld der natuurwetenschappen, verzwakte. De medische
wetenschap profileerde zichzelf in toenemende mate als levenswetenschap en
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spiegelde zieh aan de biologie. Het verschil met de opvattingen halverwege de
negentiende eeuw blijkt duidelijk in het volgende voorbeeld. In 1851 consta-
teerden Donders en Bauduin, in de inleiding van hun Handleidimj tot de natuurkunde
van dai gezonden mensch bij de verklaring van de opzet van het boek. dat het woord
biologie, als levensleer, welhcht een betere benamiiig voor hun onderneming
zou zijn geweest dan fysiologie, natuurleer of natuurkunde. Fysiologie wordt
namelijk zelfs wel gebruikt in de zin van leer van de dode natuur, zo stelden zij.
Maar zij zagen er vervolgens toch van af de term biologie te bezigen. omdat dit
begrip als alternatief voor fysiologie niet algemeen ingang had gevonden (vgl.
Donders & Bauduin, 1851, pp. 1-2). Het feit dat het in dit type natuurkunde om
levende objecten gaat. leidde niet tot een nuancering in het begrippenapparaat.
Rond de eeuwwisseling was de situatie echter volledig anders: alom werd de
geneeskunde tot een biologische wetenschap verklaard.

Vanwege deze orientatie op de biologie zijn de toenmalige ontwikkelingen in
de wijsgerige biologie van belang om een goed beeld van de geneeskunde tus-
sen 1890 en 1940 te verkrijgen. Zij worden hieronder dan ook mede in de
bespreking betrokken. In de periode die in dit hoofdstuk aan de orde wordt
gesteld, was er in de wijsgerige biologie sprake van een wederopbloei van
vitalistische en organicistische denkbeeiden. Aan het werk van de voornaainste
vertolker van het neo-vitalisme H. Driesch (1867-1941), hoogleraar filosofie te
Leipzig, werd ook in medische kring ruim aandacht geschonken. Diens theo-
rieen werden zelden integraal overgenomen, maar velen putten inspiratie uit
zijn ideeen als het ging om een specifieke waardering van de levende natuur
(vgl. o.a.Tendeloo, 1922, p. 17). In de jaren twintig en dertig van de twintigste
eeuw werd ook het werk van andere organicistisch georienteerde theoretische
biologen als J. S. Haldane (1860-1936) en J. von Uexküll (1864-1944) door
artsen met waardering besproken.

In de theoretische biologie werd toentertijd het principiele verschil tussen levens-
verschijnselen en fysisch-chemische verschijnselen verder uitgewerkt. Organis-
men en dingen kunnen beide weliswaar als een mechanisme worden opgevat,
zo stelde men, maar een dergelijke beschouwingswijze schiet altijd tekort ten
aanzien van de Organismen (vgl. o.a. Haldane, 1923; Haldane 1931; Von Uex-
küll, 1928). Het vermögen van de levende natuur, en dus ook van de mens, om
te reageren op vreemde invloeden door wijzigingen in funetie en organisatie,
wijst op een bepaalde ordening die niet alleen door causale wetmatigheden wordt
verklaard. De genoemde biologen hielden een pleidooi om in de wetenschap
wel recht te doen aan de specifieke kwaliteiten van de levende natuur.
Met de beoogde waardering van de eigen aard van de levende natuur hangt de
opkomst van de stroming van het holisme in de biologische wetenschappen
samen. In deze visie worden de verschijnselen in de levende natuur niet
beschouwd als opdeelbaar in talloze sequenties van actie en reactie, maar ze
worden gezien vanuit een integraal concept, als actieve manifestaties van een
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levend organisme (vgl. o.a. Haidane, 1931, p. 14). De door het holisme beln-
vloede wijsgerig biologen stelden dat Organismen in een louter analyserende
beschouwingswijze niet tot hun recht kunnen komen. Het functioneren van een
levend organisme is niet louter een ingewikkelde optelsom van wetenschappe-
lijk te onderscheiden processen en mechanismen. Zij beklemtoonden dat bin-
nen de levende natuur een leidende rol wordt gespeeld door specifieke richting-
gevende factoren, zoals een zekere algemene planmatigheid en een vermögen
tot organisatie en integratie. Verschijnselen als regeneratie en aanpassing vorm-
den naar hun oordeel belangrijke onderzoeksthema's . Deze voor de levende
natuur juist zo karakteristieke kenmerken laten zieh niet reduceren tot natuur-
kundige wetten. Natuurwetenschappelijke causale analyses zijn in deze gevallen
niet toereikend, zo stelde men, en daarom moeten ze worden aangevuld met
verklaringen die daarmee wel rekening hielden.

Onder invloed van de ontwikkelingen in de wijsgerige biologie werd het ideaal
van de eenheid van de wetenschappen, die zieh alle baseren op het methodisch
materialisme van de natuurwetenschap, door velen verlaten. In plaats van een
concept van de natuur ten opzichte waarvan slechts een type wetenschap moge-
ll)k is, wordt er een principiele scheiding tussen levende en dode natuur aange-
bracht. Hieraan werd vervolgens de consequentie verbonden dat er verscbil-
lende typen wetenschap zijn, enerzijds de levenswetenschappen en anderzijds
de natuurwetenschappen in klassieke zin. Door sommigen werd daarnaast ook
een speciale categorie ingeruimd voor de menswetenschappen (vgl.Verwey, 1988,
pp. 62 e.V.).

In het verlengde van de geschetste wijsgerig biologische discussies vond het
standpum dat er eveneens een wezenlijk verschil bestaat tussen de geneeskunde
en de natuurwetenschappen, steeds meer aanhang. Het onderscheid tussen
levende en dode natuur was niet alleen voor de biologie maar ook voor de
medische wetenschap relevant. Het eigen karakter van de levensverschijnselen
dat eertijds vanuit een methodisch materialistische visie werd genegeerd, ver-
diende erkenning binnen de medische wetenschap, zo meende men. Men
beschouwde in toenemende mate de geneeskunde als een levenswetenschap,
evenals de biologie.

Deze herdefiniering vertoont twee aspecten. Enerzijds trad er een belangrijke
wijziging op in het denken over het object van de geneeskunde, de mens. De
mens werd in toenemende mate opgevat als een organisme en niet langer louter
als een zeer gecompliceerd mechanisme. Men beklemtoonde dat het nieuwe
uitgangspunt voor de geneeskunde moest luiden dat de mens een deel van de
lotnde natuur is. Op zieh was dit geen principled nieuw of revolutionair stand-
punt. In de natuurwetenschappelijke geneeskunde van de tweede helft van de
negentiende eeuw verschafte de celtheorie immers een basis voor het onder-
scheid tussen levende en dode natuur. Vanuit de methodische instelling van de
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zieh als natuurwetenschap definierende geneeskunde werden er echter geen
verdere consequenties verbonden aan dit verschil. Integendeel, de levende en
dode natuur werden, zoals in het voorgaande hoofdstuk is aangegeven, vanuit
wetenschappelijk opzicht op een lijn geplaatst.Ten tijde van de wending naar de
levenswetenschappelijke opvatting van de geneeskunde raakten medici er even-
wel van overtuigd dat celprocessen en orgaanfuneties niet gelijkgesteld moesten
worden met overige fysische en chemische processen. Essentieel voor deze levens-
processen is immers dat zij in dienst staan van het funetioneren van het orga-
nisme als geheel. Een consequentie van dit gezichtspunt was dat de pathologie
haar aandacht verlegde van afzonderlijke cellulair gefundeerde ziekteprocessen
naar het zieke organisme als geheel. Uiteindelijk resulteerde dit in uiteenlo-
pende vormen van holistische pathologie (vgl. Mayer, 1953, pp. 73 e.V.).
De toenadering tot de biologie leidde anderzijds tot gewijzigde inzichten over
de te hanteren verklaringswijze. Aan de wijsgerige bespiegelingen omtrent de
aard van het object verbond men op methodologisch niveau de condusie dat de
mechanicistische en reducerende benadering van de natuurwetenschappen niet
voldoet in de geneeskunde, omdat hierdoor wezenlijke eigenschappen van het
organisme uit het zieht verdwijnen. De Nederlandse hoogleraar in de keel- neus
en oorheelkunde H. Burger (1864-1957) constateerde bijvoorbeeld het vol-
gende: "Men ontkomt niet aan den indruk, dat, naast het mechanisch gebeuren,
een eigen regelende natuurfactor aan het werk is. (...) De in de orgaan-determi-
natie nagespeurde wetmatigheid als zoodanig is voor een mechanistische
verklaring ontoegankelijk" (Burger, 1928, p. 448). Dergelijke overwegingen leid-
den ertoe dat mechanistische verklaringen niet zozeer werden verworpen, als
wel dat men meende dat ze aanvulling behoeven.

Opmerkelijk is dat in de levenswetenschappelijk georienteerde periode filosofi-
sche inzichten een andere positie innemen ten opzichte van de wetenschap, dan
tevoren. Zij kunnen criteria verschaffen op grond waarvan methodologische
regeis worden bekritiseerd. Het onderscheid tussen levende en dode natuur werd
geacht implicates te hebben voor de wetenschappelijke verklaringswijze. Dit
standpunt verschilt wezenlijk van de verhouding tussen filosofie en wetenschap
in de natuurwetenschappelijke geneeskunde: beide werden eertijds strikt ge-
scheiden gehouden. Het methodisch materialisme beroemde zieh erop geen
uitspraken te doen op ontologisch niveau, de struetuur van de werkelijkheid zou
er niet door worden vastgelegd. In de daaropvolgende discussies bleek het
methodisch materialisme toch op een bepaalde vooronderstelling over de wer-
kelijkheid te berusten, namelijk dat via deze methoden zinvolle kennis van die
werkelijkheid kan worden verworven. Juist op dit punt, dat wil zeggen op haar
impliciete wereldbeeld, werd de natuurwetenschappelijke coneeptie van genees-
kunde bekritiseerd. Men kwam tot de condusie dat een zekere vermenging van
wetenschap en metafysica, zij het op het niveau van de grondslagen van de
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wetenschap, onontkoombaar is. Deze vervlechting werd niet langer als funest
beschouwd voor de wetenschap; ze werd niet langer trächtig bestreden. De
vermenging van wetenschap en wijsbegeerte, die in de tweede helft van de
negentiende eeuw met zoveel nadruk werd afgewezen, verscheen derhalve aan
het begin van de twintigste eeuw opnieuw op het toneel. Filosofische vragen
werden niet langer verbannen buiten het gezichtsveld van de wetenschaps-
beoefenaars. Aan de reflectieve inzichten omtrent het object van de medische
wetenschap worden tevens methodologische consequenties verbunden.
De natuurwetenschappelijke benadering werd in de periode waarin de levens-
wetenschappelijke opvattingen naar voren komen, overigens ook in bredere zin
bekritiseerd. Zij zou bijdragen aan een algemeen proces van vervreemding en
fragmentatie. Door het gebruik van causaal-analytische onderzoeksmethoden
levert dit type wetenschap slechts losstaande feiten, klaagde men (vgl. Paulsen,
1906, pp. 66-67, geciteerd in Leichtman, 1979, p. 58). Een integrerende visie
werd node gemist. De nieuwe levenswetenschappelijke vormen van geneeskunde
zouden volgens sommigen ook beter te rijmen zijn met levensbeschouwelijke
opvattingen terwijl de mechanistische natuurverklaring anti-godsdienstige trekken
zou vertonen en gemakkelijk zou leiden tot atheisme en materialisme (vgl. Van
de Bom, 1933a;Van de Born. 1933b: Bruna, 1935b). Dergelijke kritiek heeft ook
de weg vrijgemaakt voor de vermenging van filosofische en Jevensbeschouwe-
lijke motieven met de wetenschappen, die in de levenswetenschappelijke orien-
tatie kan worden aangetroffen.
In de geneeskunde rond de eeuwwisseling kan men, evenals in de biologie, een
opmerkelijke rehabilitatie van het teleologische denken constateren. Werd en-
kele decennia tevoren het teleologisch denken met kracht bestreden, nu trad het
naar voren als een oplossing voor vragen die vanzelfsprekend voortkomen uit de
bestudering van het leven. De levende natuur vertoont niet alleen een vermögen
tot organisatie en integratie, zo stelde men, maar daarmee ook een bepaalde
doelgerichtheid. Daarom zou de geneeskunde onvolledig en inadequaat zijn als
ze geen acht slaat op de doelmatigheid in de levende natuur. De veranderingen
in functie, organisatie en vorm, die het organisme ondergaat ten gevolge van
vreemde invloeden, kunnen niet alleen als causale processen worden geduid.
Vorm en functie moeten in hun relatie met de omgeving worden bekeken. Ten
aanzien van levende wezens moet men, behalve met de causale afhankelijkheids-
relaties, ook rekening houden met een andere vorm van afhankelijkheid: tussen
de delen en het geheel, tussen de organen en het organisme, tussen individuele
verschijnselen en het leven als geheel. Dit alles werd aangeduid met het begrip
"doelafhankelijkheid". De mens moest volgens deze teleologische opvatting niet
opgedeeld worden. Hij behoorde juist als een georganiseerd geheel, functione-
rend in een bepaalde omgeving, te worden gezien.
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Kenmerkend voor de natuurwetenschappen was dat het object van de weten-
schap werd beschouwd als een element uit een verzameling van gelijksoortige
elementen. De zin van de nomothetische benadering van de natuurwetenschap
berust op deze veronderstelling. Aan de hand van de overeenkomsten tussen de
afzonderlijke elementen kunnen wetenschapsbeoefenaars verklaringen geven en
voorspellingen doen. Deze aanname vindt men ook terug in de geneeskunde.
die het natuurwetenschappelijk wetenschapsideaal overneemt. In het vorige
hoofdstuk bleek dit onder andere in Bernards overtuiging dat een arts, zodra hij
de determinerende oorzaken van een ziekte kent en weet hoe deze verholpen
moet worden, op grond van zijn kennis deze ziekte altijd zal kunnen verhelpen
(vgl. Bernard, 1865, pp. 374 e.v.).
In de levenswetenschappelijke periode vindt op dit punt een belangrijke omslag
plaats. In plaats van uit te gaan van gelijkvormigheid, beklemtoonde men het
individuele karakter van het organisme. De Berlijnse hoogleraar interne genees-
kunde Fr. Kraus (1858-1936) wilde in zijn bekende werk Dir allgemeine und spezielle
Pathologie der Person. Klinische Svzygiologie het belang van een synthetiserende benade-
ring, waarin het menselijk organisme als een individuele functionele eenheid
wordt gezien, voor het voetlicht halen (Kraus, 1919). In de jaren twintig is het
accent verder verschoven. De nadruk kwam hoe langer hoe meer te liggen op de
individualiteit van de persoon. Deze ontwikkeling wordt in het volgende hoofd-
stuk nader toegelicht.
Een belangrijk kenmerk van de levenswetenschappelijke ommezwaai in de ge-
neeskunde was voorts dat theorie en praktijk tegenover elkaar worden uitge-
speeld. De argumenten ten gunste van een organicistische, holistische of ideo-
logische benadering in de geneeskunde steunden niet zozeer op een hang naar
wetenschappelijke zuiverheid. Ze ontleenden hun kracht vooral aan de wens
recht te doen aan de medische praktijk. Deze confrontatie tussen wetenschap en
praktijk komt zowel in de discussies rond het ziektebegrip als bij de bespreking
van het klinisch oordeel naar voren. In de natuurwetenschappelijke geneeskunde
werden theorie en praktijk daarentegen nauw verbonden geacht. De praktijk
zou idealiter bestaan uit de toepassing van de geneeskundige wetmatigheden en
ontleende haar rationaliteit aan de toepassing van de theorie. In de levens-
wetenschappelijke periode werd echter gesteld dat de uitoefening van de ge-
neeskunde meer vereist dan louter toepassing van wetten. Men heeft immers
met individuele personen te maken. Dit surplus moest worden verdisconteerd
in een adequate omschrijving van de geneeskunde.
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De kritiek op het natuurwetenschappelijk concept van de geneeskunde strekte
zieh ook uit tot haar visie op de arts-patient relatie. De door de natuurweten-
schappelijke geneeskunde voorgestane objectiverende houding van de arts ten
opzichte van de zieke werd geproblematiseerd. Tegenover een dergelijke afstan-
delijke relatie werd door artsen als E. Schweninger (18S0-1923), G. Honigmann
(1863-1930) en Richard Koch gewezen op de noodzakelijke betrokkenheid van
de arts bij de patient (Schweninger, 1907; Honigmann. 1913; Koch, 1917; Koch,
1923; Koch, 1926). De medische relatie is, zo betoogden zij, fundamenteel ver-
schillend van de relatie van een wetenschapsbeoefenaar tot zijn object. De sub-
ject-object relatie kan daarvoor niet model staan. Als de natuurwetenschappe-
lijke geneeskunde een dergelijke relatie wel als voorbeeld ziet van de verhou-
ding tussen arts en patient, dan is er iets fundamenteel mis met haar visie op de
medische praktijk. De natuurwetenschap kan op dit essentiele punt niet funge-
ren als wetenschapsideaal, zo stelde men. De praktische geneeskunde is niet
gebaseerd op waardevrijheid en distantie, maar op betrokkenheid. Een geldige
conceptie van geneeskunde dient dit gegeven in zieh op te nemen.

De natuurwelenschappelijk orientatie van de geneeskunde raakte rond de eeuw-
wisseling steeds meer aan het wankelen. De opvatting dat aandacht voor de indi-
vidualiteit van Organismen hemelsbreed verschilt van de in de natuurweten-
schappelijke geneeskunde als vanzelfsprekend aanvaarde gelijkheid van alle
individuen in geval van ziekte, won terrein. Het methodisch materialisme werd
verlaten, de gelijkschakeling van dode en levende natuur werd bestreden. Het
wetenschapsmodel waarnaar de geneeskunde zieh richtte was de biologic De
strenge scheiding tussen wetenschap enerzijds en filosofie en levensbeschou-
wing anderzijds werd versoepeld. Aan wijsgerige inzichten worden consequen-
ties verbonden ten aanzien van de wetenschappelijke verklaringswijze. Zowel de
rehabilitate van de finale of ideologische beschouwingswijze binnen de weten-
schap, als de orientatie op de praktijk zijn de opvallende kenmerken van de
nieuwe orientatie binnen de geneeskunde.
In de volgende twee paragrafen zullen de consequenties van deze veranderingen
voor het ziektebegrip en het klinisch oordeel worden besproken. De laatste para-
grafen van dit hoofdstuk zijn gewijd aan de opvattingen van twee vooraanstaande
Nederlandse medici ten tijde van de levenswetenschappelijke orientatie in de
geneeskunde. Eerst worden de ideeen van Winkler, die vanaf in de jaren negen-
tig van de negentiende eeuw als hoogleraar psychiatrie werkzaam was, weer-
gegeven.Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de anatoom Barge en diens
receptie van de levenswetenschappelijke opvatting van de geneeskunde in de
jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw.
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3.2 Zidcte als disfunctir

De herdefiniering van geneeskunde als natuurwetenschap tot geneeskunde als
levenswetenschap impliceerde een heroverweging van het ziektebegrip. Dit cen-
trale concept heeft in de periode van de jaren negentig van de negentiende eeuw
tot de jaren dertig van de twimigste eeuw dan ook belangrijke wijzigingen
ondergaan. Van deze ontwikkelingen zal in deze paragraaf een overzicht worden
gegeven.
In de nieuwe omschrijving van het begrip "ziekte" werd het gerelateerd aan het
totale functioneren van het individuele organisme. Ziekte werd gezien als een
verstoring van het normale functiepatroon, als een inadequate en/of vermin-
derde prestatie, kortom als disfunctie. De individualiteit van de patient en van
zijn ziekte kwamen meer op de voorgrond te staan dan in de voorafgaande
periode. Het resultaat was dat de cellulaire pathologie, maatgevend toen de na-
tuurwetenschappelijke orientatie in de geneeskunde hoogtij vierde. door de
constitutiepathologie en de functionele pathologie van haar troon werd gesto-
ten.
In de laatste twee decennia van de negentiende eeuw werd de eerste serieuze
aanval op de cellulaire pathologie ondernomen door de aanhangers van de
bacteriologische school. Zij meenden, in het voetspoor van Robert Koch (1843-
1910), dat het voor de pathologie van veel meer belang is om te zoeken naar
uitwendige oorzaken van ziekte, dan om cellulaire processen te ontrafelen. Diens
onderzoek naar de aetiologie van wondinfecties, tuberculose en miltvuur had
immers aangetoond dat het mogelijk is bepaalde welomschreven ziekteverwekkers
aan te wijzen (o.a. Koch, 1876; Koch, 1878; Koch 1932 (1882)). Ziekte werd
door de bacteriologische school opgevat als de strijd tussen de eel en een micro-
organisme. E. Klebs (1834-1913), naast Koch een der belangrijkste woordvoer-
ders van deze school, verdedigde de claim dat de uitwendige oorzaak, i.e. een
parasitair micro-organisme, het grootste gewicht in de schaal legt bij het ver-
loop van een ziekte (vgl. Diepgen, 1926, p. 312 e.v.). Men koesterde na Kochs
ontdekkingen zelfs de verwachting dat het eens mogelijk zal zijn om een tast-
bare externe factor, zoals een bacterie, te identificeren als de oorzaak van een
specifieke ziekte. Vandaar dat de bacteriologen zieh sterk toelegden op "Ursachen-
forschung", onderzoek naar ziekteverwekkers (vgl. Klebs, 1887).
Voor wat betreft hun wetenschapsopvatting passen de bacteriologen geheel bin-
nen het kader van de natuurwetenschappelijke geneeskunde. Zij zochten naar
bepaalde specifkeerbare causale verbanden, die het optreden van een ziekte ver-
klären. Zeer uitdrukkelijk onderschreven zij het methodologisch materialisme
en het experimentele karakter van de natuurwetenschappen. De bacteriologen
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gingen ervan uit dat er uiteindelijk een factor aanwijsbaar zal zijn die het optre-
den van een ziekte bepaalt. Deze reductie van een causale verkJaring tot een
mono-causaal verband, leidde tot een wat naief optimisme. Het verhelpen van
ziekte werd gelijkgesteld met de jacht op afzonderlijke belagers van onze
gezondheid. Door deze ene factor op te sporen en te bestrijden zou men ziekte
kunnen afweren en bestrijden. Opmerkelijk is dat dergelijke ideeen verwant-
schap vertonen met denkbeelden die, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben
geschetst, waren verbonden met een ontologisch ziektebegrip. Dat klinkt ook
d(xjr in de terminologie. Door de bacteriologen werd het parasitaire micro-
organisme beschreven als "de boosdoener". terwijl de aanwezigheid van derge-
lijke micro organismes gelijkgesteld werd met ziekte.
In zi|n geschrift Hundert Jahre allgemeiner Pathologie uit 189S heeft Virchow, ondanks
zijn gevorderde leeftijd, de bacteriologie en haar aanspraken besproken (Virchow,
1895, pp. 37 e.V.). Hij verdedigde zijn cellulaire pathologie door de bacteriologen
te verwijten dat ze ziekte identificeren met een bepaalde ziekte-oorzaak. "Ens
morbi". het wezen van de ziekte. door Virchow als een celproces aangeduid, en
"causa morbi", de ziekte-oorzaak, werden zijns inziens door de bacteriologen al
te gemakkelijk inet elkaar verwisseld. "Ein wirklicher Parasit, mag er nunThier
oder Pflanze sein, kann die Ursache einer Krankheit werden, aber niemals stellt
er die Krankheit selbst dar", aldus Virchow (ibid., p. 38). Deze verwarring hjd
volgens Virchow ongewenste consequenties. In het verlengde van deze verwis-
seling stelden de bacteriologen namelijk de aanwezigheid van parasitaire micro-
organismen gelijk met ziekte en afwezigheid van micro-organismen met ge-
zondheid. Virchow wees erop dat deze gelijkstelling strijdig is met de praktijk,
waarin wij constateren dat talloze mensen weliswaar drager zijn van bacterien,
niaar toch allerminst ziek zijn. Hij stelde daartegenover dat ziekte ontstaat in de
strijd van de cellen met de bacterien. Ziekte kan wel een gevolg zijn van het
binnendringen van micro-organismen, maar er zijn ook andere factoren op van
invloed. Binnen het bacteriologisch perspectief figureert het parasitaire orga-
nisme echter als enige relevante ziekte-oorzaak. Zo wordt het gemakkelijk tot
het wezen van de ziekte verheven. De stap van de bacterie als een noodzakelijke
voorwaarde bij het optreden van ziekten, naar de bacterie als voldoende voor-
waarde, blijkt snel gezet. Bestrijding van ziekte zou in een dergelijke visie gelijkst-
aan met het bestrijden van de bacterie. Het belang van andere factoren wordt
hiermee ontkend. Naast deze fundamentele kritiek werd door Virchow de vraag
opgeworpen, of er inderdaad pathogene micro-organismen ten grondslag lig-
gen aan elke zieh als besmettelijk voordoende ziekte. Het is niet wetenschappe-
lijk vastgesteld of er ook besmettingen zonder bacterien voorkomen, zo stelde
hij (ibid., p. 39).
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In zijn kritiek op de bacteriologie legde Virchow de vinger op een punt dat in de
volgende decennia in belangrijke mate zou bijdragen tot een relativering van de
natuurwetenschappelijke geneeskunde. Hij laat immers zien dat het optimisme
ten aanzien van de opsporing van ziekte-oorzaken moet worden getemperd.
Ziekteprocessen kunnen zeer wel het gevolg zijn van een besmetting door
parasitaire micro-organismen, maar zij zijn er niet het noodzakelijke gevolg van.
Met andere woorden, de aanwezigheid van bacterien vormt niet een voldoende
voorwaarde voor het optreden van ziekte. De grens tussen ziek en gezond blijkt
niet getrokken te kunnen worden op grond van een dergelijke objectieve, alge-
meen geldende maatstaf. De relevantie van de uitwendige ziekte-oorzaak, de
"causa externa", is weliswaar niet te loochenen, maar er zijn meerdere factoren
in het geding bij het ontstaan van ziekten, zoals Virchow aangaf. De erkenning
hiervan leidde ertoe dat men zieh in het medisch wetenschappelijk onderzoek
in toenemende mate richtte op individuele kenmerken, zoals de innerlijke
gesteldheid van het organisme. , .. ,

Deze aandacht voor individuele factoren betekende een belangrijke ommezwaai
ten opzichte van de natuurwetenschappelijke geneeskunde. In het voorgaande
hoofdstuk is beschreven dat een van de fundamentele vooronderstellingen daar-
van de onderlinge menselijke gelijkheid is. Men ging er van uit dat elk mens
onder identieke omstandigheden op dezelfde manier zal reageren. En bovendien
waren mensen vanuit het perspectief van de natuurwetenschappelijke genees-
kunde alleen interessant op het niveau van hun materiele functioneren. De fysi-
sche en chemische wetmatigheden die dit functioneren beheersen, hebben op
iedereen betrekking, zonder onderscheid des persoons. Zoals in de vorige para-
graaf al is aangehaald, werden de begrippen "constitutie" en "dispositie" in de
natuurwetenschappelijk gedefinieerde geneeskunde dan ook nutteloos geacht.
Daarenboven hadden deze begrippen een ouderwetse, normatieve en zelfs
"ondemocratische" bijklank. Ze behoorden meer bij de oude plattelandsarts,
die niet geschoold was in de moderne objectieve, empirisch wetenschappelijke
geneeskunde. -

Rond de eeuwwisseling werd aan deze obsoleet geachte concepten constitutie
en dispositie opnieuw inhoud en gewicht gegeven (vgl. o.a. Diepgen, 1926,
p. 327). Het aan de klinische praktijk ontleende inzicht dat elke patient verschil-
lend reageert op dezelfde schadelijke invloed, werd niet langer als een geda-
teerde vuistregel beschouwd. In de geneeskunde worden juist de individuele
eigenschappen van het organisme, die bepalend zijn voor de reactie van het
organisme op de omgevingsinvloeden, beklemtoond (vgl. Bieganski, 1909, p. 88).
In de overgangsfase van een natuurwetenschappelijk naar een levens-
wetenschappelijk georienteerde geneeskunde, probeert de energetistische school
van onder anderen Fr. Martius (1850-1923) en F. Hueppe (1852-1913), die
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assistent geweest was van Robert Koch, de importantie van de individuele ver-
schillen te verzoenen met een uitgesproken natuurwetenschappelijke opvatting
van de geneeskunde. Aanhangers van deze school lieten zieh inspireren door de
wet van behoud van energie. De aantrekkingskracht van deze natuurkundige wet
bestond eruit dat zoveel op het eerste gezicht onderscheiden krachten daardoor
onder een noemer kunnen worden gebracht, namelijk energie. Ten aanzien van
de diverse factoren in het ontstaan en verloop van ziekte verwachtten zij een-
zelfde procedure te kunnen toepassen. Deze worden alle, inclusief de menselijke
constitutie en dispositie, geherformuleerd in termen van energie. Een Neder-
landse onderzoeker die zichzelf aan het begin van deze eeuw onder de energetici
schaarde, is de Utrechtse hoogleraar in de fysiologie H. Zwaardemaker (1857-
1930) (vgl. o.a. Zwaardemaker, 1910).

De energetistische school bestreed de bacteriologische Stelling dat micro-orga-
nismen de noodzakelijke en voldoende voorwaarde, oftewel de oorzaak, voor
infectieziekten zouden zijn. De aard van het getroffen organisme en de omstan-
digheden waarin de besmetting tot stand komt zijn ook van wezenlijk belang.
Artsen die zieh bezighouden met het verklaren van ziekte. moesten zieh volgens
Martius in eerste instantie richten op de constitutie. In het licht van de indivi-
duele constitutie kan men dan ook eigenlijk niet spreken van de oorzaak van
ziekten Er is veeleer sprake van een samenspel van voonvaarden (Martius, 1923,
p. 24 (p. 128)).

De aanhangers van de energetistische school bekommerden zieh zeer om het
wetenschappelijk gehalte van hun theorieen. Zij koesterden de verwachting dat
als alle mogelijke factoren die het optreden en het verloop van het ziekteproces
bepalen in termen van energie worden geherformuleerd, zowel het wetenschap-
pelijk karakter van de geneeskunde gegarandeerd zal zijn als de mogelijkheid
om op individueel niveau aan allerlei verschillende invloeden recht te doen
(Hueppe, 1923; Martius, 1923; Diepgen, 1926, pp. 316 e.v). Biologische en
sociale bepaaldheden, erfelijke en functionele eigenschappen, werden door hen
beschouwd als latente voorwaarden bij het optreden van ziekte. Constitutie en
dispositie werden vervolgens gekwalificeerd als potentiele energie. Het feitelijk
optreden van ziekte wordt veroorzaakt, volgens de energetici, doordat op een
bepaald moment de energiebalans wordt verstoord. De relatie tussen aanleiding
en uitwerking bij ziekte wordt aldus gebaseerd op de overdracht van energie.
Hierdcx>r werd het mogelijk om bijvoorbeeld het natuurwetenschappelijke dogma
dat oorzaak en gevolg evenredig moeten zijn, "causa aequat efTectum", te
behouden in de geneeskunde.

Het energetisme beschouwde in feite niet alleen ziekteprocessen maar het
gehele leven als een voortdurende uitwisseling van energie. Alle individuele ver-
schillen werden vertaald in specifieke hoeveelheden energie. Dat leidde ook tot
een specifieke opvatting van Organismen. G. Graul, een aanhanger van Martius,
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formuleerde dit als volgt: "Der Organismus bildet eine große funktioneile Einheit,
alle Organsysteme stehen in ständiger energetischer, Reaktionen auslösender
Wechselbeziehung zueinander, (...)" (Graul, 1917. p. 1541). Ziekte werd gezien
als de functie van aanleg, constitutie en dispositie, uitwendige omstandigheden
en een prikkel, bijvoorbeeld in de vorm van een micro-organisme, waardoor de
spanning wordt geactualiseerd (vgl. Hueppe. 1923, p. 16). Het energetisme her-
leidde zo ziekteprocessen tot energieprocessen en reduceerde alle voor de
pathologie relevante begrippen tot kwantitatieve grootheden, tot hoeveelheden
energie. Dit betekent dat de pathologie uiteindelijk werd gelijkgesteld aan een
rekenmodel.
Evenals de eerdere aanhangers van de natuurwetenschappelijke geneeskunde leg-
den de energetici er de nadruk op dat ziekte geen statisch gegeven is. Ziekte en
gezondheid worden beide gezien als bepaalde vormen van causaal functioneren,
waarbij het abnormale functioneren als ziekte geldt. Graul drukte dit als volgt
uit: "(•••) stets ist Krankheit der Ausdruck funktioneller Disharmonien nach
irgendeiner Richtung hin." (Graul, 1917, p. 1542). Ziekte wordt volgens deze
opvatting gekenmerkt door de ondoelmatigheid voor het organisme, er is afge-
weken van de normale neiging tot doelmatigheid (vgl. ibid., p. 1 568). Zwaarde-
maker betitelde ziekten als stoornissen in de harmonische zelfregeling van indi-
viduele Organismen. Deze harmonische zelfregeling beschreef hij als een open
systeem, "(...) waar voortdurend allerlei vormen van energie in zeer wisselende
hoeveelheden toe- en afvloeien" (Zwaardemaker, 1910, p. 16). Ook de dood
werd door hem in deze termen begrepen: "Ja, in die mate beheerscht het begin-
sel der harmonische zelfregeling geheel ons leven, dat hetgeen wij gewoon zijn
als den dood van het physiologisch individu te beschouwen, in werkelijkheid
het eindigen zijner zelfregeling is" (ibid., p. 20). Overigens kan men zieh afvra-
gen of een onderzoeker, die zieh rieht op de overdracht van energie, wel in Staat
is om disharmonieen te ontdekken. In de kwaliteitsloze, kwantitatieve wereld
van de energetica hebben coneepten als doelmatigheid en (ab) normaal functio-
neren eigenlijk geen betekenis. Het was niet consequent om in het kader van een
energetische geneeskunde deze begrippen te hanteren.

De bacteriologie en het energetisme hebben achtereenvolgens elk een met de
negentiende-eeuwse opvatting van de natuurwetenschappelijke geneeskunde
verbunden prineipe verabsoluteerd. In de bacteriologie werd de lineaire, mono-
causale verklaring tot maatgevend voorbeeld. Voor het optreden van ziekten werd
een factor verantwoordelijk gesteld, de bacterie, terwijl het uit de praktijk be-
kende gegeven dat het optreden van ziekte verband houdt met constitutie en
dispositie werd genegeerd. Het energetisme vormde vervolgens een strikt door-
gevoerde vorm van reduetionisme. Het trachtte de verschillende omstandighe-
den die van belang zijn bij het optreden van ziekte recht te doen, door elke
factor in het ziekteproces te reduceren tot een hoeveelheid potentiele energie.
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Op deze wijze culmineerde het streven naar natuurwetenschappelijke zuiver-
heid aan het begin van de twintigste eeuw in een van elke kwaliteit abstrahe-
rende, energetische opvatting van geneeskunde. Elke basis voor de geneeskunde
als aparte tak van wetenschap leek, na de aanval op de cellulaire pathologie door
de bacteriologie en de daaropvolgende relativering van de bacteriologie door de
energetische school, weggevallen te zijn. Door de energetische beginselen te
volgen viel de geneeskunde samen met de fysica en verloor ze haar eigen iden-
(iteit. In haar zoektocht naar wetenschappelijke rationaliteit was de geneeskunde
gedwongen een van haar basisconcepten prijs te geven. Het begrip "ziekte" had
binnen het kwaliteitsloze energetisme elke inhoud verloren: het was opgelost in
de continue stroom van energie-overdracht (vgl. Widdershoven-Heerding, 1990,
pp. 57-58) .

Deze consequenties van het energetisme werden vrijwel gelijktijdig met haar
opkomst ter discussie gesteld. Tekenend voor dit debat is dat het energetisch
ziektebegrip niet zozeer op theoretisch niveau werd bekritiseerd, maar dat er
aan <h- praktijk van de geneeskunde een aparte betekenis werd toegekend. Men
brkomiiHTck" /.ich daarbij minder om het wetenschappelijk gehalte van de ge-
neeskunde dan voorheen het geval was. In het tijdperk van de natuurweten-
schapprlijk gedefinieerde geneeskunde werden, zoals we hebben gezien, theo-
rie en praktijk geacht een te zijn: de kracht van de praktijk vloeide direct voort
uit de sterkte van de wetenschap. Aan het begin van de twintigste eeuw worden
theorie en praktijk echter tegenover elkaar gesteld. In deze confrontatie kunnen
de eisen van de medische praktijk de theoreticus op legitieme wijze dwingen
afstand te nemen van zijn op zieh wetenschappelijk verantwoorde uitgangspun-
ten.

O. Lubarsch ( 1 8 6 0 - 1 9 3 3 ) , hoogleraar algemene pathologie en pathologische
anatomie en redacteur van verschallende handboeken en vaktijdschriften, levert
een goed voorbeeld van een dergelijke vorm van kritiek. In zijn oratie te Berlijn
in 1917 onderschreef hij Virchows Stelling dat ziekte niet anders is dan leven
onder veranderde omstandigheden. Daarbij tekende hij aan dat leven, ook het
gezonde leven, een voortdurend proces van opbouw en afbraak, van ontstaan en
vergaan is. Ziekte is slechts een relatief begrip en niet wezenlijk verschillend van
gezondheid. Ziekte behelst de verstoring van een bepaalde evenwichtstoestand,
die bij gezondheid gehandhaafd blijft door de onmiddellijke verwerking van
wijzigingen in de levensomstandigheden (vgl. Lubarsch, 1917, p. 1378). Een
verdere doordenking van de consequenties van een dergelijk ziektebegrip bracht
Lubarsch er in 1919 toe o m de louter kwantitatief gerichte. energetische uitwer-
king van deze principes af te wijzen. Zijn argument luidde dat de eisen van de
praktijk zieh er niet mee laten verenigen. Hij gaf aan dat de geneeskunde niet
verder wordt gebracht door de ideeen van Martius en de zijnen. Integendeel,
door te stellen dat alles met alles samenhangt in een groot causaal net werk.
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verliest een nuttig begrip als ziekteoorzaak zijn inhoud, aldus Lubarsch (vgl.
Lubarsch, 1919a, pp. 1 e.v.). Hij verweet Martius een "zuiver conditionalisme",
omdat in diens optiek bij de verklaring van het optreden van ziekte of dood alle
voorwaarden even noodzakelijk en gelijkwaardig zijn (vgl. Lubarsch, 1919b, p.
35). Martius" uitspraken, "Die Ursache der Krankheit ist der Mensch" en "Die
Ursache des Todes ist das Leben", kunnen volgens Lubarsch geen houvast bieden
voor de pathologie. In de praktijk bestaat er behoefte aan meer specifieke oorza-
ken. Door de arts wordt vanuit een bepaalde situatie in het bijzonder naar deze
oorzaken gevraagd, met de bedoeling greep te krijgen op deze situatie.
De bacteriologie en het energetisme hebben geen van beide lange tijd het zelf-
beeld van de geneeskunde beheerst. In de jaren tien van de twintigste eeuw
werden met name de geschriften van Martius regelmatig aangehaald als ver-
dienstelijke pogingen om een constitutie-pathologie te funderen, maar daarna
raakte het energetisme op de achtergrond. Beide stromingen hebben volgens de
kritiek te weinig oog voor de praktijk. Er werd naar voren gebracht dat derge-
lijke uitwerkingen van een natuurwetenschappelijke geneeskunde geen bevredi-
gend kader verschaffen, waarbinnen voor de uitoefening van de geneeskunde
belangrijke begrippen een zinvolle plaats hebben. Medisch onderzoek is juist
geinteresseerd in de waardering van de verschillende omstandigheden die zieh
voordoen bij ziekte en dood. Men wil daarenboven inzicht krijgen in de vraag
waarom de ene toestand wel en de andere niet als vorm van ziekte moet worden
gekwalificeerd. Met andere woorden, men stelde dat men in de medische prak-
tijk behoefte heeft aan kwalitatieve beoordelingsmaatstaven.
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, wendde de geneeskunde zieh langza-
merhand tot een ander wetenschapsconeept. De natuurwetenschappelijke orien-
tatie binnen de geneeskunde raakte steeds meer op de achtergrond. Het
mechanistische denken verloor aan aanzien ten gunste van een biologisch getint
concept van geneeskunde: de geneeskunde profileerde zieh als levenswetenschap.
Virchows uitspraak dat ziekte "leven onder gewijzigde omstandigheden" is, werd
ook in het begin van de twintigste eeuw met instemming geciteerd. Men bena-
drukte dan in deze formulering het aspect van leven, terwijl Virchow met deze
karakterisering er op doelde dat ziekte, evenals andere vormen van leven, een
proces is dat met behulp van fysische en chemische wetmatigheden is te vatten.
Virchow lichtte in 1895 zijn natuurwetenschappelijk gefundeerde ziektebegrip
als volgt toe: "Es giebt wirklich ein Ens morbi, wie es ein Ens vitae giebt; beide
Mal hat eine Zelle oder ein Zellencomplex den Anspruch, so genannt zu wer-
den" (Virchow, 1895, pp. 35-36). De eel is dus zowel kenmerk van het leven als
van ziekte. In bepaalde celcomplexen treden veranderingen op, die consequen-
ties hebben voor het grotere geheel. Het veranderde deel van het lichaam Staat in
een parasitaire verhouding tot het overigens gezonde hchaam (ibid., p. 23).
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Ziekten zijn, aldus Virchow, equivalent aan veranderingsprocessen van cellen:
"Immer wird die Krankheit als ein veränderter Lebenszustand einer kleineren
oder grösseren Zahl von Zellen oder Zellenterritorien betrachtet werden müssen,
(...)" (ibid., p. 42) . Deze afwijkende celprocessen, het veranderde leven dat het
object vormt van de pathologie, zijn volgens Virchow in natuurwetenschappe-
lijke termen te beschrijven.

De levenswetenschappelijk gedefinieerde geneeskunde wees, zoals gezegd, op
de kenmerkende eigenschappen van de levende natuur. De aandacht werd met
name gericht op haar organisatievermogen, haar integratievermogen en haar
doelgerichtheid. Men vroeg zieh in dit verband af wat ziekte betekent voor het
levende organisme, dat zieh in stand tracht te houden temidden van de continue
stroom van invloeden. De nieuwe richting in de geneeskunde was daarom niet
zozeer geinteresseerd in de eellulaire veranderingsprocessen, maar in het zieke
organisnie als geheel. Het wezen van de ziekte verschoof dientengevolge van
afwijkende processen op cellulair niveau naar inadequaat functioneren van het
totale individu.

H. Ribbtrt (1855-1920) stelde in 1899 dat zieke cellen niet voldoende zijn om
van ziekte te kunnen spreken: "Es muß erst von ihnen eine funktionelle Störung
in dem Leben des übrigen Körpers abhängig werden" (Ribbert, 1899, p. 38) .
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der Leistungsfähigkeit" en "funktionelle Minderwertigkeit eines oder aller Teile
des Körpers" (ibid.)
In de editie uit 1908 van het Handbuch der allgemeine Pathologie, uitgegeven door F.
Marchand (1846-1928) en L. (von) Krehl (1861-1937), wiens opvattingen in
het volgende hoofdstuk nader worden besproken, werd eveneens erkend dat de
bestudering van de pathologische verschijnselen op celniveau een der belang-
rijkste fundanienten vormt van de pathologie. Maar de tweede pijler van de
eellulaire pathologie. de veronderstelling dat de cellen een zekere autonomie
bezitten in het ziekteproces, werd niet zonder meer overgenomen. "Je mehr die
Erkenntnis der feineren biologisch-pathologischen Vorgänge sich vertieft", al-
dus Krehl en Marchand, "desto deudicher tritt die Einheitlichkeit des Organismus
auch in seinen pathologischen Erscheinungen hervor. In der Krankheit ist nicht
das hauptsächlich geschädigte Organ allein beteiligt, sondern der ganze
Organismus ist mehr oder weniger in Mitleidenschaft gezogen, (...)" (Krehl &
Marchand, 1908, geciteerd in Puff, 1950, p. 12). Bij ziekte zijn dus niet alleen de
celprocessen verstoord: het organisme is als geheel geraakt en het reageert daarop
ook als een georganiseerd geheel.
De Poolse arts en theoreticusW Bieganski (1857-1917) drukte zieh in soortge-
lijke termen uit. Ook hij betrekt met nadruk het gehele organisme in zijn opvat-
ting van ziekte. Bij zijn exploraüe van het concept ziekte constateert hij allereerst
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dat de kern ervan niet uitsluitend is gelegen in functieveranderingen (Bieganski,
1909, p. 55). Vervolgens stelde hij dat het wezen van ziekte evenmin alleen in
anatomisch-pathologische veranderingen moet worden gezocht (ibid.. p. 58).
De bacteriologische opvatting van ziekte achtte hij ook niet bevredigend. Ziekte
moest zijns inziens niet uitsluitend als een functiestoornis worden opgevat, die
het onmiddellijk gevolg is van een pathogene prikkel (ibid., p. 60). Bieganski
gaf vervolgens zijn eigen defmitie van ziekte. "Wir können schliesslich auf Grund
obgenannter Erörterungen die Krankheit folgendermassen definieren: eine Reihe
miteinander verbundener, teils ausschliesslich funktioneller, teils gleichzeitig
funktioneller und organischer Veränderungen des lebenden Organismus, die
entweder unmittelbar oder mittelbar durch Einwirkung von Reizen, für welche
der Organismus nicht angepasst war, hervorgerufen werden" (ibid., p. 68). Het
organisme verzet zieh tegen ziekte, zo stelde hij, het reageert op de oorspronke-
lijke verstoring door een zekere mate van zelfregulering. Functie en vorm wer-
ken op elkaar in door een bepaalde afstemming van het organisme op de versto-
ring. Daardoor is ziekte nooit te begrijpen als het gevolg van een oorzaak. Ziekte
beschouwde Bieganski als een bijzonder episode in het leven, waarop door het
individu op grond van zijn eigenschappen een eigen Stempel wordt gedrukt.
In de verschillende vormen van levenswetenschappelijke pathologie die in de
eerste decennia van de twintigste eeuw opgeld doen, worden enerzijds ziekte als
verminderd en inadequaat functioneren en anderzijds gezondheid als adequate
reactie van het organisme op de voortdurend wisselende levensomstandigheden,
tegenover elkaar geplaatst. Het leven werd op deze wijze gezien als een continu
aecomodatie- en assimilatieproces, waarin het individu is blootgesteld aan vele
soorten van invloeden. Het reageert hierop al naar gelang de eigen aanleg en het
eigen funetiepatroon. Loopt er in de regulatie-mechanismen waarmee het orga-
nisme zieh in stand houdt iets mis, wordt het vitale evenwicht verstoord, dan is
er sprake van ziekte (vgl. Lubarsch, 1917, p. 1378).

Vanuit het standpunt van de pathologie worden, ten tijde van de levens-
wetenschappelijke geneeskunde, individuele verschillen belangrijker. Deze ten-
dens tekent zieh al af bij het energetisme. Individuele organisatie en struetuur
zijn volgens deze stroming bepalend voor het effect van uitwendige prikkels.
Aanleg en milieu beinvloeden de stabiliteit van het functioneren van het orga-
nisme. Aanpassingsvermogen en resistentie verschillen verder per individu.
Ribbert attendeerde er op dat de arts bij de vraag naar het ontstaan van ziekten,
van functionele stoornissen, rekening moet houden met erfelijke kenmerken en
andere met de constitutie verbonden factoren (Ribbert, 191 7, p. 1612). In 1932
werd het vanzelfsprekend geacht dat elk ziekteverloop mede afhangt van de in-
dividuele constitutie (vgl. o.a. Siebeck, 1932, p. 1263).
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Celprocessen bleven gelden als de basis van het menselijke lichamelijke functio-
neren. Maar ze worden in de levenswetenschappelijke periode relevant geacht
voor de pathologie, omdat ze de belangrijkste organisatievorm van de levende
natuur vormen. De Leidse hoogleraar N. Ph. Tendeloo (1864-1945), stelde dat
de cellulaire pathologie niet heeft afgedaan, maar wel beperkt is. Hij schreef:
"Maar de cellulaire pathologie kan ons niet ten voile bevredigen. Want de eel of
celgroep kan niet meer zijn dan de drager van pathologischen aarüeg, het aan-
grijpingspunt voor ziekmakende invloeden, de zetel van gestoorde en onge-
stoorde verrichting. En de geneeskundige verlangt antwoord op deze vragen:
wuardoor en hoe ontstaat zickte? Voor de beantwoording dezer vragen is het niet vol-
doende, de veranderingen van cellen en weefsels nauwkeurig te kennen, wij
moeten weten door welke constdlatie van factoren die veranderingen ontstaan
(comifllatiqwihologie). (...) Deze constellatiepathologie sluit de cellulaire patholo-
gie als onderdeel in zieh" (Tendeloo, 1922, p. 20).
Ziekte werd in toenemende mate gedefmieerd vanuit het perspectief van het
organisme als een biologische eenheid. Het werd beschouwd als een verstoring
van het individuele incasser ingsvermogen, het werd gekenschetst als
"Leistungsverlust", als een inbreuk op het individuele geheel. Dat betekent dat
er, in de ogen van de aanhangers van een levenswetenschappelijke geneeskunde.
een bepaald spectrum van verrichtingen bestaat die nog onder de noemer
gezond vallen. Van ziekte kan men pas spreken als de norm is overschreden (vgl.
Brugsch, 1918, p. 453). Ziekte wordt opgevat als de levensverschijnselen aan
gene zijde van de aanpassingsmogelijkheden van het organisme. Bij genezing
keert het leven weer binnen dit kader terug, waarbij niet per se, of eigelijk per se
niet, de oorspronkelijke toestand behoeft te zijn teruggekeerd (vgl. Gruber, 1924,
p. 13 16). De ervaring van de doorgemaakte ziekte heeft zijn neerslag in de vorm
en in de wijze van functioneren van het individu. Mettertijd werd het functio-
nele aspect steeds belangrijker, ziekte werd door G. von Bergmann (1878-1955)
omschreven als functioned lijden (vgl. Von Bergmann, 1932).
Wanneer het individuele functioneren als "geheel" als criterium wordt geno-
men, heeft dit tot gevolg dat het onmogelijk is een uniforme maatstaf te vinden
voor het correcte gebruik van de term "ziek". Leven, gezond zijn maar ook ziek
zijn, is in de levenswetenschappelijke visie een multi-dimensionaal gebeuren,
dat niet kan worden opgedeeld in een aantal functies. Toch probeert men door
ziekte te definieren als disfunctie een inhoudelijk criterium te verschaffen, dat
richting kan geven aan de medische praktijk. Kenmerkend aan ziekte is, volgens
deze opvatting, dat het een bedreiging vormt voor het organisme. Ziekte bete-
kent een overschrijding van individuele incasseringsvermogen en is daardoor
gevaarlijk. L. Aschoff (1866-1942) beschreef ziekte als: "(...) jede Störung im
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Ablauf der Lebensvorgänge, durch welche der Organismus in seiner biologischen
Existenz gefährdet wird, d.h. den gegebenen Lebensbedingungen nicht mehr
angepaßt erscheint" (AschofF, 1925, p. 17).
Op grond van deze bepaling van ziekte werd de gelijkstelling tussen normaal en
gezond bekritiseerd. Ongebruikelijk functioneren hoeft immers niet als "ziek"
gekenschetst te worden als de aanpassing aan het gegeven milieu probleemloos
verloopt. Pas als het individuele organisme er niet in slaagt om zieh adequaat aan
te passen, dan zijn lijden, ziekte of dood het gevolg.
Op grond van een dergelijke bepaling van ziekte waren onderzoek naar zowel de
bouw, de vorm. als naar het functioneren, de organisatie, van het menselijk or-
ganisme relevant binnen de geneeskunde. De individualiteit van het organisme,
die voortvloeit uit de erfelijke eigenschappen gecombineerd met de kenmerken
die de neerslag vormen van het vroegere functioneren, behoorde daarbij niet uit
het oog verloren te worden. Vorm en funetie bepalen elkaar en beide speien bij
ziekte een rol.
Om aan al deze aspecten van ziekte recht te doen, werd tevens een herorientering
op de aard van het klinisch oordeel nodig geacht. Prognostiek, diagnostiek en
therapie waren tijdens de levenswetenschappelijke periode dan ook geliefde the-
ma's in de medische literatuur.

Terwijl in de natuurwetenschappelijk georienteerde geneeskunde objeetiviteit
en universele wetmatigheden het grootste goed lijken, werd in de eerste decen-
nia van de twintigste eeuw duidelijk dat er ook andere eisen aan de geneeskunde
kunnen worden gesteld. Wetenschappelijke status en rationaliteit waren niet lan-
ger de enige maatstaven waar men zieh bij de reflectie op de geneeskunde om
bekommen. De kwaliteitsloze natuurwetenschap alleen is vanuit het perspectief
van de arts te abstract. Een dergelijke vorm van wetenschap is niet toegesneden
op een juist begrip van het disfunetioneren van het individuele organisme. In de
mechanistische interpretatie van ziekte kan ziekte niet in haar volle breedte te
voorschijn treden. Het ziektebegrip dat behoort bij een natuurwetenschappelijk
gedefinieerde geneeskunde werd daarom ontoereikend geacht.
hi tegenstelling hiermee wilde men in de levenswetenschappelijke coneeptie
van geneeskunde wel recht doen aan de eigen aard van de levende natuur, met
name aan haar vermögen tot organisatie en integratie alsmede aan haar doel-
gerichtheid. Dergelijke bespiegelingen hadden consequenties ten aanzien van
het ziektebegrip. Ziekte werd vanuit deze optiek opgevat als een vorm van indi-
vidueel disfunetioneren In de volgende paragraaf zal worden aangegeven hoe
binnen de geneeskunde in deze periode ook met betrekking tot het klinisch
oordeel afstand werd genomen van de natuurwetenschappelijke orientatie.
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3.3 Causaliteit en finditeil. Het klinisch oordecl op twee sporen

Sinds de geneeskunde zichzelf beschouwde als een der biologische wetenschap-
pen, vonden discussies over de aard en de methoden van de biologie him
afschaduwing in de reflectie op de geneeskunde. De deßnitie van de genees-
kunde als levenswetenschap bracht een herorientering ten aanzien van haar grond-
principes met zieh mee. Het resultaat hiervan was niet alleen een herformulering
van het ziektebegrip, het had ook zi)n weerslag op de visie op het klinisch oor-
deel. Ter voorbereiding hierop zal eerst de discussie over de wetenschappelijke
verklaringswijze binnen de geneeskunde worden besproken. Vervolgens wordt
er oj) het klinisch oordeel zelf en op de arts-patient relatie ingegaan.
Zoals in de vorige paragrafen is aangegeven, verloor rond de eeuwwisseling het
mechanicisme in biologische kringen terrein. Vitalistische en andere
organicistische denkbeelden raakten steeds meer in zwang. De beperktheid van
het mechanicisme werd aan de kaak gesteld. Men bepleitte in dit verband met
name een aanvulling van de natuurwetenschappelijke verklaringswijze met een
ideologisch supplement. De argumenten voor deze verruiming van de weten-
schappelijke benadering waren tweeerlei. Aan de ene kant achtte men de gang-
bare causaal-analytische methoden van de natuurwetenschap gebrekkig, omdat
ze geen recht doen aan de speeifieke eigenschappen van de levende natuur. De
argumentatie berustte dan voornamelijk op de veranderde wijsgerige inzichten
omtrent het object van de geneeskunde. Aan de andere kant werd de praktijk van
het klinisch oordeel aangevoerd om de geldigheid van de natuurwetenschappe-
lijke visie daarop te bestrijden. Achtereenvolgens zullen beide argumentatie-
patronen worden besproken.
In de levenswetenschappen raakte men er in toenemende mate van overtuigd
dat als men de levende en de dode natuur in het wetenschappelijk onderzoek
over een kam scheert. bepaalde relevante aspecten van de levende natuur uit het
oog worden verloren. Binnen de levende natuur is niet alles te duiden in termen
van kracht en materie. zo meende men. Het standpunt dat de natuurweten-
schappelijke benaderingswijze slechts een methodologische reduetie vormt, dat
wil zeggen dat de natuurwetenschap er niet vanuit gaat dat de levende natuur in
werkelijkheid identiek is aan de dode natuur maar slechts voorschrijft dat beide
op identieke wijze onderzocht moeten worden, loste de bezwaren niet op. Juist
dat surplus werd voor de beoefenaar van de levenswetenschappen van belang
geacht en daarom mocht het niet verwaarloosd worden. Begrip van de levende
natuur vereist een bredere benadering dan van de levenloze materie, omdat in
de gangbare causaal-analytische verklaringwijze van de laatste essentiele aspec-
ten over het hoofd worden gezien.
De aanhangers van een levenswetenschappelijke geneeskunde beklemtoonden
de hannoine, de orde en de regelmaat in de levende natuur. Burger schreef:
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"Alle organen, alle cellen werken in harmonisch, d.i. doelmatig verband samen
ten dienste van het geheel" (Burger. 1928, pp. 7-8). Deze harmonie valt buiten
het kader van de natuurwetenschap, de fysische causaliteit is juist hiervoor doof
(vgl. ibid. , p. 10) . Men wens te niet langer genoegen te n e m e n met de
methodologische begrenzingen van de wetenschap, die enkele decennia eerder
door de natuurwetenschappelijke geneeskunde waren verdedigd. Men stelde zieh
open voor alternatieve coneepten van causaliteit en naxn het op zieh o m andere
typen van oorzakelijkheid te onderzoeken. .« , :;

Binnen het natuurwetenschappelijk wetenschapsconeept was geen plaats voor
beschouwingen over de harmonie in de levende natuur. De beoefenaar van de
natuurwetenschap vraagt naar oorzaken. Hij schetst hoogstens hoe in de levende
natuur overal wetten en oorzaken werkzaam zijn als basis van de harmonie (vgl.
Donders, 1972 (1848)) . Speculaties, bijvoorbeeld over het doel van de harmo-
nie werden niet zinvol en niet wetenschappelijk geacht. Du Bois-Reymond had.
zoals ook in het vorige hoofdstuk is aangegeven, in de hoogtijdagen van de
natuurwetenschappelijke geneeskunde de harmonieuze ordening der natuur zelfs
tot een der zeven wereldraadsels verklaard (vgl. Du Bois-Reymond, 1891 (1872);
1891 (1880)) . Het was volgens de natuurwetenschappelijke geneeskundigen
prineipieel onmogelijk o m dergelijke raadsels op wetenschappelijke basis vor-
der te doorgronden.

Volgens de aanhangers van de levenswetenschappelijke geneeskunde mocht men
daarentegen in de wetenschappelijke bestudering van de levende natuur niet
buiten beschouwing laten dat levende Organismen een eigen samenhang verto-
nen en dat ze een zekere mate van organisatie bezitten. Essentieel aan Organis-
men is dat ze een geheel vormen; zij zijn niet volledig te ontleden in onderschei-
den functies of delen. Dit impliceert dat het principe van de analyseerbaarheid
niet zonder meer van toepassing kan zijn ten aanzien van de levende natuur. De
harmonieuze organisatie in de levende natuur kan niet straffeloos genegeerd
worden, omdat ze het funetioneren van de Organismen op alle niveaus bepaalt.
Tezelfdertijd werd in de biologische wetenschappen het alleenrecht van het na-
tuurwetenschappelijk causaliteitsbegrip in twijfel getrokken. Men greep terug
op de aristotelische onderscheiding in verschillende vormen van oorzakelijkheid
en bekritiseerde de beperkte visie van de moderne natuurwetenschap. Bij de
bestudering van fenomenen als evolutie en groei lijken factoren een rol te spe-
ien, die niet passen binnen het natuurwetenschappelijk verklaringskader, zo
meende men. Deze fenomenen zouden wel kunnen worden verklaard als het te
bereiken doel bij de beschouwing zou mögen worden betrokken. Men conclu-
deerde dat in de levenswetenschappen de finale of teleologische beschouwings-
wijze niet langer van de hand gewezen moest worden. Het wetenschappelijk
verklaringsmodel diende te worden verbreed, zodat ook dergelijke typen oorza-
ken erkenning vinden (vgl. o.a. Van Baien, 1933, pp. 82 e.v.).
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Intussen werd binnen de geneeskunde de causale benaderingswijze als zodanig
niet verworpen. De geldigheid van de natuurwetenschappelijke beschouwings-
wijze werd niet bestreden, maar wel ingeperkt. De reikwijdte van de natuurwe-
tenschappelijke verklaringswijze werd gerelativeerd. Binnen de levens-
wetenschappen waren causale analyses niet ongeldig. zo werd gesteld, maar ze
zijn wel begrensd. Men trachtte daarom het causaal-analytisch denken aan te
vullen met beschouwingen die wel recht doen aan de eigen aard van de levende
natuur. Om inzicht te krijgen in het functioneren van het levende organisme
diende men zieh te realiseren dat dit wordt bepaald door het streven naar zelf-
handhaving. Het organisme werd opgevat als een zichzelf regulerend en organi-
serend totaal, dat een systeem van onderling afhankelijke variabelen vormt, waarin
vorm en functie niet van elkaar te scheiden zijn. Dat het organisme onmisken-
baar meer is dan de som der levensverrichtingen blijkt, aldus de levens-
wetenschappelijke geneeskunde, onder andere bij de verklaring van herstellings-
verschijnselen en van het natuurlijk regeneratievermogen van het organisme. Als
geintegreerd geheel is het organisme niet voiledig toegankelijk voor de analyse-
rende natuurwetenschap. Alleen een teleologische benadering die het comple-
ment vomit van de causale analyse kan hieraan recht doen, zo meende men
binnen de geneeskunde.
De niogelijke verenigbaarheid van enerzijds principes die speciflek zijn voor de
levende natuur met anderzijds natuurwetenschappelijke methoden, was een
kwestie die de gemoederen in medisch wetenschappelijke kringen bezighield.
Door een combinatie van natuurwetenschap en teleologie hoopte men tot een
adequaat wetenschappelijk verklaringsmodel te komen. Bieganski baseerde zieh,
in zijn argumentatie ten gunste van de teleologie, op een nadere aanduiding van
de eigen aard van Organismen (vgl. Bieganski, 1909, pp. 117 e.v). De levende
natuur verschilt wezenlijk van de dode natuur en daarom is de causale verklarings-
wijze zijns inziens ontoereikend. In de levende natuur zijn deel en geheel op een
specifieke wijze vervlochten. Deze relatie komt niet overeen met de wijze waarop
in een machine onderdelen afhankelijk zijn van het geheel, aldus Bieganski. Tus-
sen machines en Organismen kan men wel analogieen opstellen, beide zijn doel-
matig, maar ze verschillen op een wezenlijk punt. Machines werken volgens een
door de technicus aangebracht plan, het doel komt van buiten af. Levende orga-
nismen organiseren zichzelf daarentegen volgens een in de kiem aanwezig plan.
Het levende organisme noemde Bieganski een gesloten systeem. Dit gesloten
systeem is, zo schreef hij, "(•••) zusammengesetzt aus Teilen, von deren Existenz
und Tätigkeit die Existenz und die Funktionierung des Systems abhängig ist und
die wiederum ihrerseits in ihrer Form, Existenz und Funktion von dem ganzen
System und dessen allgemeiner Tätigkeit abhängen. Wir haben es hier also mit
einer gewissen gegenseitigen Abhängigkeit der Teile vom Ganzen und des Gan-
zen von den Teilen zu tun; diese Abhängigkeit nennen wir, nach Analogie mit
den zweckmässigen Produkten menschlicher Arbeit, ebenfalls zweckmässig"
(ibid.,p. 119).
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De complexiteit van de biologische verschijnselen, die voortspruit uit de doel-
matige organisatie van het levende organisme als gesloten systeem, noopte vol-
gens Bieganski tot een teleologische beschouwingswijze. Deze constatering was
zijns inziens niet alleen op theoretisch niveau relevant, hij heeft ook implicaties
voor het klinisch oordeel. Overal waar de verrichtingen van het organisme als
geheel worden onderzocht, met name in die gevallen waarin regulatieprocessen
een rol spelen, treedt zijns inziens de noodzaak van een teleologisch gezichts-
punt aan de dag. Hij vatte zijn overwegingen als volgt samen: "Kurz bei der
Untersuchung der Regulationen tritt das Bedürfnis der Zweckbetrachtung zutage,
welche hier die kausale Betrachtung vervollständigen muss und ohne welche
das Ganze der biologischen Erscheinungen nicht genau begriffen werden könnte"
(ibid., pp. 123-124). Biologische verschijnselen zijn zo met elkaar verstrengeld
dat de kennis van causale relaties tussen bepaalde geisoleerde momentopnames
niet voldoet. De combinaties van determinanten komen voort uit een bijzonder
type noodzakelijkheid, ze zijn noodzakelijk vanuit de organisatie van het orga-
nisme. Begrip van de betekenis van deze verschijnselen ontstaat pas in een inte-
grale benadering van het organisme, van zijn bestaanswijzen en zijn behoeften.
Dat betekent niet dat de causale verklaringswijze werd verworpen, maar dat ze
(slechts) een onderdeel vormt van het gewenste resultaat. De eerdere strijd
tegen de teleologische optiek in de biologische wetenschappen bestempelde
Bieganski als doctrinair. De aanname van een doelgerichtheid was zijns inziens
zeker niet onwetenschappelijk. Als de teleologie wordt geaccepteerd, impliceert
dat geenszins dat wetenschappelijk onderzoek is uitgesloten. De methoden
verschillen volgens Bieganski zelfs weinig van de causale benadering. Ze ver-
schaffen alleen de onmisbare extra dimensie van de doelgerichtheid.
De teleologische beschouwingswijze is onmisbaar bij onderzoek binnen de fy-
siologie en in nog sterkere mate bij de pathologie en de praktische geneeskunde.
Als men in het klinisch oordeel recht wil doen aan de individuele eigenschap-
pen van het organisme, is het volstrekt onvoldoende als men alleen ketens van
causaal verbunden veranderingen traceert. Als men dit niet inziet, kan het kwa-
lijke gevolgen hebben. Juist in een concreet geval moet men de betekenis van de
verschillende afwijkingen voor het organisme als geheel zien op te sporen. Deze
afwijkingen zijn niet alle even relevant voor het bestaan van het organisme. Door
middel van een teleologische beschouwingswijze kan men de betekenis van de
verschillende pathologische veranderingen voor het organisme als geheel be-
oordelen (vgl. ibid., pp. 124 e.v.). Vooral bij het uitstippelen van een therapie is
het perspectief van de doelgerichtheid onmisbaar, aldus Bieganski, omdat men
daar in het oog moet houden of bepaalde processen schadelijk zijn voor het
zieke organisme of niet (vgl. ibid., p. 127).

Bieganski baseerde zieh in zijn betoog ten gunste van de teleologische benade-
ring voornamelijk op overwegingen die het object van de wetenschap betreffen.
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Zijn pleidooi voor de Ideologie vormt daarom een voorbeeld van de hierboven
geschetste eerste redeneerwijze. Hij kiest op wijsgerige gronden voor de
Ideologie. - ,• •-• •
De combinarie van natuurwetenschap met teleologie werd, evenals in de discus-
sie over het ziektebegrip, ook bepleit op grond van overwegingen die waren
ontleend aan de ervaringen in de onderzoekspraktijk. Daarbij werd er op gewe-
zen dat voor een wetenschap, die het functioneren van levende Organismen wenst
te begrijpen als een resultante van uitwendige invloeden. individuele aanleg en
milieu, de natuurwetenschappelijke methoden te weinig opleveren.
Een goed voorbeeld van een dergelijke redenering wordt geleverd door de
Berlijnse hoogleraar in de Chirurgie A. Bier (1861-1949). Hij constateerde: "Aber
auch unsere jetzigen angeblich so hoch gestiegenen naturwissenschaftlichen
Kenntnisse haben doch in Wirklichkeit für die Erklärung und das Verständnis des
Lebens so gut wie nichts geleistet. Deshalb ist auch die heutige mechanistische
Betrachtungsweise mindestens sehr unvollkommen und bedarf dringend der
Ergänzung durch eine andere, um zu brauchbaren Ergebnisse zu gelangen" (Bier,
1922, p. 84S). Ook Bier verwierp de natuurwetenschappelijke onderzoekswijze
niet. Integendeel, hij was diep overtuigd van haar belang en wil haar zo ver
mogelijk d(x>rvoeren. Maar toch blijft er dan bij levensverschijnselen een onver-
klaard restant over, nieende hij. Ten aanzien van dergelijke verschijnselen is het
raadzaam om zieh, in de praktische geneeskunde, te bedienen van een andere
verklaringsmethode, de teleologische verklaring. Bier verklaarde: "Man muss sich
aber bewusst sein, dass, wenigstens heute noch, immer bei Lebensvorgängen
ein unerklärter Rest bleibt, den man mit einer anderen Betrachtungsweise besser
begreift, wenn man für die praktische Medizin wichtige Schlüsse ziehen will.
Diese Betrachtungsweise, die ich der mechanistischen an Wert zur Seite stelle, ist
die vielverketzerte teleologische (...)" (ibid., p. 846).
Bier stelde uitdrukkelijk dat hij met deze herwaardering van de teleologie niets
mystieks op het oog had. Hij wenste ook geenszins als vitalist beschouwd te
worden. Hij wilde alleen de doelmatigheid in de levende natuur en de gericht-
heid op de instandhouding van het individu en van de soort als ervaringsfeit in
de geneeskunde inbrengen. Een causale en een teleologische benaderingswijze
sluiten elkaar niet uit maar vullen elkaar aan bij de bestudering van de levende
natuur, volgens Bier. "Ganz im Gegenteil, sie unterstützen sich gegenseitig und
geben die Möglichkeit einen Gegenstand von zwei Seiten zu betrachten, die sich
als die wirksamsten und besten in der Forschung bewährt haben und die
wenigstens heute noch, gleichberechtigt nebeneinander stehen" (ibid., p. 849).
Volgens de levenswetenschappelijk georienteerde medici aan het begin van de
twintigste eeuw was in de praktijk een teleologische beschouwingswijze on-
misbaar. In het klinisch oordeel treedt het belang van de tdeologie duideüjk aan
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de dag: "Het is de kunst van den geneesheer. in elk bijzonder geval het ingewik-
keld samenstel der ziekteverschijnselen te ontrafelen en te midden van vele vij-
anden waardevolle bondgenoten te ontdekken. Een klaar inzicht in het, bij ge-
zondheid en ziekte, naar een doel gericht zijn der levensverschijnselen behoedt
hem voor een averechtsche symptomatische behandeling" (Burger, 1928, p. 11).
Zowel in het medisch wetenschappelijk onderzoek als in de klinische praktijk
dient volgens deze opvatting de geneeskundige de toestand van het organisme
te onderzoeken door deze te ontleden in causale ketens van fysisch-chemische
processen.Vervolgens behoort hij de resultaten van het zuiver causaal onderzoek
te waarderen op grond van hun betekenis voor de instandhouding van het indi-
vidu. Dat betekent dat de arts een dubbele positie moet innemen, zoals AschofT
beschreef (vgl. AschofT, 1925, p. 15). De arts denkt enerzijds in fysisch-chemi-
sche grootheden oftewel causaal en anderzijds "organismisch" oftewel
teleologisch .

Men beschouwde in het begin van de rwintigste eeuw het klinisch oordeel niet
slechts als een op algemene wetmatigheden gefundeerde verklaring van een be-
paalde stand van zaken. De individuele inbreng van de patient, het specifieke
karakter van diens functioneren, werd relevant geacht voor de geneeskunde. De
natuurwetenschap predikte de gelijkheid van alle mensen in geval van ziekte. In
de levenswetenschappelijke periode werd daarentegen de nadruk gelegd op de
eigen aard van het individu. De patient werd niet gezien als een element uit een
mogelijk oneindige verzameling van identieke elementen, die alle op dezelfde
wijze ondergeschikt zijn aan de natuurwetten. In de levenswetenschappelijke
conceptie van het klinisch oordeel lette men juist op de betekenis van het eigen
functioneren voor het ene concrete individu. Dit functioneren is niet volstrekt
willekeurig. Het verloopt volgens een bepaald stramien, dat de neerslag vormt
van de aanleg en de omstandigheden die specifiek zijn voor het individu. De
individuele verwerking van de causaal bepaalde fysische en chemische proces-
sen Staat centraal. Daartoe behoeft men de teleologische, doelmatige, en indivi-
dualiserende benadering.

Aangezien het individuele functioneren geacht wordt een eigen karakter te ver-
tonen, werd de anamnese zeer belangrijk. Langs deze weg verkrijgt men kennis
van de voorgeschiedenis en de levensomstandigheden van de patient. Aan de
hand van deze gegevens en op grond van het uitgangspunt dat het organisme
zichzelf poogt te handhaven, trachtte men de betekenis van de huidige vormen
van functioneren te doorgronden. Op deze manier verwachtte men recht te kun-
nen doen aan de eigen aard van het individu en aan zijn specifieke wijze van
functioneren, terwijl de geneeskunde haar claim op rationaliteit en wetenschappe-
lijkheid niet opgaf. Men verwierp immers de natuurwetenschappelijke metho-
den niet maar plaatste ze in een breder verband.
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De combinat ie van natuurwetenschap en teleologie leverde een sterke inperking

o p van het methodisch materialisme. Toch bleef men vaslhouden aan het uit-

gangspunt dat een natuurwetenschappelijke bestudering van levensverschijnselen

mogelijk is.Terwijl enerzijds werd gesteld dat analyserende me thoden per defi-

nitie tekortschieten, werd anderzijds de veronderstelling dat deze verschijnselen

als materiele processen moeten en kunnen worden onderzocht niet losgelaten.

De teleologie werd te hu lp geroepen o m het organisme als organisme tot zijn

recht te laten komen, terwijl men tegelijk van mening bleef dat de natuurweten-

schap toch zinnige resultaten oplevert. Ondanks de verschillen tussen de dode

en de levende natuur achtte men o p beide terreinen, omwil le van het weten-

schappelijk gehalte, de causaal-analytische benadering van de natuurwetenschap

toelaatbaar en zelfs gewenst . Tezelfdertijd vroeg m e n echter in de levens-

wetenschappen, waartoe ook de geneeskunde werd gerekend, o m erkenning

v(K>r een extra dimensie van de levende natuur. De materiele processen in de

levende natuur staan immers niet o p zichzelf. zo luidde de motivering. Bij orga-

nismcn staan ze uiteindelijk in dienst van het zelfbehoud. Daarom zijn ze nooit

leu voile analyseerbaar in fysisch-chemische termen. O m dit aspect toch toe-

y;anki h|k en begrijpelijk te maken voor de geneeskunde o m a r m d e men het

teleologische denken.

ook wt-1 aan haar waarde voor het wetenschappelijk onderzoek op het vlak van

de geneeskunde. De teleologische benadering had vruchtbare onderzoeksterreinen

geopend, waarbinnen men overigens weer o p natuurwetenschappelijke leest

geschoeid onderzoek verrichtte. Zij verschafte interessante hypothesen die men

vervolgens op natuurwetenschappelijke wijze, analyserend, toetste. Ondanks de

uitvoerige pleidooien voor de teleologie, moeten worden geconstateerd dat o p

het niveau van het onderzoek het belang van de teleologische optiek niet veel

verder blijkt te reiken dan de heuristische waarde. De teleologische of finale

beschouwingswijze bezat geen eigen onderscheiden methode . Evenmin preten-

deerde zij een eigen vorm van wetenschappelijkheid te kennen die zieh o p een

of andere manier kon meten met de natuurwetenschap. Men blijkt de teleologie

naar believen te hebben kunnen aanvaarden of afzweren, zonder dat het weten-

schappelijk gehalte van het onderzoek er onder leed (vgl. Von Bergmann, 1932,

p. 412).
In de reflectie op de arts-patient relatie, stelde men vast dat voor de diagnose, de
prognose en de therapie, de betekenis van de disfunetie voor de patient van
essentieel belang is. Binnen de geneeskunde moet men zieh daarvan rekenschap
geven en de anonimiteit van de natuurwetenschappelijke geneeskunde ontstij-
gen. De natuurwetenschap streeft waardevrije en objectieve kennis na, de
onderzoeksobjecten worden over een kam geschoren. In de levenswetenschappe-
lijke periode zocht men binnen de geneeskunde juist naar een geschikte
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onderzoeksmethode die recht doet aan de individualiteit. De geneeskunde kon
zieh dan ook niet langer spiegelen aan de natuurwetenschap, als het de relatie
tussen onderzoeker en onderzochte, tussen arts en patient, betreft (vgl. o.a. Koch,
1917. p. 53; Honigmann, 1913. pp. 45 e.V.; Burger. 1928, p. 14).
De argumenten tegen de natuurwetenschappelijke invulling van de arts-patient
relatie laten zieh in twee categorieen indelen. Enerzijds werd de natuurweten-
schappelijke definitie van geneeskunde verworpen omdat de geneeskunde geen
objeetieve natuurwetenschap kan zijn. De arts kan en mag niet abstraheren van
het lijden van de patient. Daarom moet de patient door de arts als individu. of als
persoon, bekeken worden. Deze positie werd onder andere verdedigd door
Schweninger. De praktische geneeskunde verschilt zijns inziens qualitate qua
van de wetenschap, ook van de biologisch georienteerde wetenschap. Weten-
schap is koel en gevoelloos, maar geneeskunde vereist een morele betrokken-
heid. Schweninger verbond hieraan de conclusie dat binnen de geneeskunde
elke wetenschappelijke pretentie radieaal moet worden afgewezen.
De reden tot verwerping van de natuurwetenschappelijke definitie van de
geneeskunde kon ook van internwetenschappelijke aard zijn. De wetenschappe-
lijke status van de geneeskunde werd dan niet opgegeven, maar men vroeg aan-
dacht gevraagd voor het speeifieke karakter van de geneeskunde als wetenschap.
Dit type argumentatie treft men aan bij Honigmann en Koch. Zij hebben er met
klem op gewezen dat de standaarden van de natuurwetenschap in het geval van
de geneeskunde te beperkt zijn. Ziekte is een individueel gegeven, dat bij nie-
mand gelijk is. Daarom dient de persoonlijkheid, de identiteit of de individuali-
teit in het klinisch oordeel, in de arts-patient relatie, betrokken te worden. Een
goede arts weet de resultaten van de natuurwetenschap en de biologie toe te
passen, daarin bestaat zijn deskundigheid. De arts moet echter wel arts blijven
en zieh niet laten verleiden tot de positie van de gewone wetenschapsbeoefenaar.
Honigmann formuleerde zijn visie als volgt: "So kann er nie stehen bleiben, die
beiden Hauptmomente seiner Erkenntnis: auf der einen Seite die durch die
Empirie brauchbar gemachte experimentelle Pathologie, auf der anderen Seite
die durch die Wissenschaftlichkeit der Beobachtung geläuterte Empirie, werden
sich gegenseitig die Wagschale halten und beide zusammen werden den Pulsschlag
seiner künstlerischen Intuition regulieren. Wer auf dem festen Kulturboden der
uralten, ewig jungen ärztlichen Kunst steht und mit sicherer Hand diese Schätze
von beiden Seiten zu schöpfen weiss, der ist der wahrhaft moderne
Arzt."(Honigmann, 1913, p. 54). De zielloze mechanismen van de natuurwe-
tenschappen moeten worden gerelativeerd, ze vormen een te eenzijdig uitgangs-
punt voor de geneeskunde, aldus Koch (vgl. Koch, 1923, p. VIII).

In de periode van de levenswetenschappelijk georienteerde geneeskunde was
men van mening dat de natuurwetenschap als wetenschapsideaal tekortschiet.
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De geneeskunde kan het, o p grond van overwegingen die zowel zijn ontleend

aan de fundamentele inzichten rond haar object als aan haar praktijk, niet stellen

zonder teleologische beschouwingen of zelfs een geesteswetenschappelijk com-

plement . Het is, volgens Burger, dr ingend geboden o m in de geneeskunde aan

de zieke mens , als subject, als persoon, als psyche, alle recht te doen wedervaren

(vgl. Burger, 1928, p. 14). Dit heeft m e n willen realiseren door de natuurweten-

schappelijke analyses in een ideologisch kader te plaatsen.

De combinat ie van causaliteit en teleologie werd steeds meer als onbevredigend

ervaren. In de loop van de periode die wij hier bespreken verkregen eerst de

individuali tei t en vervolgens de persoonl i jkheid van de patient een steeds

belangrijker positie in het klinisch oordeel . De beleving van het disfunctioneren

door de patient, de betekenis ervan voor zijn persoon, werd in toenemende

mate relevant geacht voor een adequate uitoefening van de geneeskunde. Ziekte

wordt immers niet alleen bepaald door de individuele somalische kenmerken,

maar ook door de psychische. "Elke persoonlijkheid, ook de zieke, wordt beoor-

deeld naar haar gedrag en haar uiterlijk, dus naar haar verrichtingen en haar

vorm. Tot de verrichtingen behooren de physiologische en de psychologische,

tot den vorm de anatomische bouw, het resultaat van centrifugale impulsen, dus

ook van verr icht ingen" (Wiersma, 1932, pp. 2S94 -2595 ) . De optelsom van

natuurwetenschap en teleologie voldeed minder naarmate de mens meer als

psycho-fysieke eenheid werd opgevat. Het streven naar eenheidsopvatt ingen,

die de verschillende aspecten van het menszijn integreren, strekte zieh uit tot de

geneeskundige verklaringsmethoden. De stroming die in het volgende hoofd-

stuk wordt beschreven, vormt een concretisering van deze wens. Ter afsluiting

van dit hoofdstuk wordt echter eerst aandacht besteed aan de ideeen over de

geneeskunde van de neuroloog Winkler en vervolgens aan die van de anatoom

Barge. . ; , . • •

3.4 Cornells Winkler (1855-1941)

Cornelis Winkler werd geboren op 25 februari 1855 te Vianen, als oudste zoon
in een familie van artsen. In 1873 begon hij zijn Studie te Utrecht, waar onder
anderen Donders zijn leermeester was. Hoewel de geneeskunde-opleiding in
deze jaren meer gestructureerd en wettelijk gereguleerd was dan in de periode
van Donders' Studie, was Winkler later van mening dat er sprake was van se-
rieuze lacunes (vgl. Winkler, 1947, p. 29). Zo ontving hij geen onderwijs in de
huid- en geslachtsziekten. in de psychiatrie en in de neurologic
Winkler promoveerde in 1879 op een Studie over het "virus tuberculosum". In
dat zelfde jaar behaalde hij zijn artsexamen. Hij werd vervolgens aangesteld als
assistent in het Gemeenteziekenhuis te Den Haag. Omdat hij niet tevreden was
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met de werkomstandigheden in dit ziekenhuis zocht hij spoedig een andere

positie. In zijn Herinneringai schrij ft Winkler dat Donders hem het voorstel deed

o m als lector in de psychiatrie naar Utrecht te komen. Hij sloeg dit aanbod o m

verschallende redenen af. Hij vond dat hij onvoldoende van psychiatrie afwist en

vroeg zieh ook af of de omgang met krankzinnigen hem wel zou bevredigen.

Tenslotte voelde hij er niets voor o m ter wille van de psychiatrie een serieuze

studie te moeten maken van de psychologie en de filosofie (vgl. Winkler, 1947,

p. 37) . In 1881 keerde Winkler toch terug naar Utrechtse universiteit, waar hij

poliklinisch assistent werd van S. Talma, toentertijd hoogleraar in de interne

geneeskunde. In deze per iode o n d e r n a m hij een laborator iumonderzoek naar

de polsbeweging der äderen. . , t , .„.-•••

In 1882 ontmoet te Winkler o p een studiereis in Wenen verschillende vooraan-

staande psychiaters en neurologen. Een van hen, J. Wagner-Jauregg (1 8 5 7 -1 9 4 0 ) ,

die later in Wenen hoogleraar psychiatrie werd, overtuigde hem ervan dat men

de psychiatrie vanuit een fysiologisch en neurologisch standpunt kan onderwi j -

zen. Sinds die tijd richtte Winkler zijn activiteiten steeds meer o p de neurologie

en de psychiatrie. Hij werd onbezoldigd geneesheer aan het krankzinnigenge-

sticht te Utrecht. In 1885 volgde zijn benoeming tot lector in de psychiatrie. In

1886-1887 heeft Winkler, als expert o p het gebied van de histologie van het

zenuwstelsel, dee lgenomen aan een expeditie naar Nederlands-Indie o m onder-

zoek te doen naar de oorzaak van de inheemse ziekte beri-beri .

In 1893 werd Winkler aan de Rijksuniversiteit Utrecht tot hoogleraar in de psy-

chiatrie en neurologie benoemd. Aan deze benoeming was de belofte verbon-

den dat er in Utrecht een psychiatrisch-neurologische kliniek zou worden ge-

bouwd. In 1896, na meer dan twee jaar strijd over het al of niet tot stand komen

van een dergelijke kliniek, besloot Winkler echter o m ontslag te nemen (vgl. o.a.

Winkler 1896b, pp. 12 e.v.). Korte tijd daarna werd hij benoemd tot hoogleraar

in de neurologie en psychiatrie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amster-

dam. Achttien jaar later keerde hij terug naar Utrecht, aangetrokken door het

aldaar opgezette n ieuwe neurologische-psychiatrische instituut. O p 8 februari

1915 hield hij voor de tweede keer een intreerede als hoogleraar te Utrecht. In

1925 ging Winkler met emeritaat. O p 8 mei 1941 is hij overleden.

Aan het begin van zijn loopbaan hield Winkler zieh met verschillende onderde-

len van de geneeskunde bezig. Dat was ook niet verwonderlijk in een tijd waarin

de specialisatie nog veel minder was voortgeschreden dan tegenwoordig.Terug-

blikkend op zijn loopbaan, heeft Winkler zijn activiteiten in Den Haag beschre-

ven, waar hij nu eens als chirurg en dan weer als psychiater optrad (Winkler,

1947, pp. 33 e.v.). Vanaf 1883 specialiseerde Winkler zieh o p het gebied van de

neurologie en de psychiatrie. Zijn interesse voor de psychiatrie betrof vooral de

anatomische en fysiologische fundamenten van deze tak van geneeskunde .
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Winklers doelstelling was om inzicht te verkrijgen in de functie van het zenuw-
stelsel en, in dit licht, van de betekenis van de verschijnselen die zieh in de
kliniek voordoen. Het zwaartepunt van zijn activiteiten lag daarom op het ge-
bied van de neurologic Hij was werkzaam als neuro-anatoom, neuro-fysioloog,
neuro-embryoloog en klinisch neuroioog (vgl. Stenvers sr, 1955, p. 640).
Winklers werk getuigt van een grote interesse in de internationale ontwikkelin-
gen op zijn vakgebied. Hij nam persoonlijk deel aan de wetenschappelijke dis-
cussies. Hij reisde veel en onderhield contacten met buitenlandse neurologen en
psychiaters. Winkler is in 1909 een der oprichters van de "Amsterdamse
Neurologenvereeniging". Deze vereniging, die neurologen de gelegenheid bood
om met elkaar over klinische en wetenschappelijke problemen van gedachten te
wisselen, is van groot belang geweest voor de ontplooiing van de neurologie in
Nederland. In dezelfde tijd werd Winkler tot vertegenwoordiger van de
"Braincommission" benoemd. Deze commissie stelde zieh ten doel op interna-
tionale schaal centrale instituten in te stellen die gewijd zijn aan de Studie van de
bouw en functies van het centrale zenuwstelsel. Tevens beoogde ze de aaneen-
sluiting van bestaande inrichtingen voor onderzoek van het zenuwstelsel (vgl.
Winkler, 1909, pp. 19 e.V.). Men hoopte op deze wijze tot een stroomlijning te
komen van de organisatie en documentatie van het onderzoek en bijvoorbeeld
onenigheid over nomenclatuur te vermijden. Mede op instigatie van Winkler
werd in Nederland op 8 juni 1909 het Centrale Instituut voor Hersenonderzoek
geopend, dat aansloot op dit streven van de "Braincommission".
Winkler heeft zieh opgeworpen als een voorvechter van het belang van de psy-
chiatrie en de neurologie in de medische opleiding. Herhaaldelijk stelde hij dat
scholing in deze vakken niet alleen verplicht behoort te zijn voor de aanstaande
gestichtsarts, maar ook onmisbaar is voor elke medicus. Het klinisch vermögen
van de arts wordt erdoor vergroot en men krijgt inzicht in omstandigheden die
zeer bepalend zijn voor het functioneren van de patienten. Winkler streed daarom
op vele fronten voor onderwijs in de psychiatrie aan alle Rijksuniversiteiten en
voor de bouw van daarbij behorende psychiatrische klinieken. Hij wordt daarom
wel aangemerkt als de stichter van het psychiatrisch onderwijs in Nederland
(vgl. Van Valkenburg, 1955, p. 647).

Gedurende zijn lange leven is Winkler getuige geweest van een aantal verschui-
vingen in het geneeskundige wetenschapsconcept. Op het moment van zijn eer-
ste intreerede, in 1883, was het aanzien van de natuurwetenschappelijke
benaderingswijze tanend. Organicistische tendensen begonnen de kop op te ste-
ken. Winkler schaarde zieh onder de voorstanders van een levenswetenschappelijk
georienteerde benaderingswijze. Wij zien hem dan ook positie kiezen in de dis-
cussies die de overgang van de natuurwetenschappelijke naar de levens-
wetenschappelijke conceptie van geneeskunde markeren. Zonder de empirische
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natuurwetenschappelijke werkwijze te willen verwerpen pleitte hij voor een
organicistische optiek binnen de psychiatrie en neurologic Later verdedigde hij
zijn ideeen tegenover de psycho-analyse en de "verstehende" psychiatrie van
K. Jaspers (1883-1969) die, zoals in het volgende hoofdstuk blijkt, als inspiratie-
bron voor de antropologische beschouwingswijze in de geneeskunde hebben
gegolden. Winkler zag weinig in een meer psychologische psychiatrie. Hij hield
binnen zijn vakgebied vast aan een anatomisch-fysiologische benadering op bio-
logische grondslag.
In zijn eerste intreerede in Utrecht, op 20 September 1893, schetste Winkler de
ontwikkelingen in de geneeskunde van de laatste 100 jaar. De geschiedenis van
de geneeskunde in de negentiende eeuw toont dat er in de geneeskunde onmis-
kenbaar sprake is van vooruitgang, aldus Winkler. "De geneeskunde heeft hare
zusters, de zeer exacte natuurwetenschappen, leeren hoogachten, heeft op elk
gebied van haar geborgd, maar is desniettemin meesteresse gebleven in haar
eigen huis, is geen natuur- of scheikunde, geen ontleedkunde, geen ziektekundige
ontleedkunde geworden, maar een zelfstandige wetenschap, die voor haar Stu-
dien, anders maar even exact als die der zusters, dezelfde achting vordert. Aan de
hand van strenge Studie bouwde zij hare kunst, het geneeskundig handelen op,
en geheel anders dan voor honderd jaren Staat thans de geneesheer aan het ziek-
bed" (Winkler, 1893, p. 3). In de afgelopen honderd jaar is de positie van de arts
aan het ziekbed eveneens grondig gewijzigd, zo stelde hij. De arts ziet de ziekte-
verschijnselen niet langer als de uiting van een in het organisme gedrongen
boosaardig "ens"dat moet worden verjaagd. Er is nieuwe opvatting van ziekte
gegroeid, de ontologie ging voorbij (vgl. ibid., p. 4). De kloof tussen normale
en zieke levensverrichtingen werd overbrugd. Dit opende de deur voor een
andere handelwijze. Terwijl men een eeuw geleden nog de ziekte behandelde,
wordt heden ten dage de zieke behandeld. In de loop der tijd is de geneesheer
meer en meer "minister non magister naturae" geworden, aldus Winkler (ibid.).
Wezenlijk voor ziekzijn is dat het een individueel karakter draagt, het is geen
proces dat zieh telkens volgens een identiek patroon ontrolt. Het ziekteverschijnsel
heeft volgens Winkler de betekenis verkregen van: "(•••) een nuttig, een noodza-
kelijk antwoord, dat het hoog-georganiseerde individu moet kunnen geven, als
het in bizondere omstandigheden wordt geplaatst" (ibid.). Deze bijzondere
omstandigheden kunnen bepaalde fysische of chemische invloeden zijn, of
levende ziekteoorzaken. Wezenlijk is dat het organisme op grond van een derge-
lijke bedreiging zijn levensuitingen aanpast. "Het is derhalve de natuurkeus, die
aan het gezonde individu, als een nuttige eigenschap voor het behoud der soort,
het vermögen medegeeft, om op bepaalde oorzaken te kunnen reageeren met
bepaalde uitingen - met ziekteverschijnselen" (ibid., p. 5). Elke soort heeft een
bepaald scala van verschijnselen waarbinnen het reageert. Maar daarbinnen drukt
de individuele geaardheid een Stempel op ieder geval. "De zelfstandigheid der
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ziekteverschijnselen is derhalve innig verbunden aan de zelfstandigheid der
individueele variatie", zo steh Winkler, "Zijn de individuen ongelijk, dan is er
ook geen gelijkheid te verwachten in hun levensuitingen, waartoe de ziekte-
verschijnselen behooren. En het behoeft nauwelijks hier herhaald te worden,
wat reeds zoo dikwerf is gezegd, dat elke persoonlijkheid 'eenig in hare soon',
als een unicum in de natuur verschijnt" (ibid).
Winkler beklemtoonde in deze rede het belang van dispositie en constitutie bij
het optreden van ziekte en verdedigde een op het unieke individu toegespitste
benaderingswijze. Hij schetste het belang van erfelijke aanleg en persoonlijk-
heid voor de taaksteüing van de psychiater. Verder onderschreef hij de Stelling
dat ziekteverschijnselen als levensuitingen moeten worden gezien en dat ze als
zodanig worden bepaald door twee factoren: de organisatie van het individu en
de omstandigheden waarin het individu leeft (ibid., p. 22 e.v). Psychiaters moe-
ten, volgens Winkler, stambomen bestuderen om tot inzicht te komen omtrent
het al of niet erfelijke karakter van de vertoonde krankzinnigheid. Vervolgens
moeten zij bij hun patienten de lichamelijke afwijkingen bestuderen. De wer-
king van vergiften als alcohol en de gevolgen van geslachtsziekten kunnen ook
bij nakomelingen degeneratieverschijnselen teweeg brengen. Psychiaters moe-
ten het dan ook als hun taak zien om, bijvoorbeeld door huwelijksadviezen, de
erfelijkheid bij te sturen.

Winkler bestreed de idee dat men begrippen als krankzinnigheid zou kunnen
definieren. Er zijn geen bepaalde vaste maatstaven aan de hand waarvan men kan
determineren of een individu al dan niet als krankzinnig moet worden geclassi-
ficeerd (ibid., p. 21.). Gezond, ziek, normaal of krankzinnig zijn geen wel te
omschrijven toestanden; het zijn abstracties, ficties. Wie als een normale of als
een krankzinnige persoonlijkheid moet worden bestempeld, is niet aan de hand
van definities en andere algemene criteria vast te stellen. Winkler stelde in dit
verband ook dat een normale persoonlijkheid een contradictio in terminis is. De
term "normaal" verwijst naar een ideaalbeeld dat men hooguit als gemiddelde
uit veel individuele gevallen heeft afgeleid, terwijl elke persoonlijkheid juist uniek
is. "Zij is en blijft een eenige, een niet te vervangen verschijning" (ibid., p. 21).
Geen enkel individu voldoet aan de norm. Elk bijzonder geval dient op zieh zelf
te worden beschouwd en alleen de klinische ervaring kan uitsluitsel geven.
Winkler had met name bezwaar tegen abstracte definities in een situatie waarin
aan een gezonde persoon wel toerekeningsvatbaarheid werd toegedacht en aan
het zieke individu niet. Artsen kunnen wel aangeven welke gebreken in de orga-
nisatie van een persoon aanwezig zijn en uit welke lichamelijke en psychische
verschijnselen dit blijkt. Zij geven aan waar de afwijking van de norm groot is,
maar het toepassen van een sociale categorie als toerekeningsvatbaarheid be-
hoort volgens Winkler niet tot hun competentie. Ontoerekeningsvatbaarheid is
net zomin als krankzinnigheid te omschrijven aan de hand van een aantal alge-
mene medisch-wetenschappelijke criteria.
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Toen hij in 1893 aldus zijn mening gaf over de aard van geneeskunde, over het
ziektebegrip en het klinisch oordeel, klonken bij Winkler de ideeen door uit de
bovenbeschreven eerste fase in de wending tot de organicistische geneeskunde.
Het individuele karakter van de ziekteverschijnselen, die door aanleg en omstan-
digheden worden bepaald, alsmede de individualiserende benadering aan het
ziekbed. komen duidelijk naar voren.
Het belang van de psychiatrie in de opleiding tot geneeskundige werd door
Winkler verbonden met de geldigheid van de stelregel "leer individualiseren"
Deze maxime sloot zijns inziens aan op de recente groei van kennis in de ge-
neeskunde en gold voor de geneeskunde in haar geheel. In de neurologie en in
de psychiatrie, daar waar de uitingen van het zenuwstelsel worden bestudeerd,
treedt de zelfstandige betekenis van het individu het scherpst aan de dag. De
belangrijkste reden om de psychiatrie op te nemen als verplicht leervak aan de
universiteit, was volgens Winkler dan ook dat: "(...) de uitoefening der genees-
kunst zonder een tamelijk groote kennis der psychiatrie gebrekking blijft, omdat
de geneesheer, zoolang als individualiseeren zijn taak is, eo ipso psychiater moet
zijn" (ibid., p. 9).
Winklers levenswetenschappelijke orientatie blijkt tevens uit zijn opvatting van
het individu als georganiseerd geheel en zijn belangstelling voor die onderzoeks-
thema's , die de levenswetenschappelijke geneeskunde van belang vond: regene-
ratie, difTerentiatie en groei, de wisselwerking tussen bouw en functie, en
reproductie.
Toen Winkler zijn loopbaan als neuroloog begon, werd deze tak van wetenschap
beheerst door de lokalisatieleer. Functies werden gekoppeld aan bepaalde orga-
nen: verschil in bouw zou corresponderen met verschil in functie. Winkler heeft
veelvuldig het thema van de lokalisatie van psychische Vermögens besproken
(Winkler, 1909, 1912, 1915, 1929). Zijn organicistische achtergrond kwam in
zijn discussies met de aanhangers van de lokalisatiegedachte duidelijk naar vo-
ren. Winkler constateerde dat het praktische resultaat van de "eenzijdige en stel-
lig onjuist doorgevoerde lokalisatie-leer" de hersenchirurgie was, waaraan hij
overigens nog wel een zekere waarde toekent. Er zijn door haar wel tal van
mensenlevens gered, die zonder haar verloren waren, zo gaf hij toe (vgl. Winkler,
1912, p. 14). Maar nu - in 1912 - wordt de lokalisatieleer in toenemende mate
geconfronteerd met problemen. Het standpunt van de praktijk wordt belangrij-
ker en juist in de praktijk wordt betwijfeld of de lokaliserende benadering wel
de juiste is, aldus Winkler. Uit het onderzoek blijkt immers steeds duidelijker dat
Organismen zieh als een geheel verweren tegen ziekteoorzaken. Het is in de
neurologie - ten aanzien van het zenuwstelsel - vruchtbaarder gebleken om de
werking te begrijpen vanuit de voorstelling van een synthese dan aan de hand
van de lokalisatieprincipes (vgl. ibid., p. 19). Winkler concludeerde dat er in de
neurologie behoefte was aan integrerende beschouwingen, aan een integrale
summatie, een term die hij aan de fysioloog Ch. S. Sherrington (1857-1962)
ontleende.
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Winkler wilde niet volledig afstand doen van de lokalisatiegedachte, maar hij

wilde wel de relativiteit ervan beklemtonen. "Het localisatie-beginsel blijft als

goed geconstateerd feit zijn beteekenis behouden. Maar het is iets relatiefs, iets

ondergeschikts geworden. Daarnaast Staat een niet localiseerbare functie, die

bemiddelend en verbindend werkt. Zij is de functie van een substraat, dat zieh in

zijn bouw kenmerkt door een oneindig groote veelheid van betrekkelijk een-

voudige elementen, die een alom samenhangend geheel vormen, dat tusschen

en in de Organen zieh bevindt, waar gelocaJiseerde funaies aan ver gedifferen-

tieerde elementen zijn toevertrouwd. Aan locaiisatie der functie in dit substraat,

hetzij in tijd of in plaats, valt niet te denken. Wij zijn gedwongen o m de verbin-

ding, de onveranderde bewaring, de reproduetie, de inhibitie, de diaschisis, de

regulatie der gelocaliseerde funeties, als niet localiseerbare eigenschappen van

hei zenuwstelsel aantezien" (Winkler, 1912, p. 21). Deze onderschikking van

speciAeke funeties aan een niet te lokaliseren algemene functie treedt overal in

de levende natuur aan de dag. Deze algemene functie is volgens Winkler bij alle

meer elementaire bouwelementen aanwezig. Zij is de draagster der reproduetieve

eigenschappen en wordt overal aangetroffen waar leven is (vgl. ibid., p. 29) .

Winkler was met name geinteresseerd in de ontwikkeling van het zenuwstelsel

en de functionele samenhang daarbinnen. In het voorwoord bij het eerste deel

van zijn Handbock der neurologic van 1917 stelde hij dat de clinicus voor alles ver-

langt om functionele begrippen aan de vormbeschrijving te verbinden. Kennis

van de bouw van het zenuwstelsel is zeker nodig o m aan het ziekbed werkzaam

te zijn, maar deze is niet toereikend. De clinicus ziet immers het zenuwstelsel

bovenal als functioned geheel. De benadering die Winkler kiest om het zenuw-

stelsel te bespreken sluit op deze klinische behoeften aan. Hij beklemtoont het

belang van het overkoepelende functionele gezichtspunt voor de neuroloog-

psychiater. Analyse werd door hem verbonden met integrerende summatie. Ener-

zijds had Winkler dus oog voor het belang van een analyserende benadering in

de neurologic die resulteert in vormbeschrijvingen. Anderzijds achtte hij het

onontbeerlijk dat het zenuwstelsel als functioned samenhangend geheel wordt

gezien (vgl. Winkler. 1917, p.VIII).

In sommige opzichten stelde Winkler zieh gereserveerd op tegenover een levens-

wetenschappelijk concept van geneeskunde. Dit bÜjkt bijvoorbeeld in zijn intree-

rede te Amsterdam uit 1896, waarin hij sprak over de doelmatige beweging in

de natuur (Winkler, 1896a). Hij constateerde dat biologen "het vermögen om

op invloeden van buiten te antwoorden met doelmatige beweging" aangrijpen

o m een principieel onderscheid aan te brengen tussen dode en levende natuur

(vgl. ibid., p. 6) . Aan het concept doelmatigheid verbinden deze biologen ver-

volgens allerlei conclusies ten aanzien van de levende natuur, die Winkler onge-

oorloofd acht. Hij treedt met hen in discussie via een analyse van het begrip

doelmatigheid. Aan het begrip doelmatigheid kunnen verschillende betekenis-
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sen worden gehecht, aldus Winkler. Enerzijds is de bewuste handeling van de
mens, de beweging die door de wil tot handelen wordt voorafgegaan, het sum-
mum van de doelmatige beweging in de natuur. Toch is doelmatigheid niet sy-
noniem met bewustzijn. Onbewuste verrichtingen, automatismen en reflexen
bijvoorbeeld, kunnen eveneens doelmatig genoemd worden. Deze vorm van
doehnatigheid achtte Winkler ook voor de neurologie van belang. Maar men
moet zieh hierbij bewust zijn van de beperkingen. Het was zijns inziens niet
juist om op grond van het begrip doehnatigheid uitspraken te doen over de aard
en de betekenis van het bewustzijn. Deze vallen - Winkler citeerde hier met
instemming het bovengenoemde 'ignorabimus' van Du Bois-Reymond - buiten
het gebied van de natuuronderzoeker (vgl. ibid., p. 27).

Winkler ging ook behoedzaam om met de door het neo-vitalisme geinspireerde
Stelling dat er aan de principiele verschillen tussen Organismen en machines op
methodologisch niveau recht moeten worden gedaan. Hij erkende weliswaar
dat een levend organisme nooit met een machine zal kunnen worden vergele-
ken. Maar hij betwijfelde of dit zou moeten impliceren dat men de natuurwe-
tenschappelijke methoden verwerpt. Hij gaf toe dat volgens de huidige inzich-
ten elke "afdeeling van wetenschap" - de natuurwetenschappen aan de ene kam
en de levenswetenschappen aan de andere kant - haar eigen grondslagen heeft.
Maar hij wilde daaraan niet de consequentie verbinden dat niet ooit beide tot
eenzelfde grondslag zouden worden teruggevoerd: "Het gemis van een bewijs
voor het monisme mag echter nooit als bewijs voor een even onbewezen dua-
lisme of pluralisme gelden" (Winkler, 1912, p. 31).Ten opzichte van dergelijke
fundamentele vragen nam Winkler een agnostische houding in. Hoe het ook
mocht zijn, de waarde van de natuurwetenschappelijke methoden behoefde vol-
gens Winkler niet ondermijnd te worden door de principiele verschillen tussen
de dode natuur, de levende natuur en de mens. Hij keurde het dan ook af dat
men binnen de levenswetenschappen zomaar de "goed gefundeerde methoden
der natuurwetenschappen" de rug wilde toekeren.

Evenals andere aanhangers van een levenswetenschappelijk concept van genees-
kunde stond Winkler seeptisch tegenover uitgesproken neo-vitalistische denk-
beeiden. Zo bekritiseerde hij verklaringen die steunen op coneepten als entelechie
en distantieerde zieh uitdrukkelijk van die vormen van neo-vitalisme die met
veel omslag van woorden pretenderen een oplossing te geven voor onbewijsbare
kwesties, zoals het vraagstuk van de doelmatigheid in de levende natuur. Ook
hier parafraseerde hij Du Bois-Reymond: "Wij weten het niet en zullen het waar-
schijnlijk ook nooit weten"(Winkler, 1912, p. 31). Het was, volgens Winkler,
niet aan de natuuronderzoeker om de vraag naar het doel van de natuur te be-
antwoorden. En men kon zijn onkunde ten opzichte van dergelijke vragen beter
eerlijk bekennen.
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De lokalisatieleer had tot gevolg dat fysiologen psychologische termen in hun
vocabulaire opnamen. Zolang men van mening was dat psychologische Vermö-
gens als gevoel en perceptie lokaliseerbaar zijn, kon de fysiologie zonder in
inconsistenties te geraken zieh van dergelijke termen bedienen. Dat was naar de
mening van Winkler echter niet terecht.Ten aanzien van de vraag naar de relatie
tussen psychische - waaronder bewuste - verschijnselen en fysische of fysiolo-
gische verschijnselen, stelde hij zieh op het standpunt van een methodisch
parallellisme. De natuuronderzoeker ziet vanuit wetenschappelijk perspectief
bewustzijn en reflectorische en automatische beweging als twee parallelrijen.
Beide komen weliswaar niet los van elkaar voor. maar de samenhang onttrekt
zieh aan het kenvermogen. Men kan dan ook als wetenschapsbeoefenaar daar
geen uitspraken over doen, aldus Winkler. Spiritualisme en matenalisme zijn
geen basis voor kennis, zij moeten wijken voor agnosticisme. Winkler schreef in
1896 in dit verband: "De geneesheer kent echter slechts beide bij elkander
behorende reeksen van verschijnselen. Zijn taak als natuuronderzoeker zou ver-
vuld zijn, als hij naast elken bewusten toestand een daarnevens bestaande veran-
dering in de zenuwstof zou kunnen demonstreeren" (Winkler, 1896a, p. 9 ) .
Ook later vormde het parallellisme voor Winkler een werkhypothese; het garan-
deerde zowel voor de psycholoog als voor de fysioloog alle vrijheid en bood
tegelijkertijd een samenwerkingsterrein, waarop beiden elkaar kunnen begrij-
pen en elkaar op hun waarde kunnen schatten (Winkler, 1918-1933 (1913 ) ;
Winkler. 1915, p. 7) . Het onderzoeksobjeet, een bepaald verschijnsel dat de arts
aantreft, wordt als het ware van twee kanten bekeken. Beide typen van onder-
zoek vormen elkaars tegenhanger.

Winklers parallellisme was uitdrukkelijk een methodische veronderstelling, die
niet in tegenspraak is met het feit dat voor Winkler het individu de centrale
categorie blijft. Functies bestaan bij de gratie van het geheel. De mens als een-
heid, weliswaar opgebouwd uit talloze relatief onafhankelijke Organen, stond
voor hem voorop (Winkler, 1909. p. 83 ) . Juist aan het ziekbed blijkt dat patien-
ten integraal reageren op een stoomis.
Als het individu een handeling voltrekt, werken verschillende componenten
samen in een "symphonie kinetique". De opbouw van de verschillende functies
is in de loop der tijd opgebouwd. Daarbij zijn ze aan een bepaald substraat
gebonden geweest, ze hebben een eigen lokalisatie gehad, maar deze lokalisatie
moet. zoals gezegd, als relatief worden gezien. "Het individu, dat op een gege-
ven oogenblik die symphonie bespeelt, gebruikt daarvoor het geheele zenuw-
stelsel, dat achtereenvolgens bij den opbouw der symphonie betrokken was"
(Winkler, 1929, p. 1815) . Deze symfonie kan door een interne of externe factor
langzaam of plotseling worden verwoest.Vervolgens wordt er echter een nieuwe
gecomponeerd uit de brokstukken van de oude, aldus Winkler, dat is het ziekte-
gevolg (vgl. ibid.). Met deze beschrijving van ziekte, die dateert uit de periode
na zijn afscheid als hoogleraar. bleef Winkler overigens dicht bij de boven geci-
teerde opvatting daarvan in zijn intreerede.
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Op latere leeftijd verdedigde Winkler zijn wetenschapsconcept tegen onder
andere de psychoanalyse en Jaspers' "verstehende" psychologic Dan blijkt dui-
delijk dat hij als vertegenwoordiger van de levenswetenschappelijke geneeskunde
de natuurwetenschappelijke methoden niet heeft willen verlaten. In zijn afscheids-
rede bekritiseerde hij S. Freud (1856-1939). Diens werk maakt op de leek wel
indruk, maar: "(•••) deze romantiek (...) voldoet niet aan de eischen van strenge
wetenschappelijke critiek" (Winkler, 1925, p. 11). De psychoanalyse zag hij als
een opeenstapeling van onbewezen en onbewijsbare hypothesen. Winkler sprak
dan ook de veronderstelling uit, dat dit stelsel van weinig belang zou zijn voor
de toekomst der psychiatric

Op dezelfde plaats verdedigde hij zijn eigen visie tegenover Jaspers. Diens kritiek
op de anatomisch-fysiologische methode wimpelt hij af. Jaspers trekt ten strijde
tegen de idee dat psychopathologie hersenpathologie zou zijn. Deze dogmati-
sche Stelling is ook volgens Winkler onhoudbaar: "Ook mij schijnt het toe, dat
slechts Ujden van het gehak organism« zieh psychopathologisch kan uiten" (ibid., p. 12).
In de anatomisch-fysiologische benadering wordt er daarentegen van uitgegaan
dat een organisme een geheel is, aldus Winkler, en realiseert men zieh dat de
dinicus altijd alleen maar functieveranderingen waarneemt. Om die verande-
ringen te begrijpen is kennis van anatomic pathologische anatomie en fysiolo-
gie noodzakelijk. Het was daarbij volgens Winkler volstrekt onnodig om naast
causale relaties ook nog "begrijpelijke relaties" in te voeren in de psychopatho-
logie. "Alsof het mogelijk is zieh 'intevoelen' in het psychisch leven van een
ander" (ibid., p. 13).

Winkler was vooral een klinisch neuroloog, die zijn zieken wilde behandelen
via een psychiatrie die gebaseerd is op een biologische grondslag. Hij hoopte
dan ook dat hij in 1925 zou worden opgevolgd door iemand die de psychiatrie
vanuit een biologisch standpunt wenste te doceren, die hersenanatomisch ge-
schoold was en de door hem geleide wetenschappelijk onderzoekingen zou kun-
nen voortzetten. In deze verwachting werd hij teleurgesteld door de minister
van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen die, tegen de voordracht van de Utrechtse
universiteit in, L. Bouman (1869-1936) benoemde. Bouman was hersen-anato-
misch niet geschoold en Winkler vreesde dan ook dat te Utrecht de neurologie
niet meer op anatomische grondslag zou worden gedoeeerd (vgl. Winkler, 1947,
p. 156). Op psychiatrisch gebied liepen hun meningen ver uiteen. Bouman wordt
immers beschouwd als de peetvader van de psychologische psychiatrie (vgl. Van
Beizen &TerMeulen, 1988).

Na zijn emeritaat heeft Winkler nog enige jaren wetenschappelijk onderzoek
verricht en publiceerde hij de resterende drie delen van zijn Handboek der neurologi«.
In 1933 kwam het vijfde en laatste deel uit. Hierna heeft Winkler zieh terug-
getrokken uit het wetenschappelijk onderzoek.
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In deze schets van zijn opvattingen komt Winkler naar voren als een belangrijk
onderzoeker. Hij trad vcx>ral met vakgenoten in discussie over de grondslagen
van de geneeskunde. De volgende representant van de geneeskunde in de
organicistische periode, Barge, richtte zieh tot een groter publiek. Winkler sprak
als wetenschapper tot zijn medewetenschappers. Barge sprak als katholieke arts
tot een bredere kring van intellectuelen. Hij zette zieh op maatschappelijk ter-
rein in voor de verbreiding van een bepaalde wetenschapsopvatting, die door
zijn levensovertuiging werd gevoed. Zowel Barge als Winkler hebben echter op
een eigen wijze een belangrijk Stempel gedrukt op het onderwijs in en de
beoefening van de geneeskunde in Nederland.

3.5 Joannes Antonius James Barge (1884-1952) .

Joannes Antonius James Barge is geboren in 1884 te Semarang. Na een Studie aan
de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam werd hij in 1909 tot arts bevorderd.
In de daaropvolgende tien jaar werkte hij bij de anatoom L. Bolk (1866-1930)
te Amsterdam, eerst als assistent, vervolgens als prosector en als privaat-docent.
In 1912 promoveerde hij in Amsterdam op een antropologisch onderzoek van
Friese en Marker schedels.
In 1919 werd Barge benoemd tot hoogleraar in de ontleedkunde en de
embryologie aan de Rijks-Universiteit te Leiden. Hij zou in deze positie — welis-
waar met een onderbreking in de Tweede Wereldoorlog - daar gedurende 30
jaar werkzaam zijn. Op 25 februari 1949 m m hij afscheid als hoogleraar. Barge
is op 18 februari 1952 overleden.
Barge heeft niet alleen door zijn 30-jarig hoogleraarschap een belangrijk stem-
pel gedrukt op de Nederlandse geneeskunde in de levenswetenschappelijke
periode. Ook door zijn bijdragen aan het leerboek "Handleiding tot de prakti-
sche ontleedkunde", dat in vele drukken is versehenen, en door zijn bewerking
van een deel van het "Nederlandsch leerboek der beschrijvende ontleedkunde"
heeft hij daarop veel invloed gehad. Naast publicaties over anatomische bevin-
dingen. heeft Barge veelvuldig geschreven en gesproken over meer theoretische
onderwerpen en over de geschiedenis van de geneeskunde. De vraag naar de
grondslagen van de geneeskunde bracht hij keer op keer ter sprake. Daarbij richtte
hij zieh zowel tot vakgenoten als tot een breder publiek. In de Tweede Wereld-
oorlog hield Barge, toen hij door de Duitse bezetter was gearresteerd, voor zijn
medegevangenen bijvoorbeeld voordrachten over de oorsprong en de betekenis
van het leven (vgl. Van der Goes van Naters, 1995). Het was Barges bedoeling
om velen te betrekken in de wijsgerige reflectie op de wetenschap. Hij betoonde
zieh hierbij een invloedrijk pleitbezorger van een levenswetenschappelijke ge-
neeskunde.
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Barge was verder op maatschappelijk terrein zeer actief. Hij zette zieh met name
in voor de katholieke emaneipatie. Aan het eind van de jaren twintig en in het
begin van de jaren dertig was hij voorzitter van de "AlgemeeneVereeniging tot
het Bevorderen der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland". In zijn
Rdo van den Voorzitter besprak hij herhaaldelijk de omslag van materialisme naar
vormen van neo-vitalisme in de denkbeeiden en beschouwingswijzen binnen
zijn vakgebied. Opmerkelijk is dat dit door hem werd aangeduid als de biologie.
Daarbij schetste hij de moderne ontwikkelingen in de weefselleer, in de
embryologie en in de vergelijkende anatomie (vgl. o.a. Barge, 1949 (1944),
pp. 200-206 (oorspr. 1926); ibid., pp. 207-215 (oorspr. 1927); ibid., pp. 315-
321 (oorspr. 1931). In 1937 werd Barge afgevaardigde van de Rooms-Katho-
lieke Staatspartij in de Eerste Kamer. . . , , , . . • .

Bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt op 7 mei 1919, sprak Barge een
rede uit getiteld "Vorm en functie", waarin hij twee thema's aanstipte die hem
na aan het hart lagen (Barge, 1919). Deze waren enerzijds de vraag "Wat is het
leven?" en anderzijds de relatie tussen vorm en functie. Sinds 1919 heeft hij
herhaaldelijk geschreven en gesproken over deze twee medisch-theoretische
onderwerpen. In de beantwoording van de vraag "Wat is het leven?" en in de
visie op de onderlinge relatie tussen vorm en functie kreeg Barges levens-
wetenschappelijke opvatting van de geneeskunde gestalte. Bij de schets van Barges
coneeptie van de geneeskunde zal dan ook bij deze twee kwesties worden aan-
geknoopt.

Dat Barge de geneeskunde als een onderdeel der biologische wetenschappen
beschouwde blijkt al uit zijn intreerede. Daarin gaf hij aan dat hij de menselijke
ontleedkunde niet zozeer wilde zien als een complex van vormverhoudingen
maar als: "(...) een zelfstandig onderdeel der biologische wetenschappen, dat
een zeer bijzondere manifestatie van algemeene levensverschijnselen tot wel-
omschreven object heeft, (...)" (Barge, 1919, p. 8). Op grond van deze bepaling
was de centrale vraag in de geneeskunde, evenals in de overige biologische
wetenschappen, die naar het "wezen des levens". De reflectie op de theoretische
uitgangspunten in de geneeskunde diende volgens Barge dan ook aan te sluiten
op de discussies in de wijsgerige biologie.

Barge schetste in zijn intreerede tevens zijn coneeptie van het onderzoeksterrein
dat hem was toegewezen. Hij omschreef het als de grondige Studie van de vorm,
waarin zowel het door functionele aanpassing verworvene als het eigene en
principiele van de vorm moest worden nagespeurd (vgl. Barge, 1919, p. 24). De
vorm van een levend organisme moest volgens Barge dan ook niet op zichzelf
worden beoordeeld, maar altijd in verband worden gebracht met het bijbeho-
rende funetioneren. Hij was ervan overtuigd dat vorm en functie elkaar bein-
vloeden.Twijfel aan de vormende invloed van de functie en, omgekeerd, aan de
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invloed van de vorm op de functie leek hem uitgesloten (vgl. ibid., p. 20). Ook
later, in 1937, zou hij deze visie op de relaüe tussen vorm en functie met kracht
naar voren brengen: "Er kan derhalve geen sprake van zijn, dat de een den ander
voortbrengt of voortgebracht heeft. Beide bestaan in het leven tezamen als elk-
anders noodzakelijk complement" (Barge. 1949 (1944), p. 476).
De vraag "Wat is het leven?" bracht Barge tot een bespreking van het onder-
scheid tussen de dode en de levende natuur. Deze verschillen op een essentieel
punt van elkaar, zo meende Barge. De levende natuur onderscheidt zieh van de
dode natuur door haar, op organisatie berustende, vermögen tot reactie. "Ik ben
van meening", zo stelde hij, "dat wij met groote stelligheid kunnen verzekeren,
dat de verschijningsvorm der levende wezens niet alleen het resultaat is van de
prikkels, die een hypothetisch, met geen enkele biologische ervaring strookend
leven zonder individueelen verschijningsvorm zou hebben ondergaan, maar dat
naast en met hetgeen de aanpassing aan en de reactie op invloeden van buiten
aan den verschijningsvorm der levende wezens hebben bijgedragen, een eigen
beginsel dezen vorm bepaalt. Het zijn voor alles de levensverrichtingen, die ons
het leven als iets zelfstandigs en van het niet leven wezenlijk onderscheiden
doen kennen en ook in vormverandering zieh aan ons open baren Ook als men
aan het leven iedere spontaniteit ontzegt en alle activiteitsverschijnselen tot reacties
«cy? y-w AwAViv A^ Avwemfcrnute' präfcfcrif iWa^wseiv. AiV|tf' iTOW g^sroettferdih' d s a f
activiteitsverschijnselen te doen uitgaan van een subject, dat naar zijn aard het
vermögen tot reageeren bezit. De geaardheid van den drager der levens-
verschijnselen maakt zieh aan ons kenbaar mede door zijn structuur. Het vermö-
gen, de potentie tot reageeren is in de organisatie van het levende wezen gele-
gen" (Barge, 1919, pp. 22-23).
Aan de hand van dezelfde vraag naar de aard van het leven is Barge later nog
veelvuldig ingegaan op het onderscheid tussen de dode en de levende natuur. In
discussies met andere medici en wijsgerig biologen, poogde hij telkens op ade-
quate wijze te omschrijven wat de eigen aard van de levende natuur uitmaakt.
De in de vorige paragrafen geschetste levenswetenschappelijke opvatting van
leven als doelmatigheid en integratievermogen treedt in Barges werk duidelijk
aan de dag. Deze bepaling van het wezen van het leven had ook consequenties
voor Barges vakgebied. De verbondenheid van vorm en functie werd verklaard
doordat het organisme als individueel, levend geheel in wisselwerking staat met
zijn omgeving. Ze volgde uit de overkoepelende omschrijving van leven als or-
ganisatie. reactie- en incasseringsvermogen. Ziekte, veroudering en dood wor-
den, in het verlengde hiervan, gekenmerkt door een staat van uitputting, waarin
het organisme geen weerstand meer heeft en het vermögen om zieh te handha-
ven jegens schadelijke invloeden verloren gaat, met als gevolg dat het uiteinde-
lijk bezwijkt (vgl. Barge, 1938b, p. 34). Deze processen beheizen zowel vorm-
als functieveranderingen.
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Naar aanleiding van de specifieke levensverschijnselen als voeding, groei en voort-
planting was het volgens Barge gerechtvaardigd om te veronderstellen dat het
levende en het Ievenloze niet identiek zijn. Men kan op goede gronden volhou-
den dat er in het leven nog iets anders is dan louter fysisch-chemische krachten.
Dit andere, dat specifiek is voor het leven, achtte Barge niet iets bijkomends.
Door te erkennen dat het leven fundamenteel verschilt van het Ievenloze was
men echter, aldus Barge, niet verplicht tot de aanname van een levenskracht die
de fysische en chemische wetmatigheden vervangt of buiten werking steh. Men
wordt niet noodzakelijkerwijze vitalist als men het mechanicisme verwerpt en
de gelijkstelling van de levende en dode natuur bestrijdt.
Barge stelde dat het vitalisme en het mechanisme beide een te eenzijdige visie
bezitten op de wetenschappelijke verklaring. Zij bepleiten in het ene geval een
onverantwoorde optelsom van natuurwetenschappelijk factoren en levenskracht,
en in het andere een niet te handhaven reductie. Zij doen daardoor beide geen
recht aan het kenmerkende aan het leven. nl. dat het een ondeelbaar geheel
vormt. De fysiologie die zieh rieht op een steeds verdere analyse van de fysisch-
chemische processen, heeft de onderzoeker niet een stap verder gebracht bij zijn
Studie naar het wezen van de functie, zo verklaarde hij. "Wij kunnen den vorm
niet scheiden van de functie noch de functie ontleden in louter stoffelijke krach-
ten en een levenskracht, noch den vorm doen uiteenvallen in iets bijkomstigs en
iets wezenlijks. Het leven blijft een synthese tot een hoogere eenheid, die zieh
tegen iedere analyse in onmiddellijk waarneembare componenten verzet en in
zooverre voor ons in verborgenheden is gehuld" (Barge, 1919, p. 24). Het leven
is niet stof plus iets anders dat er buiten ligt, noch alleen stof. "Kenmerkend voor
het leven is immers, dat het zelf handelt van binnen uit krachtens iets, dat met
het stoffelijk substraat allerinnigst verbonden is en daarmede een eenheid uit-
maakt" (Barge, 1938b, p. 22). "Leven" is de zijnswijze der Organismen (vgl.
Barge, 1938b, p. 22). Het geheel eigene van de levensverschijnselen duidde hij
aan als de "immanente eigen werkzaamheid" of "immanente doelstreving". Zo
wordt het meest wezenlijke waardoor het levende van het Ievenloze verschilt in
de meest algemene termen en het meest stringent aangeduid, aldus Barge (vgl.
Barge, 1938b, p. 17).

Vitalisten hadden het wezen van het leven — volgens Barge ten onrechte — steeds
gezocht in iets dat buiten de stof ligt. Toch hebben de neo-vitalisten door hun
nadruk op de totaliteit, op de "Ganzheit", van het organisme een belangrijke
invloed gehad op de biologic De uitwerking van de totaliteitsgedachte in de
biologie door het holisme was volgens Barge niet zonder gebreken, maar daarom
was zij nog niet zonder betekenis. Zij had immers het inzicht doen doorbreken
dat men zieh er in de biologische wetenschappen rekenschap van moet geven
dat levensverschijnselen uitgaan van individuen (vgl. Barge, 1936, p. 99). Daar-
enboven had het velen tot een theoretische verwerping van het mechanicisme
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gebracht (vgl. Barge, 1936, p. 109). Barge maande echter wel ten aanzien van de
begrippen totaliteit en "Ganzheit" tot een houding van onafgebroken waakzame
kritiek.
Volgens Barge karakteriseerden de begrippen "Gestalt" of "Ganzheit" het speci-
fieke van de levende natuur niet voldoende, omdat ook machines een geheel
kunnen vormen. Alleen een bepaald begrip van totaliteit, waarin de funcüonele
eenheid van het geheel wordt gekenmerkt doordat deze functies samenwerken
voor het welzijn van het geheel. gaf daarvan een bevredigende omschrijving. De
factor tijd speelt bij Organismen een cruciale rol. "Het organisme immers is niet,
zooals een machine, een statische constructie", zo stelde Barge, "maar een voort-
durend zieh wijzigende organisatie van functies, die op eenig doel is gericht en
in dit gericht zijn door haar verleden wordt belnvloed. Zoodoende Staat de werk-
zaamheid van het levend organisme in een zekere verhouding zoowel tot het
verleden als tot de toekomst" (Barge. 1936, p. 99). Met de term "Ganzheit" was
geen onderscheid te maken tussen het anorganische en het leven. Daarom was
deze term in de biologie ook gevaarlijk, aldus Barge: "Met de beste bedoelingen
onderneemt men een grootsch lijkende synthese en komt, eer het zieh bewust te
zijn bij lift ineest elementaire materialisme uit" (Barge, 1936, p. 108).
Waardoor het leven wel wordt onderscheiden is, naast de factor tijd, dat het
"ganzheitbildend" en "ganzheiterhaltend" is. Het werkt uit zieh zelf op zieh zelf
en vormt en onderhoudt op deze manier zelf de "Ganzheit" (vgl. ibid.).Ten-
einde het fundamentele verschil tussen levende en dode natuur verder te verdui-
delijken contrasteerde Barge machines met Organismen. Machines zijn wel doel-
matig, maar ook passief. Hun werking komt niet voort uit henzelf, deze is aan
iets anders ontleend en op iets anders gericht. Bij Organismen zijn daarentegen
niet alle werkingen op deze wijze overdrachtelijk, al zijn ze natuurlijk wel on-
derworpen aan de natuurwetten. Hij stelde: "(...) het leven is gekenmerkt door
'zelfwerking' en de doelmatigheid van deze zelfwerking is niet transient, niet
overdrachtelijk, maar immanent of wederkeerig" (Barge, 1938b, p. 15). Elders
karakteriseerde hij het onderscheid als volgt: "Wat het leven kenmerkt is die
geheel eigen vorm van doelmatigheid, waarbij de van het subject uitgaande
werking op dit subject zelve gericht is en tot de volkomenheid van dit subject
bijdraagt; het is de hiervoor genoemde inwendige, aan geen menschelijk ver-
nuft ondeende, immanente doelmatigheid" (Barge, 1935, in: Barge, (1944) 1949,
p. 432).

Barge besprak herhaaldelijk de opvattingen van de Utrechtse fysioloog H.J. Jordan
(1877-1943). Hij nam onder andere diens schets van het verschil tussen machi-
nes en Organismen over. Machines en levende wezens kan men beide beschou-
wen als georganiseerde gehelen, maar in Jordans visie zijn zij qua structuur niet
gelijksoortig. Machines en Organismen kunnen beide als een causale structuur
worden beschreven. Een machine is evenwel een open causale structuur, omdat
de schakeling der onderdelen, die in een causale keten verloopt. altijd kan
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worden onderbroken. Een machine heeft twee uiteinden, hij wordt bediend en
levert een product af. Een organisme vormt daarentegen een gesloten causale
structuur, waarbinnen intercausale betrekkingen bestaan. ledere werking die van
enig onderdeel van het organisme uitgaat doet haar invloed op ieder ander on-
derdeel van het organisme gelden. Barge sloot zieh aan bij Jordan toen hij stelde:
"Het levend organisme is geen open causale structuur, maar een geslotenf en juist
in dit gesloten zijn ligt het essentieele ervan, dat wij boven als de op zieh zelf
gerichte zelfwerking hebben aangeduid" (vgl. Barge 1938b, p. 19). Niet alle
werkingen zijn evenwel te beschouwen als zelfwerking. De immanente zelfwerk-
zaamheid kwam volgens Barge alleen voor bij die verschijnselen, die speeifiek
zijn voor het leven, zoals voeding, groei en voortplanting.
De bovenstaande karakterisering van de eigen aard van de levende natuur ten
opzichte van de machine had consequenties voor de wijze waarop de anatoom
tegen zijn wetenschappelijk object aankijkt. Het levende organisme moest als
geheel beschouwd worden. Barge formuleerde het als volgt: "De onderdeelen,
met behulp waarvan een machine wordt opgebouwd, zijn losse deelen, die elk
voor zieh afzonderlijk worden vervaardigd en daarna, volgens een tevoren
opgemaakt plan op eenigerlei wijze met elkander worden verbonden of in aan-
raking gebracht. Uit de samenvoeging der deelen wordt zoodoende het geheel
opgebouwd. Ook na de samenvoeging blijven de deelen ten opzichte van elkan-
der begrensd: men kan de machine geheel demonteeren en opnieuw weer
opbouwen. Bij het levend organisme is het gansch anders. Hier bestaan geen
afzonderlijke, scherp afgegrensde deelen" (Barge, 1947 (1941), pp. 8-9). Het
leven wordt gekenmerkt door eenheid en organisatie, volgens Barge. Het is een
Synthese tot een hogere eenheid die niet in een analyserende beschouwing te
verklaren is. In het levende organisme hangt alles met alles samen, er bestaat
geen scheiding van onderdelen. Het organisme is van begin af aan, vanaf de
bevruchte eicel, een geheel waarvan de delen organisch met elkander verbon-
den zijn (vgl. Barge, 1938a, p. 21; Barge, 1947 (1941), p. 9). Het onderscheid
tussen de Organen en tussen andere lichaamsdelen is een kunstmatig, door de
anatoom getroffen onderscheid.

Deze visie op het wezen van het leven heeft zijn weerslag op de relatie tussen
vorm en funetie. De harmonische betrekking tussen vorm en funetie als zodanig
was volgens Barge niet iets speeifieks voor het leven. Maar bij levende Organis-
men bezit het wel een speeifieke karakter. Barge beschrijft het als volgt: "(...) dat
het levend organisme het vermögen bezit om, wanneer wijziging van uiterlijke
of inwendige omstandigheden voor het zieh handhaven van het organisme een
wijziging van funetie noodzakelijk maakt, de gewijzigde funetie tegelijk met
den daarbij behoorenden gewijzigden vorm te vertoonen. De openbaring van
dit vermögen is een speeifieke levensuiting, het is de actio immanens, het is de
werking uit zieh zelve op zieh zelve, de werking der gesloten causale structuur,
het is het leven zelf" (Barge, 1947 (1941), p. 17v).
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Uit deze opvatting omtrent het wezen van het leven trok Barge, evenals de eerder
genoemde levenswetenschappelijke geneeskundigen, condusies ten aanzien van
een geeigende wetenschappelijke verkJaringswijze. Het mechanicisme wees hij
af. Hij stelde een vorm van wetenschap voor die recht zou doen aan het gegeven
dat de levende natuur van een ander zijnsorde is dan de dode natuur.
Bij de uitwerking van zijn wetenschapsconcept refereerde Barge wederom aan
de ideeen van Jordan. Ook Jordan bekritiseerde de experimentele analyserende
benadering van de natuurwetenschap. Hij zag de biologie als een systeem-
wetenschap, die zieh rieht op "intercausale Systemen" of "causale structuren" en
niet op afzonderlijke betrekkingen tussen oorzaak en werking in ieder detail-
proces. Om recht te doen aan de kenmerken van de organische causale structu-
ren stelde Jordan ook een nieuw causaliteitsbegrip voor, de "geordende causali-
teit". Daarenboven wees hij de teleologie niet af.

Barge stond positief tegenover dergelijke ideeen. Maar Jordans verdere uitwer-
king van deze principes was voor Barge niet acceptabel. Jordan was namelijk van
mening dat men de causaal-analytische methoden zou kunnen aanvullen met
een synthese die de beperkingen van de analyserende methode opheft. Barge liet
echter zien dat men bij een gesloten causale structuur niet eerst elke werking
afzonderlijk en v*-rvolgens de som daarvan kan vaststellen. Binnen een gesloten
causale siruttuur beinvloedt elke werking alle andere, alle werkingen zijn met
elkaar vervlochten. Jordan was naar de mening van Barge niet consequent
genoeg, hij bleef nog te zeer hangen aan het natuurwetenschappelijke verklarings-
model. Jordan miskende dat als men het organisme werkelijk als gesloten cau-
sale structuur beschouwt, men de analyserende benadering overboord moet
zetten. In de woorden van Barge: "Wanneer men eenmaal het inzicht heeft, en
mijnerzijds deel ik dit inzicht volkomen, dat het levend organisme een gesloten
causale structuur is, is het uitgesloten, dat men en de causale structuur kent, en
tegelijk de werking der oorzaken binnen deze gesloten structuur" (Barge, 1936,
p. 104).

Evenals de eerder beschreven levenswetenschappelijke geneeskundigen bepleitte
Barge een herziening en een aanvulling van het causaliteitsbegrip. Alleen zo kon
men in de geneeskunde recht doen aan de eigen aard van haar object, het
levende organisme. Bij de bestudering van het leven, de synthese tot een hogere
eenheid, schoot het natuurwetenschappelijke causaliteitsbegrip. de "causa
effkiens" zijns inziens tekort: "Tegenover het organische met zijn immanente
werking en gesloten causale structuur was deze, de structuur als gegeven aan-
vaardende. op de eflficiente causaliteit ingestelde geesteshouding niet toereikend"
(Barge, 1947 (1941), p. 22). Zij voldeed volgens Barge niet omdat het belang
van de functie wordt miskend. In de natuurwetenschappelijke beschouwings-
wijze was de vorm primair en de functie secundair. De onderzoeker wordt ech-
ter, wanneer hij de levende natuur onderzoekt op een wijze die aansluit op de in
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het anorganische gevolgde beschouwingswijze, geconfronteerd met de
omnogelijkheid daarvan.Ten aanzien van de levende natuur kan men niet pri-
mair van de structuur uitgaan, aldus Barge, omdat: "(•••) <??" bepaalde structuur
bij het leven niet bestaat. Er is niets anders dan een permanent functionneerend.
op zieh zelf inwerkend geheel, waarbij de funetie de vorm voortdurend verän-
dert" (Barge. 193 7, in Barge 1949 (1944), p. 480). Als men daarentegen een
finaal causaliteitsbegrip zou hanteren, was de funetie primair en de vorm seeun-
dair. Volgens Barge moesten beide perspectieven verenigd worden aangezien in
een correcte, dat wil zeggen levenswetenschappelijke, vorm van medisch onder-
zoek niet alleen de bouw, de structuur, maar ook de funetie betrokken moesten
worden. Organismen leven immers, ze passen zieh aan aan de omstandigheden.
Hierbij gaan wijzigingen in vorm en in funetie, hand in hand.
De teleologische beschouwing komt niet in conflict met de fysische causaliteit,
aldus Barge. De zelfwerkzaamheid was niet een kracht die de natuurwetenschap-
pelijke causaliteit tegenwerkt of buiten werking steh. Dat zou een vitalistische
gedachte zijn en deze werden door Barge, zoals wij in het bovenstaande zagen,
expliciet verworpen. De concrete toepassing van de teleologische benadering in
de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek krijgt gestalte in de aandacht
voor zowel vorm als funetie. Barge bestreed niet dat Organismen onderworpen
zijn aan de fysisch-chemische wetmatigheden. Hij constateerde dat vrijwel nie-
mand meer betwijfelt: "(•••) dat in zijn uitvoering alle zintuiglijk waarneembaar
gebeuren ook bij het leven causaal door natuur- en scheikundige wetten is be-
paald" (Barge, 1938b, p. 23). Maar anderzijds stelde hij dat het leven wel zeer
gebrekkig wordt weergegeven in het natuurwetenschappelijk perspectief. Hij
bracht in dit verband naar voren dat: "(•••) al wat het leven in mensch, dier of
plant aan zintuiglijk waarneembaar gebeuren biedt, in zijn uitvoering weliswaar
causaal door natuur- en scheikundige wetten is bepaald, maar dat anderzijds de
physico-chemische verklaring dezer zintuiglijk waarneembare verschijnselen hun
wezensinhoud niet uitput" (Barge, 1935, p. 435). De vervlechting van vorm en
inhoud, die kenmerkend is voor levende Organismen, wordt in een natuur-
wetenschappelijke optiek uit het oog verloren.

Barge wilde door zijn geschriften de bezinning op de grondslagen van de biolo-
gische wetenschappen bevorderen. Door te vragen wat het leven is, werd de
geneeskunde zieh bewust van haar fundament. De bepaling van het wezen van
het leven leidde tot het inzicht dat vorm en funetie nauw verbunden zijn. Hier-
aan verbond Barge de conclusie dat de geldigheid van de natuurwetenschappe-
lijke benaderingswijze ten aanzien van levensverschijnselen beperkt is. Ze moest
worden aangevuld met finale beschouwingen, die recht doen aan het gegeven
dat het organisme een gesloten causale structuur is die een op zichzelf gerichte
zelfwerking vertoont.
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Barges redenering volgde een binnen de levenswetenschappelijke geneeskunde
bekend stramien, dat hierboven ook is beschreven. Hij vertrok in die zin vanuit
een ontologisch standpunt, dat hij het levende organisme van een andere zijns-
orde verklaarde dan de dode natuur. Aan deze bepaling verbond hij op
methodologisch niveau de consequentie dat het mechanicisme niet voldoet. Men
mocht de verschillen tussen de levende en de dode natuur in de biologische
wetenschappen niet veronachtzamen.
In het volgende hoofdstuk zal worden aangegeven dat de antropologische
geneeskunde van mening was dat het onderscheid tussen de dode en de levende
natuur onvoldoende was om de eigen aard van de wetenschappelijke benade-
rlng van de geneeskunde aan te duiden. Men zou beargumenteren dat het object
van de geneeskunde, de mens. niet over een kam geschoren mag worden met de
levende natuur.
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4 Geneeskunde als menswetenschap

4.1 Een antropologische geneeskunde , * v

In de vorige hoofdstukken zijn de ontwikkelingen en verschuivingen in het
zelfbeeld van de geneeskunde beschreven in de periode van 1840 tot de eerste
helft van de jaren dertig in de twintigste eeuw. Dat geneeskunde een wetenschap
is, werd in eerste instantie verdedigd vanuit de natuurwetenschappelijke con-
ceptie van de geneeskunde. Het biologische wetenschapsideaal drong vervol-
gens de natuurwetenschappelijke defmitie van de geneeskunde op de achter-
grond. De ontoereikendheid van causaal-analytische methoden werd allerwegen
benadrukt. De visie op Organismen als individuele georganiseerde gehelen leidde
tot een herziening van de wetenschappelijke werkwijze. De natuurwetenschap-
pelijke benaderingswijze werd aangevuld met teleologische beschouwingen.
Begrippen als teleologie, finaliteit, constitutie en individualiteit waren trefwoor-
den in de geneeskunde die afstand had gedaan van de natuurwetenschappelijke
orientatie en zichzelf beschouwde als levenswetenschap.
Aan het eind van de jaren twintig werd echter door velen de organicistische
opvatting van geneeskunde als levenswetenschap op haar beurt onbevredigend
geacht. Vanaf de jaren dertig tot in de jaren vijftig kan men spreken van een
antropologische of menswetenschappelijke orientatie binnen de geneeskunde.
Deze wist de levenswetenschappelijke opvatting niet totaal van het toneel te ver-
drijven. Dat blijkt al bij de bespreking van de opvattingen van Barge, die deels uit
dezelfde periode stammen. Maar de antropologische orientatie beheerste wel in
belangrijke mate de discussie over de aard van geneeskunde. De antropologische
opvatting van geneeskunde baseerde zieh expliciet op een wijsgerig mensbeeld.
Men omschreef de zijnswijze van de mens als persoon-zijn en stelde dat de
geneeskunde hier niet aan voorbij kan gaan. Zij moest zieh, als zij iets van ziekte
dacht te kunnen begrijpen, niet richten op het functioneren van levende Orga-
nismen maar op de zieke mens, op de persoon. De geneeskunde kon dan ook
geen biologie zijn, zij profileerde zieh als menswetenschap (vgl. Siebeck, 1931,
P 2171).

De wending tot een menswetenschappelijk concept van geneeskunde paste in
haar beginjaren binnen het kader van de al eerder gesignaleerde, binnen allerlei
takken van wetenschap groeiende, aandacht voor de individualiteit. Na vele
jaren van generaliseren en universaliseren zetten wetenschapsbeoefenaars vraag-
tekens bij de nomologische benadering van de natuurwetenschappen. Het
materialisme en het positivisme werden verworpen omdat zij geacht werden bij
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te dragen aan een alom geconstateerd cultureel verval (vgl. Ringer, 1969;
Leichtman, 1979). Causaal-analytische methoden zouden leiden tot een gefrag-
menteerd wereldbeeld; de vraag naar de zin van het bestaan leek niet meer ge-
steld te kunnen worden. Men onderzocht, zoals ook in het vorige hoofdstuk
over de levenswetenschappelijke geneeskunde is geschetst, wat men vanuit de
begrippen individu en eenheid tegenover het gangbare concept van wetenschap
kon stellen. Er deed zieh aan het begin van de twintigste eeuw op uiteenlopende
terreinen een ingrijpende stijlverandering, een verschuiving van perspectief, voor.
Het probleem van de individuaiiteit trad bij deze herbezinning steeds dringen-
der op de voorgrond (vgl. o.a. Straus, 1926. p. 27 en p. 36).
Binnen de organicistische conceptie van de geneeskunde werd sinds het eind
van de negentiende eeuw het generaliserende. anonieme, nomologische karak-
ter van de natuurwetenschappelijke benadering van het individu bekritiseerd. In
de eerste decennia van de twintigste eeuw werd deze aandacht voor de eenheid
en de individuaiiteit van de mens. voor de persoon, geleidelijk sterker. De orien-
tatie op de mens als persoon, werd allereerst beschouwd als een verfijning van
de individualiserende benadering. Men bleef in eerste instantie binnen het kader
van de organicistische geneeskunde. Hoewel men in de reflectie op de genees-
kunde het begrip "persoon" op de voorgrond plaatste, werden vanuit medisch-
wetenschappelijk perspectief de persoon en het individuele levende organisme
over een kam geschoren.
In latere jaren ziet men evenwel een concept van geneeskunde op de voorgrond
treden, dat zieh afzet tegen een biologische opvatting van de persoon. De indivi-
dualiserende benadering binnen de geneeskunde werd expliciet van een extra
dimensie voorzien, er werd een onderscheid gemaakt tussen mens en (levende)
natuur. Denkbeelden over de eigen aard van de mens, in contrast met het orga-
nisme, vonden gehoor binnen de medische wetenschap. Het onderwerp van de
geneeskunde werd niet langer aangeduid als het zieke organisme, het werd ge-
preciseerd als de zieke mens. Ziek zijn werd niet langer in biologische termen
gevat, het werd in verband gebracht met een specifiek menselijke bestaanswijze.
Deze herformulering rechtvaardigt dat we kunnen spreken van een 'antropolo-
gische' geneeskunde (vgl.Verwey, 1984. p. 50).
In de antropologische geneeskunde vestigde men nadrukkelijk de aandacht op
de concrete zieke. Men analyseerde de medische praktijk teneinde inzicht te
krijgen in de filosofisch getinte vraag. wat geneeskunde nu eigenlijk is. Deze
overwegingen leidden ertoe dat de antropologisch geneeskundigen zieh niet
exclusief op een bepaalde wenselijke vorm van wetenschap vastlegden. In het
kader van de beoefening van de geneeskunde trachten zij de levensgeschiedenis
van de patient te reconstrueren. Daarbij zijn allerlei factoren, sociale, psychische
en biologische, van belang. In de arts-patient relatie werden talloze aspecten van
mens-zijn de moeite van het bestuderen waard geacht. Deze werden gewogen in
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het kader van hun betekenis voor de zieke mens. Het begrijpen van de zieke
vormde het overkoepelende kader. waarbinnen de verschillende gegevens wer-
den opgenomen.
De antropologisch georienteerde herformulering van de status van de genees-
kunde heeft vooral invloed gehad op het continent van West-Europa. De levens-
wetenschappelijke definitie van de geneeskunde werd ook daar echter niet vol-
ledig verdrongen. De organicistische optiek heeft in de Angelsaksische landen,
onder andere geinspireerd door de fysioloog W. B. Cannon (1871-1945) en
diens boek The wisdom of the body uit 1932. langer stand gehouden. Een doorwer-
king van dit wetenschapsconcept ziet men de laatste decennia in de systeem-
theoretische interpretatie van geneeskunde (vgl. o.a.Verwey, 1986).
In de kritiek op de objectiverende, generaliserende natuur- oflevenswetenschappe-
lijke conceptie van geneeskunde waren theologische en ßlosofische motieven
verweven. Verwey geeft aan dat bij de verschuiving in het zelfbegrip van de
geneeskunde, die de antropologische geneeskunde heeft teweeggebracht, reli-
gieuze overwegingen van fundamenteel belang zijn geweest (Verwey. 1984,
p. 48).Theologen als K. Barth (1886-1968) en H. Ehrenberg (1883-1958) heb-
ben door hun intensieve contacten met de voormannen van de antropologische
geneeskunde R. Siebeck (1883-1965) enV. von Weizsäcker (1886-1957). hun
Stempel gedrukt op het denken over de grondslagen van de geneeskunde (vgl.
o.a. Baier. 1988; Ehrenberg. 1956, pp. 7-20).

Ontwikkelingen in de filosofie vonden eveneens expliciet hun weerklank in de
antropologische geneeskunde. Er ontstond in die jaren een onmiskenbaar sterke
wisselwerking tussen filosofie en geneeskunde. IJveraars voor een antropolo-
gisch concept van geneeskunde zochten niet alleen aanknopingspunten in de
geschiedenis van de filosofie, met name bij de Romantische filosofen (vgl. o.a.
Kasanmoentalib, 1989, p. 237). Zij sloten in hun, telkens uitvoerig beargumen-
teerde, wijsgerige stellingnamen ook aan bij de toentertijd actuele ontwikkelin-
gen in de Duitse en Franse filosofie.

Aan het eind van de jaren twintig kreeg de wijsgerige antropologie als filosofi-
sche stroming vorm. In 1928 versehenen Die Stellung des Menschen im Kosmos van M.
Scheler (1874-1928) en Die Stufen des Organischen und der Mensch van H. Plessner (1892-
1985). Beide filosofen worden beschouwd als inspirator van de antropologi-
sche geneeskunde. Vooral Scheler werd door medici herhaaldelijk geciteerd. In
de bloeiperiode van de antropologische orientatie in de geneeskunde raakten
binnen de filosofie de existentie-filosofie en later het existentialisme in zwang.
Ook hier was sprake van een nauw contact tussen filosofen en medici. Jaspers'
existentiefilosofie werd, waarschijnlijk mede omdat hij arts was, uitdrukkelijk
in de reflectie op de geneeskunde betrokken. Dit geldt ook voor de ideeen van
M. Merleau-Ponty, die bijvoorbeeld van invloed waren op de visie van de be-
kende Nederlandse voorvechter van de antropologische orientatie in de genees-
kunde. F.J.J. Buytendijk (1887-1974) (vgl. Dekkers, 1985, o.a. p. 153).
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De Joodse dialogische traditie in de fdosofie vond eveneens weerklank bij de
reflectie op de uitgangspunten van de geneeskunde. Vooraanstaande denkers als
F. Rosenzweig (1886-1929) en M. Buber (1878-1965), die expliciet aandacht
besteedden aan de arts-patient relatie, hadden contact met de pleitbezorgers van
de antropologische geneeskunde (vgl. o.a.Theunissen, 1977, p. 254). Zoals uit
de dagboeken van Rosenzweig blijkt, kende hij Von Weizsäcker al sinds zijn stu-
dietijd. Hij volgde rond 1906 te Freiburg colleges in de geneeskunde en ont-
moette daar Von Weizsäcker, met wie hij bevriend raakte (vgl. Rosenzweig, 1979,
pp. 60-61). De arts Richard Koch, wiens ideeen in het vervolg gesitueerd wor-
den in het overgangsgebied van organicistische naar antropologische genees-
kunde, was eveneens goed bevriend met Rosenzweig. Hij was betrokken bij het
Frankfurtse "leerhuis", een voor iedereen toeginkelijke instelling die een brede
vorming becx)gde, op basis van de joodse traditie. Aan dit leerhuis was ook
Buber verbonden (Op 't Root, 1984. pp. 58 e.v). De redactie van het voor de
opkomst van de antropologische geneeskunde relevante tijdschrift Die Kreatur, dat
verscheen in de jaren 1926 tot 1930, werd gevormd door de filosoof M. Buber,
de theoloog J. Wittig (1879-1949) en Von Weizsäcker, een jood, een katholiek en
een protestant zoals zij zieh zelf afficheerden. In dit blad trad de inspiratie vanuit
ftlosofte en geloof voor artsen, zoals Von Weizsäcker, duidelijk aan de dag (vgl.
Buber, 1956. pp. 5-6; Von Weizsäcker. 1926.1975(1927). 1980a (1927/1928)).
Kortom, zoals de levenswetenschappelijke geneeskunde vorm kreeg in een tijd-
perk waarin het vitalisme populair werd, zo groeide de antropologische genees-
kunde in een tijdperk waarin de wijsgerige mensopvatting van belang werd
geacht. Vanuit verschillende achtergronden richtte men zieh op de uitwerking
van de centrale coneepten in de antropologische geneeskunde: persoon(lijkheid),
mens-zijn/existentie en zin. Dit bracht met zieh mee dat men niet altijd het-
zelfde op het oog had in het gebruik van het woord "persoon". Dat de interpre-
taties en referentiekaders uiteenliepen, verhinderde echter niet dat de relevantie
van het concept persoon binnen de geneeskunde allerwegen, zij het soms op
edectische wijze, werd onderschreven.Ten tijde van de organicistische orienta-
tie bestond er eveneens een dergelijke eensgezindheid. Zelfs als men geen vita-
list was. achtte men toentertijd toch "de eigen aard van de levende natuur" van
buitengewoon belang voor de geneeskunde. In de periode van de antropologi-
sche geneeskunde was op vergelijkbare wijze "de persoon" het sleutelwoord.
De persoon werd in de antropologische geneeskunde, evenals in de levens-
wetenschappelijke, gezien als een geheel, als "Ganzheit". De tegenstelling tussen
beide coneepten van geneeskunde heeft betrekking op de invulling van deze
totaliteit. De holistische. levenswetenschappelijke geneeskunde steunde op een
biologistisch mensbegrip, de mens als organisme. In de antropologische
geneeskunde werd daarentegen aandacht gevraagd voor een prineipieel niet te
objeetiveren kern van de mens, aangeduid als persoon, persoonlijkheid of exi-
stentie. Met de stap van organisme naar persoon werd de biologische dimensie
overschreden.
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De overgang van een levenswetenschappelijke naar een antropologische concep»
tie van de persoon als middelpunt van aandacht binnen de geneeskunde zal hier
worden geschetst aan de hand van het werk van enkele beiangrijke Duitstalige
auteurs, met nameTh. Brugsch (1878-1963) en L. (von) Krehl en zijdelings Fr.
Kraus. Brugsch heeft zieh vele jaren ingezet voor de bezinning op het medische
wetenschapsconeept. Aan het begin van de jaren dertig organiseerde hij con-
gressen met deelnemers uit heel Europa, over de fundering van holistische
vormen van geneeskunde. Brugsch en Kraus worden alom beschouwd als weg-
bereiders van de antropologische geneeskunde.

In zijn Allgemeine Prognostik oder die Lehr; von der ärztlichen Beurteilung des gesunden und kranken
Menschen van 1918 presenteerde Brugsch een methodiek van de prognosc, dal vvil
zeggen van de leer van de beoordeling van het individu in gezonde en zieke
omstandigheden. Dit onderdeel van de geneeskunde was zijns inziens altijd een
Stiefkind gebleven bij de reflectie op de geneeskunde. Brugsch' boek bestund uit
drie delen: het eerste deel was getiteld Habitus und Organisation, het tweede Konstiiution
en het derde Person. De eerste twee delen legden het fundament v(X)r het uitein-
delijke doel: "Jede Person muß, wenn man sie beurteilen will, nach ihrer
Personalität (d.i. personale Körperlichkeit) beurteilt werden (...)" (Brugsch, 1918.
p. 5-6). Het is voor de arts noodzakelijk om de constitutionele betekenis van de
verschillende ziekmakende factoren bij een patient op individueel niveau te eva-
lueren. Brugsch betoonde zieh enerzijds gei'nspireerd door het werk van de eerder-
genoemde energetici Martius en Hueppe. In zijn prognostiek presenteerde hij
formules waarmee hij in het algemeen het funetioneren van het "vitale systeem"
weergeeft. Leven, ziekte en dood zijn specifieke waarden van de dynamische
funetie. Het menselijk leven wordt hier door Brugsch talloze keren gelijkgesteld
aan het funetioneren van een materieel systeem of van een organisme.
Anderzijds luidde Brugsch' uitgangspunt: "Der Mensch als Individuum ist
naturgeschichtlich definiert ein Einzelexemplar der Gattung Mensch, medizinisch erfaßt
aber Person" (Brugsch, 1918. p. 365). Daarbij tekende hij echter onmiddellijk
aan: "Soll diese Person medizinisch beurteilt werden, so muß sie, wie wir es
durchzuführen versucht haben, organisatorisch stigmatisiert und konstitutionell
beurteilt werden" (ibid.). De beoordeling van de persoon aan de hand van diens
persoonlijkheid en lichamelijkheid, mondde uit in de opsomming van een aan-
tal organicistische aandachtspunten zoals erfelijkheid, aanpassingsvermogen,
resistentie en bevattelijkheid. Opmerkelijk is dus dat Brugsch, ondanks zijn
antropologisch getinte terminologie, binnen het kader van de organicistische
opvatting van de geneeskunde bleef. De voor antropologische geneeskundigen
kenmerkende gedachte dat personen en individuele Organismen op wijsgerige
gronden niet op een lijn gesteld kunnen worden, wordt in 1918 bij Brugsch
niet aangetroffen.
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In de door Brugsch tezamen met F.H. Lewy geredigeerde bundel Die Biologic der
Person uit 1926 kan men dezelfde tweeslachtigheid vinden. De redacteurs consta-
teerden dat de geneeskunde zieh van de biologische beschouwingswijze had
bevrijd en dat het onderzoeksveld was uitgebreid tot de persoon als psycho-
fysieke eenheid. Zij verklaarden ervan overtuigd te zijn: "(..) daß der führende
Gedanke in der Medizin die Lehre von der gesunden und der kranken Person
sein muß" (Brugsch & Lewy, 1926. p. VI). Constitutie heeft volgens Brugsch
sinds enkele jaren afgedaan als sleutelbegrip in de geneeskunde. Het gaat daar
niet langer om een meta-individuele constitutieleer, maar om een "Personallehre",
een persoonlijkheidsleer. De eenheid, totaliteit en eenmaligheid van de persoon
vormen de kern van een geneeskunde waarvoor geldt: "Die Personallehre ist
nicht ein Zweig der Nosologie, sondern die Nosologie ist ein Zweig der
Personallehre" (Brugsch, 1926, p. 22). De uitwerking van deze opvatting ver-
raadde evenwel dezelfde levenswetenschappelijke tendens als zijn bovengeciteerde
boek, zoals blijkt in het vervolg: "Wir müssen ja von einem Menschen wissen,
wenn wir ihn ärztlich richtig beurteilen wollen, wie sein Habitus, seine innere
Organisation ist, wie seine F.ntwicklungskurve läuft oder gelaufen ist, wie die
Reaktionsnorm beschallen ist. nicht nur physisch, sondern auch psycho-physisch,
und uns kann seine Erblichkeit interessieren" (ibid.). Personen zijn dus indivi-
duell met bepaalde unieke scores op curves en andere statistische maten. Een
zieke werd door Brugsch enerzijds persoon genoemd, maar anderzijds bestem-
peld als een individu wiens funetioneren niet overeenkomt met de norm. De
arts behoorde zieh te richten op persoonsgebonden eenmalige afwijkingen op
het gebied van vorm en funetie, op anatomische en fysiologische gegevens. Dat
zieken als personen (mede)mensen zijn had vooralsnog geen specifieke impli-
caties voor de wetenschappelijke conceptualisering.
Kraus' boek Aligemeine und spezielle Pathologie der Person. Klinische Soziologie uit 1919 is wel
aangemerki als vertrekpunt voor de opkomst van de antropologische beweging
(o.a. Keppel Hesselink, 1983, pp. 369-370). Brugsch roemde het als keerpunt,
als het boek dat: "(...) die Lehre von der Person für die Gesamtmedizin in den
Vordergrund rückte" (Brugsch, 1926, p. 20). In dit boek werden de eigenaar-
digheden van de persoon geheel geduid in levenswetenschappelijke termen, als
specifieke kenmerken van Organismen. De term "persoon" werd wel gebezigd,
maar diende niet als een aanduiding van de specifieke kenmerken van mensen
tegenover andere individuele Organismen. De mens werd als een samenhangend
geheel, indusief psycho-fysieke correlaties, onderworpen aan een fysiologische
benaderingswijze. Persoon en organisme werden in deze coneeptie van genees-
kunde uitdrukkeüjk op een lijn gesteld, ze werden gelijkelijk bestudeerd als natuur-
objeet. Daarnaast stelde Kraus dat met de biologische bepaling van ziekte, het
concept ziekte niet is uitgeput; ziekten worden doorleefd. Persoon en organisme
zijn niet identiek. Maar deze constatering heeft bij Kraus, net zomin als bij de
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andere organicistisch georienteerde artsen van zijn tijd. consequenties voor zijn
wetenschapsconcept. Hij hield vast aan de levenswetenschappelijke principes.
Binnen de het kader van de medische wetenschap werd de persoon gereduceeni
tot organisme. ?
Kenmerkend voor de verschuivingen in het wetenschapsconcept in de gene«*
künde aan het begin van de twintigste eeuw is het werk van de eerdergenoemde
internist Krehl, de grondlegger van de antropologisch georienteerde Heidelberger
School. Van 1898 tot in de jaren dertig publiceerde hij - deels tezamen met
Marchand - in totaal 1 3 drukken van zijn handboek Pathologisch* Physiologie Terwijl
de eerste drukken vooral het levenswetenschappelijke wetensthapsideaal weer-
spiegelden, werd allengs het belang van de persoonlijkheid meer beklemtoond
(vgl. Siebeck. 1931b. p. 2169 e.v.; Burkhardt. 1972. pp. 47 e.V.). In de negende
druk in 1918 trad deze overgang duidelijk aan het licht: "Wir müssen berück-
sichtigen, daß krank nur der einzelne Mensch, die einzelne Persönlichkeit ist"
(Krehl. 1918, p. 2; vgl. Burckhardt, 1972. p. 47). Aan de opvatting dat de zieke
mens als persoonlijkheid het onderwerp vormt van de geneeskunde verbond
Krehl de gedachte dat de geneeskunde een speeifiek soort kennis is. Maar de
omschrijving van dit wetenschapsconcept ontbrak voorlopig (vgl. Burckhardt,
1972. p. 49).

Het bovenstaande illustreert dat tot in de jaren twintig de aanzetten tot persoons-
gerichte opvattingen van geneeskunde voornamelijk steunden op een levens-
wetenschappelijk fundament. Voorzover men zieh bezon op de persoon als per-
soonlijkheid stelde men, evenals de bovenbeschreven levenswetenschappelijk
georienteerde artsen, dat deze dimensie buiten het gezichtsveld der wetenschaps-
beoefenaars valt (vgl. Haidane, 1923). Aan het concept "persoon" werd nog niet
de specifieke betekenis gehecht, die het in de latere antropologische genees-
kunde zou krijgen en die aan de hand van het latere werk van Krehl, O. Schwarz
(1883-1949), Siebeck en Von Weizsäcker zullen worden geschetst.
In 1928 hield Krehl een voordracht te Leipzig, getiteld Krankheitsform und Persönlichkeit
(Krehl, 1929 (1928)). Hij gebruikt hier de term "persoonlijkheid" als de aan-
duiding voor de mens als een psycho-fysieke eenheid. Dit begrip kon zijns
inziens niet langer uit het medische onderzoeksperspectief worden verbannen.
Het was enerzijds van belang binnen de geneeskunde, omdat het concept "per-
soonlijkheid" ook lichamelijke aspecten omvat. Anderzijds hebben psychische
factoren als het bewuste en het onbewuste, invloed op de persoonlijkheid en
daarmee op de ziekte. Elk mens vertoont volgens Krehl een eigen ziektebeeld,
dat in hoge mate afhangt van zijn lichamelijke en psychische persoonlijkheid
(vgl. Krehl, 1929 (1928), p. 24). De karakteristieke wijze waarop de zieke zijn
ziekte vertoont laat zieh dan ook niet simpelweg in schematische verbanden
vastleggen.
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In deze lezing beschreef Krehl de voortgang van de geneeskunde, die hij als
volgt karakteriseerde: "Die Weiterbildung liegt, soviel ich sehe, in dem Eintritt der
Persönlichkeit als Forschung*- und Wrrtungsobjekt in der Medizin. Das aber bedeutet die
Wiedereinsetzung der Geisteswissenschaften und der Beziehungen des ganzen Lebens
als andere und mit der Naturwissenschaft gleichberechtigte Grundlage der
Medizin" (Krehl, 1929 (1928), p. 6). Doordat de persoonlijkheid belangrijker
werd kon de natuurwetenschap niet meer het exdusieve fundament vormen
waarop de beoefening van de geneeskunde berust. Deze ontwikkeling impli-
ceerde volgens Krehl dat wat gewoonlijk als het irrationele of het intultieve wordt
bestempeld, binnen het onderzoek wordt opgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld
voor inzicht in individuele ziektegevallen, dat zieh doordat het wordt geduid als
intuitie lijkt te onttrekken aan de rede. Maar dergelijke vormen van irrationaliteit
en intuitie zijn niet zo ongrijpbaar als men vaak veronderstelt, aldus Krehl. Hij
was van mening dat het concept intuitie binnen de geneeskunde gepermitteerd
is en dat het niet een tegenstelling hoeft te vormen met het wetenschappelijk
verantwoorde denken.
De dornende druk van Krehls handboek Pathologische Physiologie. Entstehung, Erkennung
und Behandlung innerer Krankheiten, dat in drie delen verscheen in achtereenvolgens
1930, 1931 en 193 3, wordt algemeen beschouwd als een mijlpaal in de formu-
lering van het antropologisch georienteerde wetenschapsconeept. In het voor-
woord van het eerste deel, Die Entstehung innerer Krankheiten, legde Krehl uit waarom
hij zieh in zijn boek beperkt tot ziekteverschijnselen bij de mens. Hij noemde
daarbij twee redenen, die typerend zijn voor de overgangsperiode van een levens-
wetenschappelijke naar een antropologische geneeskunde. Ten eerste stelde hij
dat ziekteverschijnselen bij de mens zo buitengewoon complex zijn, dat ze niet
tot de vaak al te simpele en kunstmatige resultaten van dierproeven zijn te redu-
ceren. Zonder de experimented pathologie volledig af te zweren, achtte Krehl
deze te beperkt. De tweede, voor de antropologische orientatie meer kenmer-
kende en aan de praktijk refererende, reden luidde: "Ich bin Arzt, und für den
Arzt ist der Mensch alles" (Krehl, 1930, p. VII). De mens als geheel is voor de arts
het onderwerp van Studie. Dat betekende volgens Krehl, dat zowel natuurweten-
schappelijk als biologisch en geesteswetenschappelijk onderzoek op hun plaats
zijn. Maar hij waarschuwde ervoor te menen dat daarmee de mens als onderzoeks-
objeet op toereikende wvjze zou zijn beschreven. "Das Problem des kranken
Menschen erschöpft sich nicht in objektiver Betrachtung" (Krehl, 1930, p.VII).
Krehls argument om te pleiten voor de erkenning van het belang van het begrip
persoonlijkheid binnen de geneeskunde, was dat de mens zieh onderscheidt van
de overige levende wezens doordat hij zelf gestalte geeft aan zijn ziekte. De te
bestuderen verschijnselen en de vergaarde kennis bezitten daardoor een bijzon-
der karakter. Er is een cruciaal verschil tussen de Studie van de zieke mens en die
van de overige levende wezens. Arts en de zieke maken immers deel uit van

132



Goxekundc als matswrtaischap

dezelfde menselijke wereld. Zieke mensen zijn derhalve niet alleen een object, ze
zijn tegelijk ook subject. Ze reageren op de onderzoeker en ze geven zelf vorm
aan hun ziekteverschijnselen.
Het levenswetenschappelijke concept van de geneeskunde werd verlaten, toen
Krehl aandacht vroeg voor de actieve manier waarop de mens onigaat met zijn
ziekte. Hij liet zien dat het onderzoeksobject van de geneeskunde radicaal ver-
schilt van dat van de biologic Persoon en persoonlijkheid zijn meer dan termen
die slechts aandacht vragen voor het brede scala van mogelijke diflerentiaties.
Voor Krehl gold dat de bepaling van het karakteristiek menselijke, van de mens
als persoon, de levenswetenschappelijke reductie onhoudbaar niaakte. Niet de
complexe patronen van disfuncties maar de zieke (mede)mens vormt bij hem
het middelpunt van de aandacht. De Studie van de zieke mens tekent zieh af als
een eigen type wetenschap.
In dit verband is de schets van Krehls visie op de geneeskunde door diens collega
F. Müller in 1932 bijzonder illustratief. In een rede ter ere van Krehls zeventigste
verjaardag beschreef hij de ontwikkeling van de geneeskunde sinds de jaren
tachtig van de negentiende eeuw. Hij toonde hoe Krehl in deze periode telkens
opnieuw zijn positie bepaalde. De weg die Krehl had afgelegd vatte hij als volgt
bondig samen: "Vom Symptom zur Krankheit und von der Krankheit zum kranken
Menschen, zur Persönlichkeit" (F. Müller, 1932, p. 1116).
Krehl is, als leermeester van onder andere Siebeck en Von Weizsäcker en als stich-
ter van de Heidelbergse school, zeer belangrijk geweest voor de ontwikkeling
van de antropologische orientatie in de geneeskunde. In de periode waarin hij
zijn antropologische inzichten ontwikkelde, rond 1930, kan men ook bij andere
artsen de contouren van een antropologisch concept van de geneeskunde zien
opdoemen. Een van hen was Schwarz, een privaatdocent urologie te Wenen.
Schwarz achtte de tot dan toe gebruikelijke optelsom van benaderingswijzen
onverdraaglijk, omdat zo een gedeeld referentiepunt ontbrak. In een moderne
geneeskunde kon zo'n basis niet gemist worden: "(•••) es wird vielmehr gefordert,
von einem weiter rückwärts gelegenen Fluchtpunkt aus das Ganze der sich bieten-
den Erscheinungen in einem einheitlichen Aspekt zu erfassen und so aus Körperbau,
Verhalten und Erleben zu einer wesenhaften Einsicht in das zu studierenden Phänomen
zu gelangen. Diese übergreifende Wissenschaft nennt man medizinische .Anthropologie.
Das zentrale Phänomen der Anthropologie ist die Handlung, die einen Zweck,
einen Sinn hat" (Schwarz, 1929, p. 1619).

In de door Brugsch in 1933 uitgegeven bundel Einheitsbestrebungen in der Medizin,
waarin uiteenlopende vormen van holistische geneeskunde aan de orde kwa-
men, was ook een bijdrage van Schwarz opgenomen. In dit artikel ging hij die-
per in op de aard van zo'n medische antropologie. "Die medizinische
Anthropologie registriert und analysiert also alle Erscheinungen am kranken
Menschen nicht bloß als einfache Naturtatsachen an einem lebendigen Ding,
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sondern sie sucht sie zu verstehen als Äußerungen der speziellen Existenz eines
kranken Menschen" (Schwarz, 1933, p. 87). Hij legde er de nadruk op dat de
geneeskunde niet gaat over levende dingen, maar over mensen. Het biologische
concept van de geneeskunde verruilde hij derhalve voor een menswetenschap-
pelijke versie.
Schwarz baseerde zijn argumentatie op het bijzondere karakter van de mens.
Menselijk leven, existentie, is een dimensie rijker dan het vitale, de levende na-
tuur. Deze dimensie kenschetste hij met het begrip "zin". Menselijk leven be-
staat niet alleen uit het verloop van natuurlijke processen. uit een opeenvolging
van torstanden die uiteindelijk afloopt. Mensen verkeren in situaties, zij hebben
een geschiedenis, zij gaan dood, aldus Schwarz. Het menselijk leven bestaat uit
geheurtenissen die tezamen betekenis hebben. "So hat beispielsweise das Leben
schlechthin, wie jeder Naturprozeß, einen 'Ablauf, das menschliche Leben dage-
gen hat 'Geschichte', d. h. es ist ein Ablauf von Geschehnissen, der aber auch
außerdem noch einen Sinn verwirklicht" (ibid.).
Schwarz speeifieeerde de menselijke bestaanswijze vervolgens als creatief. Men-
sen verhouden zieh tot zichzelf, zij geven vorm aan de omstandigheden waar-
mee ze worden geconfronteerd. "Das Wesen des Menschlichen besteht darin,
daß der Mensch in jedem Augenblicke seiner Existenz zu seinem Leben Stellung
nimmt, daß er niemals bloß dahinlebt, als Ding unter Dingen, sondern daß er
alles, was ihm zustößt 'gestaltet', daß er sich zu sich selbst produktiv verhält"
(Schwarz, 1933, p. 88). Deze opvatting van menszijn implieeert dat ook ziekzijn
een speeifiek menselijk gegeven is, waarin de mens als geheel is betrokken. Niet
het organisme, of het menselijk lichaam of de ziel zijn ziek, maar de mens die
daarmee in zijn gehele bestaan (Existenz) is getroffen. Ziekte werd in 1925 door
Schwarz al als "Leben in der Existenzform der Insuffizienz" gekarakteriseerd
(Schwarz, 1925, p. 256). In 1933 omschreef hij het nader als een verstoring van
het gestruetureerde funetioneren. waarbij de funetiestoring als een zinvolle reactie
op een verstoorde levenssituatie moest worden begrepen (Schwarz, 1933, pp. 91 -
92).
De nieuwe wetenschap die Schwarz voor ogen stond, ging verder dan de biolo-
gie. Zij had geen betrekking op het leven zonder meer maar zou gaan over het
menselijk leven, over "existentie". Zij zou neutraal staan in de controverse tus-
sen natuur-en geesteswetenschap en zij zou methoden van beide typen weten-
schap overnemen. Toch betekende dat niet dat er weer sprake zou zijn van de
eerder gewraakte optelsom. Dat kon worden vermeden omdat de "Ganzheits-
forschung" het fundament vormde. De antropologische benadering waar Schwarz
zieh achter schaarde, verschafte een eenheidsvisie; de samenhang werd gesmeed
door het speeifiek op de mens toegesneden begrip zin.
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In de secundaire literatuur wordt er wel op gewezen dat de "Ganzheitsbetrachtung
in der Medizin" en met name de psychosomatische en de antropologische ge-
neeskunde. bijzonder veel aan de Romantiek te danken hebben (o.a. Leibbrand,
1954. p. 410; Kasanmoentalib, 1989). Schwarz baseerde zieh in zijn conceptie
van menselijk leven inderdaad expliciet op het romantische erfgoed. Zijn opvat-
ting van alomvattende totaliteit ontleende hij aan Von Humboldts begrip
"Ganzheit". Dit vertaalde hij als struetuur oftewel als een "gestalthaftes Zusam-
menwirken von Kräften". Een analyse van deze struetuur zou, zijns inziens, een
antwoord leveren op de vraag naar de betekenis ervan, op de antropologische
zinvraag (Schwarz, 1933, pp. 89 e.v).

Siebeck, de opvolger van Krehl in Heidelberg, wordt wel gezien als de voor-
naamste voorstander van de "biografische" geneeskunde. In zijn opvatting van
geneeskunde stond de levensgeschiedenis van de patient centraal. In zijn hoofd-
werk Medizin in Bewegung uit 1949 presenteerde Siebeck zijn antropologische con-
ceptie van geneeskunde. De koppeling van natuurobjekt en persoonlijkheid, die
zijn leermeester Krehl wezenlijk achtte voor de geneeskunde, werd door Siebeck
voltrokken in zijn conceptie van de eenheid van het leven. Een mens is een
levende eenheid met een eigen geschiedenis. Essentieel aan de menselijke levens-
geschiedenis is niet de opsomming van vaststelbare individuele omstandig-
heden. In een biografie komen juist de eigen levensstijl, het eigen waardering-
spatroon en de visie op het eigen verleden aan bod. Met andere woorden, de
biografie is geen scorebord maar een verhaal.

Om een mens, een zieke, te begrijpen dienen we ons te verdiepen in zijn levens-
geschiedenis, meende Siebeck. De ziektegeschiedenis van de patient is identiek
aan diens levensgeschiedenis (vgl. Siebeck, 1949, p. 37). Deze bepaling impli-
ceerde een andere taakstelling van de arts: "Der Arzt muß nicht nur die Vorgeschichte
der Krankheit, sondern viel mehr noch Geschichte und Persönlichkeit des Kranken erfassen"
(Siebeck, 1949, p. 489) . Siebeck hechtte een groot belang aan de anamnese,
omdat dit de geeigende weg vormde tot het gewenste inzicht in de levens-
geschiedenis van de patient. Die anamnese moest dan uiteraard niet het karakter
hebben van een registratie van gebeurtenissen of een indeling in bepaalde syste-
matische categorieen, maar formuleerde, als het goed was, de levensgeschiedenis
als levensverhaal. Bij elk concreet ziektegeval stond derhalve het unieke subject
met zijn eigen verhaal centraal (vgl. Siebeck, 1949, p. 486) .
Von Weizsäcker is wel de bekendste pleitbezorger van de antropologische
geneeskunde. Evenals Siebeck was hij een leerling van Krehl. Von Weizsäcker was
internist; hij bekleedde te Heidelberg de functie van hoogleraar in de neurologie
en vervolgens die van hoogleraar in de algemene geneeskunde. -
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Von Weizsäcker is vaker gekenschetst als degene die (opnieuw) het subject bin-
nen de geneeskunde heeft ingevoerd. Daarmee bedoelt men dat hij degene is die
met Idem heeft betoogd dat het essentieel is om het subject te zien in wat men
gewoonlijk als het object van de geneeskunde aanduidt. Deze erkenning van het
subject achtte Von Weizsäcker overigens niet alleen noodzakelijk binnen de ge-
neeskundige praktijk. In elke theorie over het menselijk functioneren diende
zijns inzieas een vorm van subject-zijn te worden verondersteld. Het subject dat
Von Weizsäcker invoerde was niet een autonoom, voor zichzelf doorzichtig. sub-
ject zoals bij Descartes. Het is een subject dat is vastgeklonken in de wereld, dat
zichzelf telkens moet inzetten om zichzelf te verwezenlijken. Het constitueert
zieh in de wisselwerking, in de coherentie met zijn object. Subject en object zijn
niet te scheiden.
Natuurlijk leeft de mens binnen de fysische wereld, aldus Von Weizsäcker, maar
/ijn wereld voegt zieh niet noodzakelijkerwijs naar fysische dimensies als ruimte,
kracht en tijd. De menselijke realiteit is veeleer: "(. . .) eine beständige
Auseinandersetzung von Ich und Umwelt, eine immer erneute Begegnung von
Ich und Umwelt, ein flüssiger Umgang von Ich und Umwelt" (Von Weizsäcker,
1980b (1948), p. 100). In het contact met de omgeving, waartoe ook het con-
tact met andere mensen behoort, is telkens weer sprake van nieuwe stellingna-
mes, waarin het subject zichzelf profileert. In de omgang van het subject en de
wereld wordt daarom niet iets oorspronkelijks steeds meer zichtbaar. Door het
contact krijgt het subject juist vorm. De omgang van subject en wereld wordt
niet alleen gekenmerkt door coherentie. Deze kan verscheurd worden, dan is er
sprake van een crisis. Het subject wordt in het leven door crises bedreigd. En
eigenlijk is het zo, volgens Von Weizsäcker, dat het subject pas echt wordt opge-
merkt als het dreigt te verdwijnen (vgl. Kasanmoentalib, 1989, pp. 277 e.V.).
Deze visie op menselijk functioneren hangt ten nauwste samen met Von
Weizsäckers opvatüng van geneeskunde. In zijn bepaling van wat geneeskunde
inhoudt nam hij duidelijk afstand van de levenswetenschappelijke geneeskunde
van de persoon. Dergelijke coneepten van geneeskunde achtte hij onbevredi-
gend, oindat niet wordt opgemerkt dat de mens geen object onder de objeeten
is. De mens is in de levenswetenschappelijke optiek species en geen "persona".
De mens blijft een, weliswaar eenmalige, verschijning die men afstandelijk, ob-
jeetief kan kennen en beoordelen. De persoon die Von Weizsäcker daar tegenover
stelde, de drager van het "per-sonare", is degene die de arts aanspreekt. De zieke
is een subject dat in nood verkeert, om hulp vraagt en erkenning zoekt. Ziek is
niet een objeetief vaststelbaar gegeven, volgens Von Weizsäcker, het is iets dat wij
ook kunnen zijn. (vgl. Von Weizsäcker. 1975 (1927), p. 218). Arts en patient
staan niet tegenover elkaar, maar spreken elkaar aan. In de geneeskunde ontstaat
een wisselwerking tussen arts en patient, tussen onderzoeker en onderzochte.
die van een volledig andere orde is dan de traditionele subject-object relatie.
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Uiteindelijk diende, volgens Von Weizsäcker, een leer van het zieke menselijke
functioneren een verhaal te zijn (Von Weizsäcker, 1931, p. 614).

Samenvattend kan gesteld worden dat de antropologische geneeskunde haar uit-
gangspunt nam in een bepaalde visie op de zijnswijze van de mens, nl. de zieke
als "persoon". De filosofische stellingname dat de mens de biologische werke-
lijkheid te buiten gaat. dat hij in de kern meer en nog wat anders is dan natuur,
moest volgens de antropologische geneeskundigen consequenties hebben voor
de wetenschappelijke bestudering van de mens (vgl. Verwey, 1984, p. SO). De
persoon kan nimmer in inhoudelijke beschrijvingen of in objectieve bt-palingen
vastgelegd worden. De persoon geeft telkens aan zichzelf gestalte, hij dniplooit
zieh en ontwikkelt zieh voortdurend (vgl. Christian, 1952, p. 121). Daarbij is de
relatie met de ander van wezenlijk belang.
Deze zienswijze bracht een andere conceptualisering van ziekte en van het kli-
nisch oordeel met zieh mee. Ziekzijn werd gezien als een wijze van menselijk
existeren, het is betekenisvol binnen het kader van de levensloop. De ontsluiting
van deze betekenis binnen de arts-patient relatie was niet de ontsluiering van
een al vastliggende situatie. Essentiele aspecten aan de persoon ontlnilU-n en
ontplooien zieh pas in de intermenselijke relatie. De nu volgende bespreking
van de antropologische visie op het ziektebegrip en het klinisch oordeel zullen
verder bijdragen aan het beeld van deze conceptie van geneeskunde.

4.2 Het ziektebegrip in de antropologische geneeskunde. De zieke mens

Bij de reflectie op het ziektebegrip verloor de biologie in het tweede kwart van
de twintigste eeuw eveneens terrein als maatgevend wetenschapsconcept. Dat de
geneeskunde in toenemende mate steunde op de wijsgerige antropologie kwam
hier duidelijk tot uitdrukking. De overschrijding van de tot dan gangbare
organicistische concepties, die de biologische dimensie aan de mens tot uit-
gangspunt namen, trad aan de dag zodra men de mens opvatte als persoon en
daar binnen de wetenschap consequenties aan verbond. Deze paragraaf schetst
de ontwikkeling van een nieuw ziektebegrip in de antropologische geneeskunde,
dat steunde op een dergelijke mensvisie.
Kenmerkend aan de antropologische geneeskunde was, dat ze de praktijk, de
concrete situaties waarbinnen geneeskunde betekenis heeft, tot uitgangspunt
nam van de reflectie op de geneeskunde. De zieke mens, die in zijn nood de arts
om hulp vraagt, werd in de analysen centraal gesteld. Defmities en andere ab-
stracte omschrijvingen werden door de aanhangers van de antropologische ge-
neeskunde van secundair belang geacht als men zieh bekommerde om een ade-
quate zelfinterpretatie.
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Ten aanzien van het concept ziekte betekende deze stellingname allereerst een

verwerping van alle vormen van het ontologisch ziektebegrip. De antropologi-

sche geneeskundigen analyseerden het begrip ziekte in zijn alledaagse context.

Ziek noemt men diegenen die de arts opzoeken en o m behandeling vragen. Een

ziekte als abstracte entiteit, een "ens morbi", komt men in de praktijk nooit

tegen. Concrete mensen, die zelf contact zoeken met een arts omdat zij zieh ziek

voelen, wel. Dat mensen zieh ziek voelen wordt bepaald door vele factoren. En

hetzelfde geldt voor de kwestie of zij erkenning vinden voor hun ziekzijn. Een

eenduidig criterium voor het vaststellen van ziekte, zoals de afwijking van be-

paalde normen, is in de praktijk niet te geven. In de antropologische conceptie

van geneeskunde, die niet zozeer een alternatieve geneeskunde voorstond als

wel een beter zelfbegrip van de geneeskunde nastreefde. was daarom de zoek-

tocht naar zo'n vaste maatstaf overbodig. Als richtlijn bij de antropologische

georienteerde reflectie op het ziektebegrip fungeerde de concrete menselijke

ervaring van ziekzijn.

Een analyse van de praktijk leerde dat de zieke naar de arts komt o m hulp, gemo-

tivecrd door de ervaring van iets onaanvaardbaars. Ziekzijn hoort bij het eigen

leven, he( draagt een uniek persoonlijk karakter, maar dat maakt het nog niet

acceptabel. Zieken voelen zieh bedreigd. ziekte betekent een crisis in het be-

staan. Antropologisch geneeskundigen hebben enerzijds willen laten zien dat

ziekte als menselijke bestaanswijze begrepen dient te worden en niet als een

biologische gegevenheid. Ziekte is persoonlijk, betekenisdragend in het licht

van iemands leven, ziekte is uniek en concreet. Anderzijds vestigden zij er de

aandacht op dat ziekte juist ook de uitdrukking vormt van een breuk, van een

verwrongen betekenis.

Een aanzet tot een dergelijke bepaling van ziekte kan men wederom vinden in

het werk van Krehl. De eerste drukken van diens handboek Pathologisch« Physiologie

weerspiegelden, zoals hier voor is aangegeven, het levenswetenschappelijke

wetenschapsideaal. Maar allengs werd het belang van de persoonlijkheid door

Krehl meer beklemtoond. Dit had ook gevolgen voor zijn conceptualisering van

ziekte. In 1918, in de negende druk van het handboek, vervolgt hij de in de

vorige paragraaf geciteerde passage als volgt: "Krankheiten als solche gibt es

nicht. ( . . . ) , so muß jeder einzelne kranke Mensch als ein besonderes Phänomen

betrachtet werden" (Krehl. 1918, p. 2).

In het voorwoord van het eerste deel van de dertiende druk van zijn handboek.

Pathologische Physiologie. Die Entstehung innerer Krankheiten, gaf Krehl een toelichting op

zijn opvatting van pathologische fysiologie. Hij legde uit dat wat er onder ziekte

moet worden verstaan niet eenduidig vast te leggen is. Hij gaf daarom opzette-

lijk geen echte definitie. Hij schreef: "Dieses Buch wird es schließlich zeigen

müssen, was Kranksein ist, denn es soll davon sprichen. ( . . . ) Schließlich weiß

jeder, der in diesem Buch liest, was Krankheit ist, auch ohne Definition" (Krehl,

1930, p. 2). Een definitie was dus ook niet aan de orde, arts en de zieke maken
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deel uit van eenzelfde menselijke wcreld. Evenals Virchow constateerde Krehl
dat ziekzijn en gezondzijn niet radicaal verschillen. beide zijn levensprocessen:
"Die Vorgänge, die dem Kranksein zugrunde liegen, sind Lebensvorgänge, sie
gehören also mit dem, was wir normales Leben zu nennen pflegen, untrennbar,
ja ohne jede scharfe Grenze zusammen" (Krehl. 1930, p. 2). De grens die tussen
ziek en gezond wordt getrokken, is tijdgebonden, ze berust op de opinie van de
betrokkene, op de school waartoe men behoort en op de opvattingen van de
wetenschap (vgl. ibid., p. 25). Ziekteverschijnselen zijn uniek. ze dragen het
Stempel van een persoon, en daarom schieten objectiverende benaderingswijzen
tekort, aldus Krehl. Uit de generalisering van de observatie van gelijkende levens-
processen bij zieken, verwerven we wel het begrip "ziekte." Maar dit is een
abstractie, zowel ten opzichte van het ziekzijn als gebeuren, als ten opzichte van
het eenmalig karakter van ziekten. Wij kennen geen ziekten, alleen zieke men-
sen, zegt Krehl, en zij zijn als individuele zieken underling niet gelijk (ibid.,
p. 24 e.V.). , . . . - .

In 1931. in het eerste hoofdsruk van het tweede deel. Pathologische Physiologie. Die
Erkennung innerer Krankheiten, sneed Krehl dit thema weer aan. Een definitie van ziekte
gaf hij opnieuw niet. Ziekte is zo'n gecomplieeerd proces, dat er al naar gelang
de invalshoek weer zo verschillend uitziet, dat hij een dergelijke afbakening inaar
achterwege liet. Artsen worden geacht zieken te behandelen. Wie die zieken zijn,
loopt uiteen. Sommigen zijn verontrust geraakt door ernstige klachten, pijn en
functieverlies, anderen hebben last van een kleinigheid en sommigen merken
helemaal niets. De arts wordt er dan bij gehaald, aldus Krehl, omdat anderen van
mening zijn dat de zieke niet meer is zoals hij was (Krehl, 193 1, p. 1).
Zieken verschillen in aanleg, situatie, karakter, uiterlijke omstandigheden enzo-
voorts. Daarenboven vormen zieken, zoals de levenswetenschappelijke genees-
kundigen ook naar voren brachten, als individu een geheel. Dit geheel kreeg bij
Krehl een andere betekenis dan bij zijn voorgangers. Zieken zijn een individueel
geheel niet alleen omdat hun organische verrichtingen door aanleg en milieu
een bepaalde samenhang vertonen, maar omdat zij tot in hun weefsels en cellen
een persoonlijkheid zijn. De wisselwerking tussen vorm en funetie op organisch
niveau verklaart onvoldoende het optreden van ziekten, volgens Krehl. "In das
alles mischt sich nun ein die Art und Weise, wie der Organismus aus seelisch-
persönlichen Gründen sich zu dem Organ- und Körpergeschehen verhält. Es ist
gewiß bis zu einem gewissen Grade richtig, daß der menschliche Organismus in
seinem Verhalten ein Produkt seiner Umwelt ist. Aber vielmehr noch erfolgt sein
Verhalten aus seiner Organisation und ebenso daraus, was Erziehung, Gewohnheit,
Sitte und Willen aus ihm machen. (...) Organgeschehen und damit Krankheits-
vorgänge können durch unsere Seele und unseren Willen gestaltet werden" (Krehl,
1931, p. 21). Mensen zijn in Staat om zelf als mens aan hun eigen ziekte vorm te
geven. Daarom vertoont elke zieke unieke verschijnselen.
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Krehls ideeen vormden als het ware een voorbode van de meer uitgesproken
antropologisch gefundeerde geneeskunde uit de jaren dertig tot vijftig van de
twintigste eeuw. Siebeck en Von Weizsäcker hebben het gezichtspunt dat de zieke
zelf gestalte geeft aan zijn ziekte, verder uitgewerkt in zijn betekenis voor de
somatisch gerichte geneeskunde. De zieke mens als persoonlijkheid vormde het
centrum van de belangstelling, terwijl de ziekte als disfunctie op de achtergrond
raakte. Wezenlijk aan ziekte waren voor de arts niet aantrefbare afwijkingen en
andere objectieve gegevens. Men richtte zieh in toenemende mate op de beteke-
nis en van de zin van de ziekte voor de concrete persoon.
Siebeck keerde zieh in 'Medizin in Bewegung' tegen organicistische en natuur-
wetenschappelijk geinspireerde omschrijvingen van ziekte. Abstracte overwe-
gingen athtte hi) niet relevant voor een beter begrip van ziekte. Met instemming
vermcldde hi) een uitspraak van Von Weizsäcker, waarin deze de volgende om-
schrijving gaf van wat ziek/ziekte betekent:"(...) krank ist, wer des Arztes bedarf"
(Siebeck, 1949, p. 25). Ziekte is niet iets dat iemand heeft, maar iets dat iemand
btlreft (vgl. ibid., p. 483). De zieke heeft klachten, hij voelt zieh gehinderd en
bedrcigd. De arts ruxm heni aan en tonstateert bepaalde kenmerken, subjeetieve
en objectieve Symptomen, gestoorde funeties en een gewijzigde bouw der orga-
nen. Op basis daarvan vormt de arts zieh een oordeel. Dit oordeel is niet een
zuivere, objectieve vaststelling, een constatering van de feiten, aldus Siebeck.
"Krankheit wird vom Kranken empfunden und vom Arzt erkannt oder doch
anerkannt" (ibid., p. 24). De grens tussen ziek en gezond laat zieh niet op grond
van tevoren vaststaande onderscheidingen trekken.
Met zijn afwijzing van de mogelijkheid van algemene maatstaven nam Siebeck
Stelling tegen elke vorm van een ontologisch ziektebegrip. In zijn coneeptie waren
ziekten geen reeel bestaande welomlijnde processen. Ziekte is geen kwestie van
empirisch te constateren individuele afwijkingen in vorm en functie, zoals we
bij de levenswetenschappelijke geneeskundigen zagen. "Es ist Sache des Arztes,
sein Urteil über Gesundheit und Krankheit zu fällen, nicht nach diesem oder
jenem Begriff, sondern so wie es im Leben geboten ist" (ibid., p. 25). Op dit
punt sloot Siebecks visie duidelijk aan bij Krehls eerder genoemde afwijzing van
objectieve strueturen waarin ziekte te vatten zou zijn.
Het was volgens Siebeck onjuist om te menen dat men kan vaststellen of er al
dan niet sprake is van ziekte door onvoldoende weerstand en een gebrekkig
aanpassingsvermogen af te meten aan een biologische norm. Iemands prestaties
staan altijd in relatie met zijn situatie als mens en moeten vanuit dat perspectief
beoordeeld worden. Bij de bepaling van wat als ziek of gezond geldt, zijn de
persoonlijkheid van de patient, zijn levensgeschiedenis en zijn huidige situatie
plus het feit dat hij naar de arts is toegekomen, van wezenlijk belang. Ziekte is
volstrekt persoonlijk, aldus Siebeck, het is overal en altijd maar de ziekte van een
enkele mens (vgl. Rössler, 1959, p. 175). Of de noemer ziek wel of niet van
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toepassing is, wordt mede bepaald door het oordeel van de betrokkene. die blijk
geeft van een verandering in zijn zelfperceptie. De biologische norm werd op
deze wijze vervangen door een menselijke persoonlijke evaluatie. Ziekte werd in
levenshistorisch perspectief geplaatst.
Siebeck identificeerde, zoals gezegd, ziektegeschiedenis met levensgeschiedenis.
Het verloop van de ziekte hing zijns inziens niet alleen af van de ziekte als zelf-
standig proces, maar heel wezenlijk ook van de levenshouding, de opstelling en
de situatie van de patient. Krehls opvatting dat de zieke zelf vormgeeft aan zijn
ziekte, werd ook door Siebeck verwoord. Ziekte is niet: "(•••) ein willkürlicher
Akt, sie ist Schicksal, das der Mensch in sich trägt und das ihm von außen
zukommt. Schicksal aber ist Aufgabe" (Siebeck, 1949. p. 2 5). Ziekte is niet slechts
iets dat de mens overkomt, men geeft er op grond van zijn eigen 'Geschick'
gestalte aan. In het licht van iemands leven krijgt de ziekte inhoud maar
tezelfdertijd vormt ziekte een integraal onderdeel van het eigen leven. Gezond-
heid en ziekte zijn betekenisdragend, ze zijn van belang voor iemands bestaan,
voor iemands plaats in de maatschappij. Het totale ziekteproces, indusief alle
verwikkelingen, kleurt iemands leven, Siebeck noemde het een "Epoche ins
Leben", het laat altijd sporen na. De ziekte treedt op binnen iemands levensloop,
en is er op velerlei manier in verworteld.

Von Weizsäckers visie op ziekte verschilde in principe weinig van die van Siebeck.
Maar doordat hij er veel uitvoeriger over heeft geschreven, kan een analyse hier-
van meer relief geven aan beider ideeen, die kenmerkend waren voor de antro-
pologische orientatie in de somatisch gerichte geneeskunde in de jaren dertig
tot vijftig van de twintigste eeuw.
Bij de rechtvaardiging van zijn antropologisch georienteerde opvatting van ge-
neeskunde sloot Von Weizsäcker aan bij wijsgerige inzichten die in deze tijd
actueel waren. Hij volgde de discussies en ontwikkelingen in de filosofie van
nabij, via contacten met onder anderen Scheler, M. Heidegger (1889-1976),
Rosenzweig en Buber. Evenals bij Siebeck speelde in Von Weizsäckers pleidooi
voor een antropologische geneeskunde het religieuze engagement een rol. In
tegenstelling tot Siebeck heeft hij zieh tevens uitdrukkelijk laten inspireren door
Freuds psychoanalyse. In zijn beschouwingen over concrete ziektegevallen, zo-
als in Fälle und Probleme en Der kranke Mensch bedient hij zieh van dieptepsychologische
strueturen om inzicht te verkrijgen in de betekenis van de ziekte voor het indi-
vidu (Von Weizsäcker, 1947b; Von Weizsäcker, 1951).
Evenals Krehl en Siebeck meende Von Weizsäcker dat het onmogelijk was om het
begrip "ziekte" in algemene zin te definieren. Er is niet een vast criterium dat
afbakent wat men als ziek dient te bestempelen. Ziekte lijkt in haar
ondefinieerbaarheid op begrippen als schoonheid. Het fungeert veeleer als een
kader waarbinnen bepaalde definities mogelijk worden. Daarom startte Von
Weizsäckers analyse van het begrip ziekte met een verkenning van de medische
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praktijk. "Das wirkliche Wesen des Krankseins ist eine Not und außen sich als

eine Bitte um Hilfe. Ich nenne den krank, der mich als Arzt anruft und in dem

ich als Arzt die Not anerkenne" (Von Weizsäcker, 1975 ( 1 9 2 7 ) , p. 218) .

De enige methode o m begrip te krijgen van ziekte is uitgaan van de concrete

medische situatie, die een aanvang neemt als een ziekelijk symptoom opvallend

wordt. Niets karakteriseert beter het optreden van ziekte dan het waarnemen

van een storing, aldus Von Weizsäcker (Von Weizsäcker, 1931, p. 616) . De ziekte

wordt niet zozeer waargenomen als een defect, er ontbreekt niet iets. Het is

veeleer de aanwezigheid van iets anders; er heeft een "Funktionswandel" plaats

gehad waarover men bezorgd raakt (vgl. Von Weizsäcker, 1955 (1954 ) ,pp . 126-

128). De zieke raakt ongerust en consulteert de arts. Hij voelt zieh niet alleen

zwak, hij veronderstelt dat er iets met hem aan de hand is waardoor hij zieh

hulpbehoevend voelt. Als de patient de hulp van de ander inroept treedt hij terug

uit zijn zwakheid, hij objeetiveert deze. De zieke rieht zieh tot de arts, hij zegt "Ik

ben ziek", en tezelfdertijd brengt hij tot uitdrukking dat er iets men hem aan de

hand is (Von Weizsäcker, 193 1, p. 616) . In ons verzoek o m hulp bekennen wij

on/.e ncxxl aan de arts en zoeken wij erkenning voor ons ziekzijn.

De arts heeft de verplichting deze nood te lenigen en moet ervoor waken zieh

op zijpaden of dwaalsporen te begeven. Hij moet zieh realiseren dat deze nood

zieh op allerlei terreinen kan voordoen en soms kan indruisen tegen bepaalde

regeis en ordeningen. Von Weizsäcker pleitte ervoor de grenzen van de genees-

kunde zo te verleggen dat alle lijden en nood binnen haar sfeer valt. De genees-

kunde moest de scheidingen tussen de faculteiten laten wegvallen en zieh open-

stellen voor de fundamentele samenhang in de menselijke nood (vgl. Von

Weizsäcker, 1980a ( 1 9 2 7 / 1 9 2 8 ) . p. 26) .

Het onderscheid tussen ziek en gezond was volgens Von Weizsäcker relatief en

sociaal bepaald. Sommige omstandigheden worden wel als ziek bestempeld, baren

ons wel zorg, maar andere niet. Ons leven lang strijden wij met ziektes, of liever

ziekte-achtige omstandigheden. Alleen onze afstomping doet ons ontevreden-

heid, een dikke buik en een siecht gebit niet als ziek benoemen, terwijl deze

slechts gradueel verschillen van de grotere ziektes, aldus Von Weizsäcker (vgl.

Von Weizsäcker, 1967 ( 1 9 5 6 ) , pp. 8-9) . Ziekte is een sociaal gegeven, de zieke

zelf behoeft zijn ziekte niet als eerste op te merken, het kan ook door anderen

worden waargenomen (Von Weizsäcker, 1947b, p. 63) . Daarom vormde de hulp-

vraag en niet de afwijking van een biologische norm het vertrekpunt van Von

Weizsäckers analyse van het concept ziekte.

Evenals de andere antropologisch geneeskundigen huldigde Von Weizsäcker de

opvatting dat ziekte betekenis heeft. Ziekte moet niet zozeer worden beschouwd

als een individuele reactie op bepaalde omstandigheden, maar als een antwoord

op een bepaalde situatie. Als antwoord is ziekte zinvol. Ziekte is niet een wille-

keurig antwoord op een situatie; ziekte weerspiegelt een conflict dat niet is
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opgelost. Ziekte is vemietigend. omdat het een fout antwoord is. Ziekte maakt
duidelijk dat een ander antwoord nodig is (Achilles, 1974, p. 61). Zo verbond
Von Weizsäcker gezondheid en ziekte met respectievelijk waarheid en onwaar-
heid (Von Weizsäcker. 1967(1956) . p. S3).
De betekenis van ziekte is niet onmiddellijk naspeurbaar; in een mensenleven
zijn conflicten soms diep verborgen. Bovendien hebben juist niet doorleefHe
toestanden hun aandeel in ziekte. Von Weizsäcker ging zelfs zover dat hij de
uitspraak dat ziekte zin heeft als volgt preciseerde: " ( . . . ) nicht aus der vorher-
gehenden Tatsachen ergibt sich dieser Sinn, sondern aus etwas was nicht Tatsache
wurde" (Von Weizsäcker, 1967 (1956). p. 250). Bij ziekte zijn zoveel factoren in
het spei dat werkelijkheid en onwerkelijkheid door elkaar heen speien. Een goede
analyse van de ziektegeschiedenis mag dan ook niet aan de oppervlakte blijven
staan. E>e arts moet acht slaan op de verhullingen, de verwachtingen, de werke-
lijkheid en de onwerkelijkheid, opdat het foute karakter van het antwoord aan
de dag treedt.

Begrijpt men, zoals Von Weizsäcker deed, de ziekte als een uitdrukking van een
onopgelost conflict, dan moet ook de levensgeschiedenis, als toneel waarop dlt
conflict zieh heeft afgespeeld. voor de arts van belang zijn. In Von Weizsäckers
talrijke praktijkvoorbeelden blijkt dit duidelijk.Telkens probeerde hij binnen de
levensgeschiedenis van de patient een aanknopingspunt te vinden voor zo'n ver-
borgen conflict, dat wel zijn invloed doet gelden. In welke sfeer van het mense-
lijk leven zieh een dergelijk conflict had voorgedaan, was voor Von Weizsäcker
betrekkelijk onbelangrijk. Ziekte kan als representant optreden, fungeert als
"Stellvertreter" voor uiteenlopende levensproblemen. Met behulp van de bio-
grafische methode moet men de onderliggende transformatie op het spoor zien
te komen, om kennis te verkrijgen over de ziekte. Bij de ontcijfering van de
betekenis van de ziekte maakte Von Weizsäcker gebruik van de psychoanaly-
tische theorievorming.

Von Weizsäcker verdedigde net als de bovenbesproken antropologische genees-
kundigen de Stelling dat ziekte altijd persoonlijk is, dat: " (...) jede Krankheit ein
kasuistisches Original ist" (Von Weizsäcker, 1967 (1956), p. 240). De originali-
teit berust op de manier waarop de ziekte tot uitdrukking komt. Levenscrises als
zodanig zijn niet zeldzaam of buitengewoon; in elk leven komen ze voor. Ze
oefenen voortdurend hun macht uit, dus ook ingeval van ziekte. (Von Weizsäcker,
1947b, p. 27). Het eigen karakter krijgen ziekten doordat de zieke zijn ziekte
zelf uit. De mens wordt niet alleen getroffen door zijn ziekte, hij geeft er ook
vorm aan. Daarom raadde Von Weizsäcker zijn Studenten aan om in de praktijk
het volgende als richtlijn te hanteren: "Betrachten Sie die organischen Krankheiten
versuchsweise immer so, als ob der Kranke seine Krankheit selbst mache" (Von
Weizsäcker, 1947b. p. 95).

143



HootöstuM

De beschrijving van ziekte als een antwoord. als onopgelost conflict en als on-
waarheid, als iets dat de mens treft en in het nauw drijft en als iets waardoor de
medische interesse wordt gewekt en dat de ans tegelijk moet beschouwen als
iets dat de zieke zelf heeft gecreeerd baseerde Von Weizssäcker expliciet op zijn
boven beschreven visie op de mens als "subject".

De overgang van de levenswetenschappelijke naar de menswetenschappelijke
geneeskunde komt naar voren in de veranderde definitie van het object van de
geneeskunde. De individuele patient werd niet langer beschouwd als een exem-
plaar van een biologische soort, waarvan het functioneren aan een biologisch
onderzoek worden onderworpen. De patient werd omschreven als persoonlijk-
heid, als subject. De zieke werd binnen de antropologisch georienteerde genees-
kunde opgevat als een uniek persoon met een eigen geschiedenis.
Ziekten werden binnen deze concepüe van geneeskunde niet opgevat als de levens-
verschijnselen van een in zijn bestaan bedreigd organisme. Arisen beschouwden
niet zozeer het ontdekken van bepaalde disfuncties als hun voornaamste activi-
teit. doch het helpen van patienten »m de betekenis van ziekten te ontsluiten in
een gezamenlijk project. Kenmerkend voor het verschil tussen de antropologi-
tche en een niet-antropologische geneeskunde was dat de arts de patient zag als
medemens, "(...) ziekte, pijn, lijden, sterven van de patient zijn voor de antro-
pologisch georienteerde arts niet louter Symptomen van een beschadigd of be-
dreigd organisme, maar uitdrukking van een wijze van existeren die hij in zijn
algemeenheid ook als de zijne erkent" (Verwey, 1984, p. 47). Artsen interpre-
teerden ziekten als betekenisvolle uitingen, als antwoorden en conflicten. De
taak van de arts behelsde de explicatie van de zin van de ziekte, in het licht van
de persoonlijkheid van de patient. Doordat de antropologische geneeskundigen
de patient als subject, als medemens erkenden, traden er in de onderzoeksrelatie
verschuivingen op. De visie op het klinisch oordeel werd in dit verband op
ingrijpende wijze geherformuleerd. In de volgende paragraaf wordt aandacht
geschonken aan de ingrijpende gevolgen die de antropologische orientatie bin-
nen de geneeskunde heeft gehad voor de conceptie van het klinisch oordeel.

4.3 Het klinisch oordeel in de antropologische geneeskunde

De antropologische orientatie in de geneeskunde heeft veel studies voortge-
bracht over het klinisch oordeel. Het karakter van de arts-patient relatie werd
onderzocht, evenals de specifieke aard van de diagnose, de prognose en de the-
rapie. Men baseerde zieh hierbij op wijsgerige ideeen over intermenselijke rela-
ties en mensenkennis. De concrete situatie, waarin de arts de patient treft, werd
telkens als uitgangspunt genomen.
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In de vorige twee paragrafen is al aangegeven dat men binnen de antropologi-
sche conceptie van de geneeskunde het persoon-zijn van de patient beklem-
toonde. Patienten zijn net als alle andere mensen uniek. Zij zijn persoonlijkhe-
den met een eigen geschiedenis. Op basis hiervan hechten zij in hun leven op
volstrekt eigen wijze betekenis aan wat er met hen gebeurt. Deze betekenis-
verlening strekt zieh ook uit tot lichamelijk funetioneren, een persoonlijkheid is
een psycho-fysieke eenheid.Vanuit deze optiek werd ziekzijn gezien als een vorm
van menselijk existeren, die wezenlijk verschilt van het eerdere levens-
wetenschappelijke organische disfunetioneren. Ziekte heeft zin en betekenis bin-
nen de levensloop van de concrete mens. De zin van ziekte was niet in alge-
meenheden te vatten; de ziekte heeft voor elke persoon een unieke betekenis. In
het klinisch oordeel moest de betekenis van ziekte aan het licht treden. Inzicht in
de verworteling van de ziektegeschiedenis in de levensgeschiedenis was volgens
de aanhangers van de antropologische geneeskunde onmisbaar in het klinisch
oordeel. De anamnese nam daarom een belangrijker plaats in. Aandacht voor het
historisch perspectief betekende onderzoek naar de wijze waarop de ziekte be-
tekenis kreeg.

Het eerder beschreven levenswetenschappelijk concept van het klinisch oordeel
hield eveneens in dat de arts op zoek ging naar de betekenis van ziekte. Ken
teleologische beschouwing verschafte immers ook een zekere betekenis aan de
materiele, op natuurwetenschappelijke wijze verklaarbare processen. Deze wer-
den in relatie gezien met het prineipe van zelfbehoud. Individuele variaties wer-
den gerelateerd aan verschillen in individuele organisatie en levensomstandig-
heden. Het finaliteitsprincipe verschafte vervolgens de arts de mogelijkheid om
deze factoren in het concrete geval af te wegen en daarover uitspraken te doen.
De betekenis van de disfuneties berustte op de mate waarin zij een gevaar vor-
men voor de instandhouding van het individu.

De teleologische beschouwingswijze creeerde een dimensie waarin de 'zin' van
ziekte onderscheiden en vastgesteld kon worden. De arts was in dit geval degene
die het oordeel betreffende de betekenis van de ziekte uitsprak. Zijn positie bleef
daardoor vergelijkbaar met die van de natuurwetenschappelijk georienteerde
arts, die een materiele stand van zaken constateerde. Het evaluatief aspect, dat
door het teleologisch gezichtspunt werd toegevoegd, levert geen principiele
wijziging van perspectief op binnen de onderlinge relatie. De patient bleef
onderzoeksobjeet, al was het dan het meest complexe object. De arts-patient
relatie bleef er een van kenner en gekende; ze behield haar objeetiverende karak-
ter.

De antropologische orientatie binnen de geneeskunde bracht een radieaal an-
dere pereeptie van de onderzoeksrelatie met zieh mee. Het feit dat de zieke een
mens is, werd niet slechts als een complicerende factor gezien bij het verwerven en
het toepassen van kennis die de medicus bezit over de levende natuur. Men zag
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de mens als een wezen dat niet alleen onderworpen is aan de omstandigheden
maar zichzelf vormt, als een wezen dat betekenis verleent en gestalte geeft aan
zijn situatie. Dat impliceerde dat de kennis die men over de mens kon en wilde
verwerven een heel ander karakter moest dragen. Volgens de antropologische
geneeskunde kon de arts niet van buiten af de betekenis van ziekte duiden. Deze
is immers afhankelijk van de persoonlijkheid van de patient. Personen kent men
op een andere wijze dan objecten, zo stelden de antropologisch geneeskundi-
gen. Daarom wordt er ook iets anders van de arts gevergd dan de toepassing van
objectieve generalisaties. Juist in het directe contact tussen arts en zieke wordt de
betekenis van ziekte duidelijk. Essentiele delen van de persoon onthullen en
ontplooien zieh pas in een intermenselijke relatie, in die tussen arts en patient
(vgl. Christian, 1952, p. 8). In de antropologische conceptie van geneeskunde
was het klinisch oordelen een vorm van mensenkennis. Geneeskunde steunde in
dit geval op de verwantschap van arts en patient.

De verschuiving van het levenswetenschappelijke naar het antropologische con-
cept van het klinisch oordeel voltrok zieh wederom langzaam. De beginfase van
dit proces kan geillustreerd worden aan de hand van de geschriften van de eer-
der genoemde Frankiurtse arts Richard Koch. In 1917 publiceerde Koch een
verhandeling over de diagnose (Koch, 191 7). In dit boek beschreef hij het ver-
schil tussen geneeskunde en natuurwetenschap. Geneeskunde is geen natuurwe-
tenschap of een ander soort van wetenschap, stelde hij, omdat zij niet primair op
kennis uit is. Geneeskunde wil zieken genezen, wil nuttig zijn. Volgens de klas-
sieke aristotelische terminologie is de geneeskunde daarom geen "episteme"
maar "techne", ze is geen wetenschap maar kunde (Koch, 1917, p. 57). In de
geneeskunde maakt men, aldus Koch, net als in de krijgskunde en in de staat-
kunde, gebruik van het "ganze Wissen der Zeit" (ibid., p. 60). De medische
opleiding dient hieraan recht te doen door de student in de praktijk in aanraking
te breiigen met het leven van zieken (ibid., p. 106-107). Koch sprak ook over de
arts-patient relatie. Deze werd door hem enerzijds vergeleken met de manier
waarop een man zijn VTOUW kent, maar anderzijds ook gekenschetst als de relatie
van de arts tot het organisme (ibid., p. 61). Het latere, in de antropologische
geneeskunde belangrijke, onderscheid tussen mensen en andere levende wezens
werd op dat moment door Koch niet gemaakt.

In 1923 schreef Koch over de grondslagen van de geneeskunde. Wederom stelde
hij dat geneeskunde geen wetenschap is, omdat zij niet primair gericht is op
kennisverwerving. Zij berust op een bepaalde relatie tussen mensen, het meest
wezenlijke aan de geneeskunde is de arts-patient relatie (Koch, 1923, p.V). Ziek-
ten hebben volgens Koch op verschillende niveaus betekenis, die niet allemaal
van belang zijn voor de arts. De arts beperkt zieh tot het individuele en het
lichamelijke. Uit de praktijk van de geneeskunde volgt: "(...) daß Krankheit,
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soweit sie Reaktion des Körpers ist. bedingt zweckmäßig, also sinnvoll ist, daß
sie sowohl der Ausdruck des Leben- und Sichwerenkönnens, als auch dex Ausdruck
des Leiden- und Sterbenmüssens sei" (Koch, 1923, p. 12). De arts moet in zijn
therapie ervoor waken, aldus Koch, dat hij genezen niet gelijkstelt met het berei-
ken van een statistische norm. Gezondheid heeft te maken met de individuele
waardering van de eigen toestand. Artsen slaan vaak te weinig acht op de beteke-
nis van de ziekte. Dan miskent men dat behandeling veelal bestaat uit de verkla-
ring van de betekenis van de ziekte aan de zieke (ibid., pp. 93-94). In dit boek
zien we aanzetten tot wat kenmerkend zal worden voor de antropologische
geneeskunde. Koch benadrukt dat de intermenselijke relatie van wezenüjk be-
lang is binnen de geneeskunde. Tevens stelde hij dat een verheldering van de
betekenis van de ziekte vaak tevens de behandeling uitmaakt. Deze betekenis
echter werd door Koch in 1923 op een lijn gesteld met een levenswetenschap-
pelijke categorie als doelmatigheid.

Een verdere uitwerking en formulering van de beginselen van een antropolo-
gisch georienteerde geneeskunde kan men, ook met betrekking tot het klinisch
oordeel, aantreffen bij Krehl. In het bovenstaande is al naar voren gekomen dat
hij de mens als geheel tot onderwerp van onderzoek bestempelde. Dat had twee
consequenties. Ten eerste veranderde het beeld van de arts-patient relatie. Het
was niet langer adequaat om deze te karakteriseren als een subject-object relatie.
De patient is niet langer alleen een te kennen object, maar steeds ook een subject
dat reageert op de onderzoeker. Ten tweede werd duidelijk dat het onderzoek
niet gesubsumeerd kan worden onder de natuurwetenschap, de biologie of de
geesteswetenschappen. Het maakt gebruik van deze vormen van wetenschap,
steunt er ten dele op, maar het valt er niet mee samen (Krehl, 1930, p.VII).
De problematiek van de zieke mens is niet te vatten in objectieve structuren. De
wetenschap van de zieke mens vertoont een eigen karakter; intuitie en mensen-
kennis maken er deel van uit. De mens steh de arts voor andere vragen dan die
waarmee de bioloog wordt geconfronteerd, aldus KrehJ. "Die Besonderheit und
Eigenart jeder Persönlichkeit ist das Hauptproblem. Und es ist die Frage mit der
sich jeder Arzt jeden Tag beschäftigt, mit der sich der Kliniker abmüht, denn hier
liegt der Vorwurf der Klinik" (Krehl, 1930, p. 30).

Krehl formuleerde dienovereenkomstig de taakstelling van de arts zeer ruim. Als
referentiepunt voor zijn analyse koos hij wederom de praktijk, namelijk dat een
patient de arts om hulp vraagt.Volgens Krehl dient een arts, voorzover zijn capa-
citeiten reiken en de situatie dit toelaat, de patient te helpen bij het nastreven van
de hoogste menselijke doeleinden en hem in de daarbij optredende nood ter-
zijde te staan. De opdracht van de arts beschreef hij eerder als: "die Hilfe für
einen Menschen durch einen Menschen" en als "die Rettung der Persönlichkeit"
(Krehl, 1918, p. 735).
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Binnen dit brede kader onderscheidde Krehl ook een meer specifieke opdracht,
die als zijn visie op het klinisch oordeel kan worden gekenschetst. De goede arts
poogt, in de woorden van Krehl, om de processen die zieh in de zieke afspelen
"allseitig kennenzulernen" (Krehl. 1931, p. 14). Daarbij geeft hij er zieh reken-
schap van. dat deze processen zieh bij de individuele patient afspelen op twee
niveaus die onderling met elkaar interfereren. Enerzijds is dat het niveau van de
mens als natuurwezen. Voor deze benadering leveren de pathologische morfolo-
gie. de pathologische fysiologie en de psychologie het fundament. Anderzijds is
de patient een persoon die zelf gestalte geeft aan zijn ziekte.
Krehl wees erop dat men zieh door het feit dat mensen grofweg eenzelfde struc-
tuur vertonen, niet moet laten verleiden tot de aanname dat telkens dezelfde
Symptomen en ziektebeelden zullen optreden. Integendeel, er tekenen zieh tel-
kens nieuwe unieke ziektebeelden af. Voor een deel is dit te verklaren als een
individuele organische kwestie. aldus Krehl. Constitutie en dispositie drukken
hun Stempel op de ziekteverschijnselen. Maar de vorm van de ziekte wordt ook
bepaald door iemands geschiedenis en persoonlijkheid. "Organgeschehen und
damit Krankheitsvorgänge können durch unsere Seele und unsere Wille gestaltet
werden. (...) So wie in Organisation oder Erscheinung des Menschen sein ganzes
Wesen liegt, wie in ihr das was wir Körper, und das was wir Seele nennen, zu
einer Einheit zusammenfließt - wir kennen als Vorwurf der ärztlichen Tätigkeit
überhaupt nur diese Einheit - , so drückt sie sich auch bei jedem Menschen in
der Gesamtheit seiner Krankheitserscheinungen aus" (Krehl, 1931, pp. 21-23).
In de diagnose moest de arts allereerst proberen zieh een totaalbeeld te vormen
van de zieke, aldus Krehl.Vervolgens onderzoekt hij de orgaansystemen en orgaan-
funeties en besteedt hij aandacht aan algemene persoonlijke kenmerken van de
patient, zoals diens uiterlijk, manier van uitdrukken, houding enzovoorts. De
fysieke ziekteverschijnselen en het ziekteverloop worden door schaamte, angst
of pessimisme beinvloed. In het karakter, gevormd door aanleg, opvoeding en
gewoonten, vloeien psychische en fysieke eigenschappen van de persoon in el-
kaar over. Daarom moet de arts ook oog hebben voor de wijze waarop het karak-
ter een Stempel drukt op de ziekteverschijnselen. De hulp van de arts steunt op
algemene pathologische kennis en op inzicht in de persoonlijkheid van de con-
crete patient (vgl. ook Krehl, 1933, p. 3). In de praktijk leidt dit tot de volgende
aanwijzing: "Es gilt im Einzelnen das Allgemeine zu sehen und gleichzeitig zu
erkennen, wie das Allgemeine durch das Einzelne geformt wird" (Krehl, 1931.
p. 19).
De arts-patient relatie werd door Krehl als een persoonlijke, intermenselijke re-
latie beschouwd. In deze relatie oefenen beiden invloed op elkaar uit, de partici-
panten vormen elkaar (Krehl, 193 1, p. 5). Onontbeerlijk voor het klinisch oor-
deel is dat er contact ontstaat tussen arts en patient. In het gesprek met de zieke
wordt deze noodzakelijke menselijke verbinding gelegd. doordat de zieke ziet
dat men interesse voor hem toont en op zijn wensen ingaat. De arts moet een
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ziekte niet louter vanaf een afstand bekijken. terwijl een zieke er door ovwwel-
digd wordt. De arts dient met de zieke diens ziekte van binnen te schouwen. Pas
dan is hij waarlijk arts voor de zieke. Op deze manier is de arts, in Hippocratische
zin, een vriend van de zieke. ;
Krehl beargumenteerde dat het in het kader van de geneeskunde legitiem was
om andere vormen van kennis dan alleen de natuurwetenschap toe te laten.
Ervan uitgaande dat zieken zowel natuurwezens zijn als concrete personen, schoot
zijns inziens de objectiverende verklaringswijze van de natuurwetenschappen
tekort. Deze miskent de uniciteit van de patient en biedt geen mogdijkheid om
de manier waarop mensen gestalte geven aan hun ziekte te begrijpen. Daarom
kon en moest de ans, volgens Krehl. in zijn poging de patient "allseitig kennen-
zulernen" een beroep doen op andere vormen van inzicht: "Alles mögliche
Geisteswissenschaftliche, alles mögliche ganz Andere, vor allem rein Menschliches,
Religiöses, Soziales kommt da hinein" (Krehl, 193 1. p. 6). Maar over de vraag
hoe deze vormen van kennis tot een samenhangend gezichtspunt kunnen wor-
den gelntegreerd, sprak Krehl niet. Evenmin liet hij zieh uit over de consequen-
ties voor de rationaliteit van het klinisch oordeel als verschillende vormen van
kennis, zoals natuurwetenschap, geesteswetenschap en intuitie worden samen-
gevoegd.

Siebeck ging in dezen een stap verder. In zijn hoofdwerk Medizin in Bewegung uit
1949 gaf hij allereerst een aanduiding van wat hij het fundament acht van elke
vorm van geneeskunde. Hij begon met een analyse van wat er onder genees-
kunde moet worden verstaan. Geneeskunde was volgens Siebeck het totaal van
kennis, dat betrekking heeft op de taak van de arts tegenover de gezonde en
zieke mens. Het is een wetenschap die met de tijd verändert, omdat ze gebonden
is aan wisselende inzichten omtrent mens en wereld. Maar Siebeck constateerde
ook een constante factor: "Die Medizin (...) ist aber zugleich getragen und erfüllt
von der in allen Zeiten gleichen Verbundenheit von Mensch zu Mensch, von der immer
gleichen Bestimmung des Arztes zu teilnehmender Hilfe in Krankheit und Leiden" (Siebeck,
1949, p. 1). De geneeskunde werd gefundeerd op de in elke tijd gelijke, onder-
linge menselijke verbondenheid.

Siebeck was evenals Krehl de opvatting toegedaan dat de arts een beeld moet
krijgen van de patient als mens, als psycho-fysiek geheel. Zieken kunnen zins
inziens principieel niet tot een organisch, vegetatief systeem worden geredu-
ceerd. Het menselijke vegetatieve systeem is immers tezelfdertijd psychisch en
fysieke. Om deze eenheid aan te duiden gebruikte Siebeck de term "stemming"
of "gestemdheid". In het dagelijks leven ervaren we in onze gestemdheid hoe-
zeer organische en psychische fenomenen twee kanten van dezelfde medaille
zijn. Er is. Siebeck verwees hierbij expliciet naar de visie van Scheler, alleen een
begripsmatig onderscheid, het leven is in werkelijkheid ongedeeld (vgl. ibid.,
p. 12). Bij een verstoring van de stemming kan dan ook nooit slechts een cate-
gorie als oorzaak aangewezen worden als oorzaak.
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De stemming, de eenheid van het menselijk leven, kan men bovendien nimmer
volledig doorgronden. "In all unserem Fühlen und Wollen, in unserer Stimmung,
in Leiden und Leisten wirken sich - uns unbewußt - triebhafte Kräfte aus, die aus
Anlage und Lebensgeschichte sich entfalten.Töne aus der ganzen Fülle all unserer
Erlebnisse klingen mit; denn nichts, was wir erleben, geht verloren" (Siebeck,
1949, p. 13). Dat betekent evenwel niet dat de arts de patient niet zou kunnen
begrijpen. De mogelijkheid van het klinisch oordeel berust op het gedeelde
leven, aldus Siebeck. De kennis en de erkenning van het ziekzijn, waarbij het
inzicht van de arts moet beantwoorden aan de eisen van het leven, worden mo-
gelijk gemaakt doordat de arts en de patient, evenals alle mensen, onder dezelfde
hemel leven. uit dezelfde stof zijn gebouwd, van de geboorte tot de dood aan
dezelfde wetmatigheden zijn gebonden, op dezelfde wijze door het lot kunnen
worden getroffen en op dezelfde deel hebben aan het leven binnen de gemeen-
schap (vgl. ibid., p. 2 en p. 16). Deze gelijke onderworpenheid aan de lotgeval-
len van het leven maakt dat de arts, omdat ook hij mens is, op grond van zijn
levenservaring kan begrijpen in wat voor situaties de patient is geraakt.
Volgens Siebeck bestünden er geen vaste objectieve maatstaven bij het oordelen
over ziek en gezond; de arts besluit hierover vanuit het perspectief van het
gedeelde leven. "Es ist Sache des Arztes, sein Urteil über Gesundheit und Krankheit
zu fällen, nicht nach diesem oder jenem Begriff, sondern so wie es im Leben
geboten ist" (ibid., p. 25). In het kader van het klinisch oordeel tracht de arts de
visie van de patient op diens ziekzijn te achterhalen. Ziekzijn en klachten hebben
is niet hetzelfde; tussen zieh lekker voelen en zwaar ziek zijn ligt een scala van
onbehagen, waarin elke gradatie van belang is. Deze gradering wordt niet alleen
door de materiele schakeringen gekenmerkt. "Jede Stufe (...) ist nicht nur durch
den 'Befund' gekennzeichnet, sondern durch die Gesamtverfassung, durch die
Einstellung der Person, die es fühlt und davon weiß. Man soll nicht unterschätzen,
was das bei der Entstehung und Entwicklung der Krankheit bedeutet, in der
psychischen wie in der somatischen Sphäre. Die Persönlichkeit und ihre Situation
sind betroffen, und das wirkt sich wiederum wesentlich im Organ aus" (ibid.,
p. 24).
Voor de diagnose leverde dit als richtlijn op dat de arts via een zorgvuldige
anamnese zieh een beeld dient te vormen van hoe de patient zijn ziekte opvat,
wat het voor hem betekent om ziek te zijn, wat voor iemand de patient is en hoe
hij in de wereld staat. Ook lichamelijk onderzoek is van belang, aldus Siebeck.
Functionele stoornissen kunnen in verband staan met organische beschadigin-
gen. Maar de objeetiverende onderzoekstechnieken blijven beperkt; ze kunnen
alleen worden toegepast binnen het overkoepelende kader van het streven naar
kennis van de zieke mens. In de oordeelsvorming staat de concrete zieke en het
concrete lijden centraal en niet het verifieren van bepaalde standen van zaken of
het constateren van bepaalde algemene samenhangen.
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De concrete situatie, waarin de patient met zijn klachten naar de arts komt, vormde
ook het vertrekpunt in Siebecks eerdere analyses van het klinisch oordeel. Hij
wees erop dat in dit proces fysiek onderzoek en aandacht voor de persoonlijk-
heid van de zieke samengaan. Aan de hand van voorbeelden uit de interne
geneeskunde gaf hij aan dat de arts niet kan blijven staan bij de constatering van
bepaalde fysieke problemen. er is meer nodig. Bij maagklachten bijvoorbeeld
was de conclusie "geprikkelde maag" niet het eindpunt inaar juist het begin-
punt van de diagnose. Siebecks bedoeling was de "persönlichen Gleichungen"
van de zieke te achterhalen. De eigen gewaarwording van de patient, diens per-
soonlijke inschatting van zijn klachten en zijn totale opstelling, zijn van wezen-
lijk belang voor het klinisch oordeel (vgl. Siebeck, 1929, pp. 1785-1786). De
persoonlijkheid van de patient en zijn levensomstandigheden zijn ook essentieel
voor de prognose en de therapie, aldus Siebeck. De juiste instelling van de zieke
ten opzichte van zijn ziekte, de aanpassing van zijn leven aan de situatie en een
juiste alledaagse levenswijze zullen uiteindelijk beslissend zijn voor het verloop
(vgl. Siebeck. 193 la, p. 1775).

Met betrekking tot de therapie leidden de bovengenoemde overwegingen tot
het standpunt dat de gehele mens moest worden behandele!. "Arztliche Beratung
und Behandlung ist Führung" schreef Siebeck (Siebeck, 1949, p. 492). Somati-
sche behandelingswijzen werden al naar gelang de situatie met psychische
verbunden. Ook in zijn vroegere voorbeelden schetste Siebeck een behandeling
die bestaat uit "Schonung und Beruhigung" en "Umstimmung" op allerlei ni-
veaus. Het therapiedoel was dat er uiteindelijk een juiste instelling werd bereikt.
Verschiliende therapeutische technieken konden worden ingezet. Maar om daar-
bij de juiste keuzes te maken moest de arts weet hebben van het levensverhaal
van de patient, hij moest de patient als gesitueerd persoon kennen en verstaan
(vgl. Siebeck, 1931a, p. 1775; Siebeck, 1932, p. 1266).
Samenvattend kan gesteld worden dat in Siebecks visie op het klinisch oordeel
het begrip van de zieke mens als eenheid, van zijn levensgeschiedenis en van
zijn eigen waardering van de ziekte centraal stond. Een arts is door zijn oplei-
ding en zijn ervaring in Staat om het karakteristieke van de persoonlijke levens-
geschiedenis van de patient te vatten. Maar meer fundamenteel geldt, aldus
Siebeck, dat de reconstruetie van het levensverhaal mensenkennis vergt en dat is
een vorm van inzicht die berust op de principiele gelijkheid van onderzoeker en
onderzochte.
Voor Von Weizsäcker vormde het verzoek om hulp van een patient het uitgangs-
punt van het medisch handelen, en daarmee ook van het klinisch oordeel.
Objectiverend lichamelijk onderzoek als eerste reactie op zo'n hulpvraag werd
door Von Weizsäcker afgekeurd. Dat beschouwde hij als een afwending van de
eigenlijk nood en een vervalsing van de waarneming van de patient. De arts
negeerde in zo'n geval dat de patient zei "Ik ben ziek" in plaats van "Dit is ziek".
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Volgens Von Weizsäcker diende de uitspraak "Ik ben ziek" een vraag van de arts
te ontlokken: "Wat scheelt U?" Dit koppel karakteriseert zijns inziens het ont-
staan van de arts-patient relatie. Met deze twee al of niet werkelijk uitgesproken
- maar minstens veronderstelde - zinnen begint het medisch handelen. Von
Weizsäcker hechtte veel belang aan de vraag van de arts omdat daarin tot uit-
drukking komt dat hij de patient erkent als medemens, als "Du", en hem niet
beschouwt als een object, als "Etwas" (vgl.Von Weizsäcker, 1975 (1927), p. 232).
Het klinisch oordeel verschilt van het kennen van een toestand. Het is, zoalsVon
Weizsäcker het uitdrukte, "Menschwissen", mensenkennis, en geen "Sachwissen",
feitenkennis. Het begrip van de nood van de ander, die ook een "ik" is, mondt
niet uit in een objectief becxjrdelingsresultaat. In de arts-patient relatie is sprake
van een wederkerigheid, die de eenzijdige bestempeling van de toestand van de
patient door de arts als "Een geval van (...)" niet toelaat. "Der'Sinn der Krankheit'
ist nur vom Kranken aus realisierbaar, vom Arzt aus darf er nicht erfordert wer-
den" (Von Weizsäcker. 1980a (1927/1928). p. 30). Overigens benadrukte Von
Weizsäcker dat hij hiermee geen pleidooi hield voor de intuitie, doch voor men-
senkennis. Intuitie was zijns inziens niet aan te leren maar mensenkennis, door
te oefenen, wel. In dit kader is de grote hoeveelheid ziektegeschiedenissen die
hij heeft geboekstaafd, te beschouwen als lesmateriaal.

De verwantschap tussen Von Weizsäckers ideeen en de dialogische filosofie is
opvallend. De eerder geciteerde artikelen, "Der Arzt und der Kranke" en
"Krankengeschichte" versehenen in de jaren 1927 en 1928 in het tijdschrift
Kreatur, waar Von Weizsäcker en de filosoof Buber beiden redacteur van waren. De
"mitmenschliche Beziehung', die bij Von Weizsäcker de grondslag vormde van
het medisch handelen, gelijkt sterk op Bubers beschrijving van de Ich-Du-rela-
tie. Deze overeenkomst beperkt zieh niet tot een gedeelde terminologie.
Bij Buber Staat de "Ich-Du"-relatie in contrast met de "Ich-Es"-relatie, de sub-
ject-object-relatie waarbij het object afhankelijk is van het subject. De "Ich-Du"-
relatie is in tegendeel een wederkerige relatie, een ontmoeting. Buber omschreef
het verschil als volgt: "Wer Du spricht, hat kein Etwas zum Gegenstand. (...)
Aber er steht in der Beziehung" (Buber, 1979 (1923), p. 8). In de "Ich-Es"-
relatie wordt iets besproken, bekeken, of onderzocht. In de "Ich-Du"-relatie wordt
iemand aangesproken en daarmee als gelijkberechtigde partner erkend (vgl.
Theunissen, 1977. pp. 283 e.V.).

Von Weizsäcker thematiseerde de kloof tussen een objeetiverende en een mede-
menselijke benadering in de geneeskunde. Omdat ziekte een menselijke zijns-
wijze, een vorm van existentie is, is de besprekende objeetiverende benadering
tegenover de patient niet van toepassing. Het klinisch oordeel is qualitate qua
niet hetzelfde als het oordelen over een object. Het begrijpen van de ziek(t)e
moet de inzet vormen van het gesprek tussen arts en patient. De struetuur van de
arts-patient relatie komt overeen met een dialoog, waarin beide als
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gelijkberechtigde gesprekspartners betrokken zijn op het ziek zijn van de patient
en beide als subject worden erkend (vgl. ook Wyss, 1979 (1969). pp. 243 e.V.).
Er wordt dus niet over de zieke gesproken. er wordt met hem gesproken.
De voornaamste opgave voor de arts was, volgens Von Weizsäcker, het begrijpen
van de zieke mens. Deze vorm van mensenkennis was niet een onbereikbaar
ideaal. In de praktijk bleek dergelijk begrip immers wel degelijk vuor te komen.
Reflectie op deze vorm van kennis bracht aan het licht dat het in zo'n geval gaat
om duiding. om interpretatie, niet om het vaststellen van een bepaalde stand van
zaken. Von Weizsäcker was van mening dat: "(...) die eigentliche Wahrheit einer
Krankengeschichte nur erfahren, nicht bewiesen, nur in einer Orutung
ausgesprochen, nicht in einer Beobachtung nachgeprüft werden konnte; nicht
in der Summe einzelner Beobachtungen oder sie verbindender Kausalurteile ist
sie demonstrierbar" (Von Weizsäcker. 1980a (1927/1928). p. 28). Men moet
beseffen, aldus Von Weizsäcker, dat menselijke nood ervaren wordt cn dat daarbij
allerlei dimensies en referentiekaders worden doorsneden. Lijden is niet in ein
kader te vatten, het gaat eigenlijk alle perken te buiten. Begrip hiervan resulteert
daarom niet in de constatering van bepaalde feiten, maar in de formulering van
het ervarene als een verhaal.

De arts begrijpt de patient niet op een afstand. De relatie tussen arts en patient
impliceert dat de ans mede geinvolveerd raakt: "(•••) er ist ja nur Arzt, wenn er
am Patienten krankt, wenn dessen Krankheit sich in ihn fortsetzt und seine Organe
mitergreift" (ibid., p. 30). De arts en de patient gaan een gesprek met elkaar aan,
opdat de crisis die de ziekte uiteindelijk is, op heilzame wijze wordt verwerkt.
De biografie van de patient is daarbij een belangrijk gegeven. "Weil das Wesen
der Krankheit ein biographisches ist, darum kann auch die Erkenntnis der Krank-
heit immer nur ein biographische sein" (Von Weizsäcker, 1967 (1956), p. 259).
Ziekte fungeert immers als "Stellvertreter", dat wil zeggen dat ziekte wordt ge-
motiveerd en bewerkstelligd door niet-doorleefde conflicten.
Ziekzijn is een dubbelzinnig gebeuren, aldus Von Weizsäcker. Het feit dat iemand
ziek is drukt zowel een crisis uit, als ook een zekere aanvaarding. Ook dit gege-
ven is zijns inziens van belang in het klinisch oordeel. De ziekte moet niet alleen
bestreden worden, een zekere erkenning is ook op zijn plaats. Het ontstaan en
verloop van ziekte drukt een bepaalde vervulling van een, meestal verborgen,
zin uit. Ten eerste moet men tegen de ziekte zeggen "Ja, maar niet zo!" en ver-
volgens "Indien niet zo, dan anders!" (vgl. Von Weizsäcker. 1955 (1951), pp. 60-
61). Ziekte is een crisis, die zowel in vernietiging van het subject als in groei kan
uitmonden. Behalve de bedreiging steh de ziekte een positief resultaat in het
vooruitzicht, een toegenomen zelfinzicht. Genezing is niet de terugkeer naar
een vroegere gezonde toestand. Het is een overwinning, een overgang naar een
nieuw stadium.

153



Hoofdstuk4

In een intermenselijke relatie is het mogelijk om achter de zin van ziekte te
komen. Door de verbondenheid tussen arts en patient kan de waarheid naar
voren komen. Bij de behandeling van neurosen is dit een geaccepteerd gegeven.
aldus Von Weizsäcker. Zijn streven was nu de geneeskunde zozeer te humaniseren,
dat men inziet dat dergeiijke ideeen niet alleen toepasbaar zijn bij neurosen
maar ook bij organische ziekten (vgl. ibid., p. 64). De arts moet zieh empathisch
opstellen tegenover de patient, vond Von Weizsäcker, hij behoort zieh open te
stellen voor het wezen van de patient. Om tot een juist begrip te komen, dient de
arts zijn eigen opvattingen tussen haakjes te plaatsen. Op dit punt bekritiseerde
Von Weizsäcker de aanpak van Krehl. Krehl had weliswaar aandaeht voor de
zieke als persoon, maar dat kon zieh ook uiten in Sympathie of antipathic of
zelfs in morele verontwaardiging. Hij ging, naar de mening van Von Weizsäcker,
teveel van zich/elf, van zijn eigen maatstaven, uit. Men dient zieh daarentegen te
orienteren op de wederkerige relatie, zoals die bekend is uit de praktijk van de
Psychotherapie. Deze relatie, de "Beteiligung" , vormde zijns inziens het funda-
ment van zowel psycho- als somatotherapie.
Von Weizsäcker stelde dat het wel mogelijk is een reconstruetie te leveren van het
ontstaan van ziekte, maar het toekomstige funetioneren kan niet worden voor-
speld. Een berekening van het verwachte resultaat op grond van bekende causale
samenhangen is principled onmogelijk. Onze verwachting van wat er zal gaan
geheuren beinvloedt de afloop van ons handelen. Dat betekent niet dat therapie
en genezing een volstrekt toevallige zaak zijn. De arts draagt op grond van zijn
ervaring middelen aan om genezing te bewerkstelligen. Dat kunnen medicijnen
zijn, autogene training of psychotherapie. Maar het resultaat van deze thera-
pieen is niet eenduidig af te lezen uit de bekende factoren. Genezing is daarom
ook altijd een wonder.
Von Weizsäckers opvatting van het klinisch oordeel mondde niet uit in een af-
wijzing van de wetenschap. In de geneeskunde was zijns inziens wel degelijk
plaats voor meer abstracte kennisverwerving en toepassing van wetenschap. Hij
gaf in zijn ziektegeschiedenissen telkens voorbeelden van hoe men binnen een
arts-patient relatie wetenschappelijke kennis en ook psycho-analytische inzich-
ten kan toepassen. Von Weizsäcker, en met hem ook de andere aanhangers van de
antropologische geneeskunde, bepleitte geenszins een terugkeer tot een pre-
wetenschappelijke vorm van geneeskunde. Men wees er echter wel op dat ook
de wetenschappelijke objeetivering van het medisch handelen uiteindelijk be-
rust op een primaire existentiele verbondenheid (vgl. Bräutigam, 1961, p.20).
De voorstanders van een antropologische geneeskunde benadrukten dat het kli-
nisch oordeel het begrip van concreet, individueel menselijk lijden behelst. Het
was daarom essentieel voor de medische praktijk, dat men de patient als persoon
ontmoette. De noodzaak hiertoe was geen ethische verplichting, die losstond
van een meer technische, objeetiverende arts-patient relatie. De ontmoeting was
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een noodzakelijke voorwaarde voor het verwerven van een geldig oordeel. De
aandacht voor de persoon kwam voort uit het idee dat ziekte zin heeft en dat
deze al dan niet verborgen zin van invloed is op het verloop van ziekte. Ziekte is
per definitie een persoonlijke. betekenisvolle aangelegenheid. De concrete
eenmaligheid daarvan kan niet worden afgeleid uit een specifieke compositie
van een aantal factoren, hij berust op het persoon zijn van de zieke mens. In het
klinisch oordeel zou deze eigenheid van de patient aan het licht moeten treden.
Anders voldeed dit oordeel niet aan het gestelde doel: begrip van de zieke mens.
In de antropologische geneeskunde was de arts-patient relatie, die het karakter
droeg van een gesprek, tezelfdertijd onderzoeksrelatie. Hoe kon men nu verant-
woorden dat zo'n gesprek specifiek medisch is? Hoe kon de wetenschappelijke
scholing van de arts in een wederkerige relatie tot zijn recht komen? De antro-
pologisch georienteerde artsen verklaarden de intermenselijke relatie tot funda-
ment voor hun medisch handelen. Het gesprek vormde in hun ogen een over-
koepelend kader, dat altijd werd voorondersteld in hun professionele activiteit.
Binnen het dialogische perspectief achtten zij allen de toepassing van mens- en
natuurwetenschappen geoorloofd en zelfs gewenst.

De medische literatuur uit de antropologische stroming bevat opvallend veel
casulstiek. De toepassing van medische kennis in concrete gevallen moest wor-
den voorgedaan, zo meende men, het moest aan de hand van voorbeelden wor-
den uitgelegd. In de antropologische visie was klinisch oordelen het uitoefenen
van mensenkennis. Mensenkennis verwerft men door oefening en opleiding,
door de bestudering van door anderen gevelde oordelen en de reflectie daarop.
Casulstiek was daarom inherent aan de antropologische visie op de geneeskunde.

Aan het begin van de jaren zestig verloor het door de antropologische genees-
kunde bepleite zelfbegrip terrein. De nauwe betrekkingen tussen wijsgerige an-
tropologie en geneeskunde werden losser. De criteria waaraan de kwaliteit van
de geneeskunde werd afgemeten, verschoven. Critici van de menswetenschap-
pelijke conceptie van de geneeskunde stoorden zieh in toenemende mate aan
de, naar hun mening, te grote hoeveelheid casus en het te geringe theoretisch
wetenschappelijk resultaat. Oudere idealen, die waren verdrongen door de an-
tropologische orientatie, bleken opnieuw aantrekkingskracht te bezitten. In de
periode waarin de antropologische benadering op haar retour raakte, valt een
terugkeer naar meer solide wetenschap, waarin naar regels en algemene wetmatig-
heden wordt gezocht, te constateren. Natuurwetenschappelijk gefundeerde re-
sultaten legitimeerden een belangrijker positie van deze benaderingswijze in
het zelfbeeld van de geneeskunde. Het organicisme, dat ten tijde van de antropo-
logische orientatie niet van het toneel verdwenen was maar een eigen ontwik-
keling doormaakte, trad naar voren in de gedaante van de systeemtheorie.
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Hoewel de mogelijke relevantie van de systeemtheorie voor de Nederlandse

geneeskunde al in de jaren dertig werd gethematiseerd (vgl. o.a. Bruna, 1935) .

heeft de deze visie o p de geneeskunde zichzelf pas sinds de jaren zestig opge-

worpen als de opvolger van het antropologische perspectief o p de geneeskunde.

In de systeemtheorie werden diverse benaderingswijzen verenigd onder een

overkoepelend perspectief, dat van het systeem. Dat zou een kader bieden waarin

alle mogelijke wetenschappelijke objecten en methoden konden worden onder-

gebracht. Daarom verzette men zieh niet o p principiele gronden tegen eerdere

visies. maar laakte vooral hun beperkingen. De systeemtheorie pretendeerde de

eerder als ui teenlopend beschouwde elementen uit de traditie te kunnen inte-

greren in een totaalbeeld. Het subject, dat de antropologische geneeskunde ge-

poogd had terug te brengen in de geneeskunde. werd o p g e n o m e n in de nieu-

were conceptics van geneeskunde (vgl.Ten Have, 1987, p. 256) . De toepassing

van psychotherapeutische prineipes werd overgenomen in de opkomende mul -

tidisciplinaire aanpak (vgl .Thung, 1984, p. 175). In tegra te van psychische, fy-

sieke en sociale factoren in het begrijpen van menselijk functioneren werd door

de systeemtheorie in een n ieuw kader geplaatst. De filosofisch antropologische

fundering raakte daarbij op de achtergrond, men claimde vooral wetenschappe-

lijke kwaliteit.

In de systeemtheorie komen elementen uit de tradities die in dit boek besproken

zijn. samen; ze worden tot een nieuwe eenheid gesmeed. Dit laat zien dat tradi-

ties blijven doorwerken, ook nadat ze openlijk dood zijn verklaard. Wetenschap-

pelijke objectiviteit, het bijzondere karakter van de levende natuur, en het speci-

fiek menselijke blijven binnen de geneeskunde tot de verbeelding spreken. De

systeemtheoretische integratie is overigens o p haar beurt beperkt. Ook zij levert

niet het e indpunt van de discussie over de ontwikkeling van de geneeskunde als

wetenschap.

4.4 Henricus Cornelius Rümke (1893-1967)

Henricus Cornelius Rümke is geboren te Leiden op 16 januari 1893. Zijn familie

telde vele artsen; zijn vader was huisarts en verschillende van zijn broers werden

arts. Na het eindexamen gymnasium ging Rümke in 1911 geneeskunde stude-

ren aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Onderwijs in de psychia-

trie. het vak dat Rümke later wilde beoefenen, volgde hij bij K. H. Bouman

(1874-1947).

Van 1915 tot 1917 was Rümke student-assist ent in het laboratorium van de

fysioloog G. van Rijnberk (1875-1953). Hij ontving vervolgens zijn opleiding

tot psychiater bij L. Bouman aan de Valeriuskliniek te Amsterdam; daar bleef hij

tot 1928. Rümke voltooide zijn dissertatit Phaenomenologische en klinisch-psychiatrische
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Studie o*tr gduksgevod in 1923 onder leiding van L. Bouman. Winkler trad op als
promotor, hoewel de benaderingen van L. Bouman en Winkler, zoals hierboven
ook is aangegeven, aanmerkelijk verschulden (vgl. o.a. Van Beizen &Ter Meulen,
1988, pp. 264 e.V.). De reden voor deze constructie was dat het toentertijd on-
mogelijk was te promoveren bij L. Bouman. De Vrije Universiteit telde toenter-
tijd nog geen medische faculteit.

In de loop van de jaren twintig breidde Rümke zijn internationale contacten uit.
De Valehusklüüek werd bezocht door bekende buitenlandse sprekers, zoals de
filosoof Scheler. Rümke zelf bezocht onder andere de kliniek van P E. Bleuler
(1857-1939) enhi j ging in leeranalyse bij A. Maeder (1882-1971).
Van 1928 tot 1933 was Rümke chef de clinique van de psychiatrische afdeling
van het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam onder K.H. Bouman. In 1933 werd
hij aan de Rijksuniversiteit te Utrecht benoemd als bijzonder hoogleraar in de
ontwikkelingspsychologie. Als conservator van de psychiatrische en neurologi-
sche universiteitskliniek werkte hij weer onder L. Bouman, die zoals eerder ver-
meld, in 1925 Winkler als hoogleraar psychiatrie te Utrecht had opgevolgd. Na
het overlijden van L. Bouman is diens leerstoel gesplitst in een voor psychiatrie
en een voor neurologic Rümke werd vervolgens in 1937 benoemd tot hoog-
leraar in de psychiatrie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Tot zijn emeritaat in
1963, vervulde hij deze leeropdracht en tevens de functie van directeur van de
Psychiatrische en Neurologische Kliniek te Utrecht. Na zijn emeritaat bleef hij
actief. In 1964 vervulde hij een gasthoogleraarschap in deVerenigde Staten. In
1967 gaf hij gastcolleges te Zürich. Op 22 mei 1967 is Rümke daar overleden.
Rümke ontwikkelde zieh tot een in binnen- en buitenland bekend psychiater.
Deze roem steunde zowel op zijn geschriften als op zijn optreden. Rümke
indrukwekkende colleges en patientendemonstraties staan vele toenmalige
Studenten nu nog helder voor de geest. Hij vervulde verschallende funeties in
nationale en internationele organisaties en genootschappen op het gebied van
de psychiatrie, de neurologie en de psychologic In de "World Federation for
Mental Health" speelde hij bijvoorbeeld een belangrijke rol. Rümke was ook, als
redactielid, actief betrokken bij verschillende tijdschriften, zoals het Maandblad
Geestdijke Volksgezondheid. Een aantal van zijn boeken is verscheidene malen bij -
gewerkt en herdrukt; van zijn lezingen en artikelen zijn verschillende bundelingen
versehenen.

Over het werk van Rümke zijn de laatste jaren herhaaldelijk publicaties versehe-
nen, onder andere een proefschrift vergezeld van uitvoerige bibliografische
gegevens, van de hand van J.A. van Beizen (o.a. Van Beizen, 1988a; Van Beizen,
1988b; Van Beizen, 1990). Het is hier niet de bedoeling de studies van Van Beizen
in nauwkeurigheid en volledigheid te overtreffen. De opzet van deze paragraaf is
eenvoudigweg een andere. Van Beizen onderzoekt de centrale motieven in het
oeuvre van Rümke, terwijl in deze paragraaf de conceptuele context waarin hij
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werkte voorop gesteld wordt. Rümke's receptie van de in de jaren dertig tot
vijftig vigerende antropologische wetenschapsopvatting is hier belangrijk. Rümke
was een der meest vooraanstaande Nederlandse hoogleraren in de medische
faculteit. Zijn opvattingen zijn in deze studie van belang wegens de invloed die
hij heeft gehad op de vorming en het zeifbeeld van de Nederlandse medici. De
overeenkomsten met en de nuanceringen en afwijkingen van de antropologisch
georienteerde conceptie van geneeskunde in Rümke's werk vormen hier het
centrale thema.

In 1923, in zijn dissertatie, schetste Rümke dat de wetenschappelijke psychiatrie
lange tijd bevangen is geweest door aan andere wetenschappen ontleende bena-
deringswijzen. Deze hadden elk wel vooruitgang gebracht, maar waren niet auto-
logisch maar heterologisch. Met deze termen van A. Kronfeld (1886-1941),
naar Wiens werk Rümke uitdrukkelijk verwees bij zijn beschrijving van de feno-
menologische mcthode, wil hij aangeven dat deze andere onderzoeksmethoden
niet de in de eerste plaats voor de klinische psychiatrie noodzakelijke kennis van
het gezonde en zieke psychische opleverden (vgl. Rümke, 1923, p. 1 en p. 9.). En
de klinische psychiatrie was voor Rümke, zoals hij tijdens zijn loopbaan bleef
beklcintoiicii, het centrum van de wetenschap psychiatrie; de klinische psychia-
tric vormt voor hem de oorsprong en toetssteen van de gehele psychiatrie (vgl.
ook Rümke, 1958 (1957), p. 122).
Bij zijn positiebepaling ten opzichte van de ontwikkelingen in de psychiatrie
verklaarde Rümke zieh verwant met E. Kraepelin (1856-1926). Hij stelde dat hij
het principe van diens systematiek zeer goed verdedigbaar acht. Het verwijt dat
men in de praktijk weinig nut heeft van Kraepelins nosologische benaderings-
wijze, de classificatie van ziekte-eenheden, met name voor het opstellen van een
prognose of diagnose, behoeft zijns inziens niet te leiden tot een afwijzing van
het systeem als zodanig. De problemen zijn volgens Rümke veeleer het gevolg
van de grofheid van de psychologic die met zieh meebrengt dat de klinische
onderscheidingen niet duidelijk zijn. Kraepelins ideeen waren in sommige op-
zichten wellicht wat verouderd, bijvoorbeeld op het gebied van de aetiologie,
maar het principe erachter achtte Rümke van essentieel belang voor de klinische
psychiatrie (Rümke, 1923, p. 3 e.v.) Overigens is hij Kraepelin altijd blijven
verdedigen (vgl. Rümke, 1958 (1957). pp. 119 e.v;Van Beizen, 1988a, p. 124).
Rümke verklaarde zieh anderzijds gei'nspireerd door het werk van de fenomeno-
logen Jaspers en Scheler. Jaspers' artikel Die Phaenomenoiogische Forschungsrichtung in der
Psychopothologie uit 1912 noemde hij in dit verband baanbrekend (vgl. Rümke,
1923, p.7).Schelers psychologic geschetst in diens Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik uit 1913-1916 noemde hij eveneens van groot belang voor
zijn eigen onderzoek (vgl. Rümke, 1923, p. 50).
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De bedoeling van Rümke in zijn dissertatie was. te onderzoeken wat de fenome-
nologische methode kan betekenen voor de klinische psychiatrie Zijn veron-
derstelling daarbij luidde dat deze methode zou kunnen bijdragen aan de klini-
sche psychiatrie die, zoals hierboven is geschetst. tot dan toe mank gaat aan een
te grove psychologie en problemen heeft met het opstellen van diagnoses en
prognosen. Deze veronderstelling werd geschraagd dtx)r zijn Stelling dat het
geen betoog behoefde dat de fenomenologie grote waarde heeft in zieh zelf bij
het kenbaar maken van het menselijk zielenleven (vgl. ook Rümke, 1948 (1922),
p. 90).

In zijn uitleg van (de bronnen van) de fenomenologische methode verwees
Rümke, parallel aan de bovenstaande schets van de antropologische geneeskunde,
naar de füosofie, o.a. naar een der grondleggers van de menswetenschappen
W Dilthey (1833-1911), en naar de Duitse Romantiek (vgl. ook Rümke. 1964
(1929), pp. 31 e.v). De Verdienste van Dilthey was, volgens Rümke, dat dankzij
diens inspanningen aan de psychologie voor het eerst het volgende als probleem
werd voorgelegd: de wijze hoe de psyche zieh zelf en de buitenwereld beleeft
(vgl. Rümke. 1923, p. 10). Dit beleven moet op een wetensehappelijk bevredi-
gende wijze worden onderzocht, aldus Rümke. Dan zou er een alternatief wor-
den gevonden voor enerzijds de objectieve experimentele psychologie, die wel
wetensehappelijk is maar leidt tot een psychologie zonder psyche, en anderzijds
onwetenschappelijk kunstenaarschap en intultie. De fenomenologie van Jaspers
- die volgens Rümke iets geheel anders is dan de fenomenologie in de zin van
E. Husserl (1859-1938) - kan in de psychiatrie en de psychologie tot belang-
rijke wetenschappelijke resultaten leiden Het levert een bijdrage als men tracht
te weten: "(•••) wat zieh in het bewustzijn van gezonden en zieken als 'beleven'
afspeelt. Dit is een onderzoek, dat past in het kader van een ervaringswetenschap"
(vgl. ibid., pp. 15-16). Rümke verwoordde hiermee een stellingname die ver-
want is aan de opvattingen van Kronfeld over de toepasbaarheid in de psychia-
trie van de fenomenologie van Hussserl en Jaspers (vgl.Verwey, 1990, pp. 698 e.v.).
Aan de basis van de fenomenologische methode ligt het invoelen, waarvoor
Rümke een aanTh. Iipps (1851-1914) ontleende definitie gaf: "(•••) door een
niet verder te herleiden instinct geschiedt het, dat in de opvatting der bepaalde
zintuiglijk waargenomen feiten en toestanden - die wij dan achteraf als levens-
uitingen of zintuigelijke verschijning van een ander individu aangeven - onmiddel-
lijk de gedachte aan een levensuiting, een voelen, een willen, enz., zooals ik het
vroeger in mij zelf beleefd heb, in mij, den opvattende, zieh roert en in mijn
tegenwoordig beleven zieh indringt, zoodat het in mij met de Akt van de opvat-
ting samen tot een beleving in mijn bewustzijn wordt; daardoor is het voor mijn
bewustzijn, ofschoon uit mij zelf stammend, aan het waargenomen en opge-
vatte zintuigelijke gebonden, kortom, het is daarin geobjectiveerd" (ibid., pp. 17-
18). Door het invoelen, het stellen van vragen en door mededelingen van
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patienten vormen zieh drie categorieen van fenomenen, waarbij onder feno-
meen wordt verstaan "wat" en "hoe" iets door een "ik" wordt doorleefd. Dit
zijn ten eerste de fenomenen die door iedereen uit eigen beleven worden
gekend, ten tweede fenomenen die vergrotingen, verminderingen of vermen-
gingen van zelf beleefde fenomenen zijn en tenslotte fenomenen die niet invoel-
baar zijn, zelfs niet door ervaren onderzoekers (vgl. ibid., pp. 12 e.v.).
Rümke erkende dat bij het invoelen een criterium voor de juistheid of onjuist-
heid van het ingevoelde ontbrak. Maar dit achtte hij geen onoverkomelijk
bezwaar. Bij de duiding van zogenaamd objectieve gegevens ontbreekt een der-
gelijk criterium zeer dikwijls ook. En bovendien wordt onjuist invoelen vaak
later d«x>r het vervolg gecorrigeerd, aJdus Rümke. Tevens wees hij erop dat in-
voelen en observatie net zo min iets met elkaar te maken hebben als fenomeen
en symptoom. Het gaat bij invoelen en fenomenen niet om objectieve gegevens,
maar om het belevende ik.
In de zuivere fenomenologie onderzoekt men de afzonderlijke fenomenen. Als
men de samenhang tussen opeenvolgende fenomenen wil begrijpen, treedt men
daarbuiten en houdt men zieh bezig met "verstehende" psychologie, aldus Rümke.
Durin worden de onderlinge relaties vanuit een genetisch standpunt op hun
begrijpelijkheid onderzocht. Begrijpen omschreef Rümke in dit kader als: "(...)
het zieh subjeetief kunnen invoelen van den samenhang, met het begeleidend
gevoel van evidentie" (ibid., pp. 23-24). Dit gevoel van evidentie heeft in zieh
zelf overtuigingskracht, het is niet induetief te bewijzen maar steunt op mensen-
kennis.
Dat wil niet zeggen dat men in een concreet geval geen gebruik maakt van ob-
jectieve gegevens, aldus Rümke. "Het oordeel over de werkelijkheid van een
begrijpelijke relatie in een bijzonder geval berust niet alleen op de evidentie daar-
van, maar ook op het objectieve materiaal van aantoonbare aanknoopingspunten.
Dit materiaal kan nooit volkomen zijn. Daardoor bleef elk begrijpen van een
speciaal geval min of meer een "deuten", dat slechts in zeldzame gevallen een
relatief hoogen graad van volkomenheid bereikt" (ibid., pp. 24-25). Invoelend
begrijpen leidde volgens Rümke tot de psychologie zelf, "tot het werkelijk we-
ten van menschelijk zieleleven" (vgl. ibid.).
Het invoelen levert een voorname maatstaf op in het klinisch oordelen, aldus
Rümke. Bij waanvorming geldt bijvoorbeeld het volgende: "De intentionaliteit
is bij iedere waanvorming gestoord, maar hier hebben wij er op te letten, of
deze stoornis al dan niet invoelbaar is, waarbij vooral gunstig mag geoordeeld
worden bij ontbreken van volslagen oninvoelbare momenten. Men bedenke, dat
ttn volkomen oninvoelbaar beleven opweegt tegen een reeks van invoelbare
verschijnselen" (Rümke, 1948 (1922), p. 99). Invoelbaarheid werd gepresen-
teerd als een criterium voor het pathologische karakter van bepaalde gevoelens
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(vgl. Rümke, 1923, p 143). Met name prognostisch was het zijns inziens waar-
devol. Een uitkomst van Rümkes dissertatie-onderzoek luidde: "De statische
ooinvoclbaarheid ran an gduksdoorieving in cen bezonnen locstond blijkt prognostisch ongunstig"
(ibid.. p. 206). De fenomenologische methode voegde zo een wezenlijk ele-
ment toe aan de psychiatric Men leerde alert te zijn op de mate van invoelbaarheid
van de door de zieke beschreven fenomenen. Hoe discutabel en complex invoe-
len ook möge zijn, het was volgens Rümke van essentieel belang bij de beoorde-
ling van patienten (vgl. ook Rümke, 1937, pp. 9-11).

Welk belang hechtte Rümke nu aan de fenomenologie? Bij de beantwoording
van deze vraag blijkt Rümke"s verwantschap met de antropologische conceptie
van de geneeskunde. Het perspectief van waaruit Rümke de fenomenologie be-
oordeelde, was dat van de praktijk. Zijn vraag luidde: Wat levert de fenomenolo-
gische methode op voor de klinische psychiatric oftewel voor het op de con-
crete persoon toegespitste klinisch oordeel? Rümke beschouwde zichzelf niet
zozeer als theoretisch geleerde maar veeleer als clinicus. In zijn intreerede in
1933 formuleerde hij het als volgt: "Als kern van mijn wezen, beleef ik mijn
dokter-zijn" (Rümke, 1933, p. 29). In zijn volgende intreerede in 1937 beves-
tigde hij dit nog eens nadrukkelijk, hij voelde zieh voor alles dokter (vgl. Rümke,
1937, p. 28). Hij bleef zijn loopbaan lang het belang van de kliniek onderstre-
pen. De psychiatrische kliniek is, aldus Rümke, het centrum van alle psychiatri-
sche bemoeienis, het forum waar alle nieuwe richtingen en opvattingen op hun
waardegetoetstmoetenworden (vgl.Rümke, 1948 (1932),p. 26;Rümke, 1958
(1957).p. 122).

Het middelpunt van de klinische psychiatrie is, aldus Rümke: "(•••) het pro-
bleem, dat de concrete psychisch zieke mensch ons steh (...)" (Rümke 1948
(1932), p. 18). In lijn hiermee gaf hij de volgende beschrijving van de klinische
psychiatrie: "Naar mijn mening [onderzoekt, IWH] de klinische psychiatrie niet
de verschijnselen als zoodanig, doch in verband met den concreten bio-
psychischen persoon; voorts meen ik, dat de ten grondslag liggende processen
evenzeer binnen het klinisch psychiatrisch onderzoek vallen voor zoover zij voor
het ontstaan der verschijnselen beteekenis hebben" (Rümke 1948 (193 2), p. 19).
Wat betreft de nadruk op de praktijk en de visie op de waarde van de theorie, die
altijd wordt gerelateerd aan de waarde voor het begrip van de individuele zieke,
stemmen Rümke's ideeen en de uitgangspunten van de antropologische genees-
kunde dus sterk overeen.

Rümke was er niet op uit om de geneeskunde zo te veranderen dat de natuurwe-
tenschappelijke methoden overboord werden gezet ten gunste van de
geesteswetenschap. De psychiatrie behoorde zijns inziens door haar object noch
uitsluitend tot de natuurwetenschappen noch uitsluitend tot de geestesweten-
schappen. De psychiatrie wordt gekenmerkt door een "dubbele bouw", een
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tweeledigheid die aanvaard en niet verdoezeld moei worden (vgl. Rümke, 1937,
13). Hiermee onderscheidde de psychiatrie zieh overigens niet prineipieel van
de geneeskunde als geheel (vgl. ibid., p. 5).Voor sommige onderdelen van de
psychiatrie is de natuurwetenschappelijke methode de geeigende benaderings-
wijze. Maar aan de andere kant geldt, volgens Rümke: "De phaenomenologie is
de basis van onze kennis van het psychisch leven" (ibid., p. 11). Winklers Stel-
ling dat hysterie een organische ziekte is, bevatte volgens Rümke zonder twijfel
een deel van de waarheid. Maar als men de hysterie echt wil begrijpen, heeft
men hulp nodig van de amropologie, zo stelde hij. Dan moet men erkennen dat
hysterie een uitsluitend menselijke ziekte is (vgl. ibid., p. 23). Eiders schreef hij:
"ledere zielkunde begint met invoelen en zelfkennis" (Rümke, 1964 (1929),
p. 35).
De concrete persoon stond voor Rümke in het middelpunt. Bij zijn bespreking
van de diagnose en van het klinisch oordeel in het algemeen, beklemtoonde hij
dit telkens weer. Diagnoses zijn geen etiketten, maar: " (...) de werkelijke
dtxirschouwing van het concrete geval (...)" (Rümke, 1937, p. 23). Zoals bij de
eerder genoemde antropologische geneeskundigen werd bij het klinisch oorde-
lrn geen enkel perspectief bij voorbaat verworpen. De psychiatrie is nu eenmaal
geen "einheitliche" wetenschap. Binnen de klinische psychiatrie worden ver-

*»fi«JAirA!ri'"i Jpirr .natriyairr gwAtf/rtwcr? ate" voi^wis ae~tariere inetn'oaAioog
niet met elkaar in verband gebracht kunnen worden. In 1958 zei Rümke dit als
volgt: "De clinicus echter, die met een concreet mens in nood te doen heeft, is
meestal methodisch meer onbekommerd" (Rümke, 1958b, p. 70). En al geven
de goede resultaten hiervan op zieh niet de garantie voor de juistheid van deze
werkwijze, ze leveren er wel argumenten voor.
Rümke heeft een lijst gegeven van de negen verschallende "betrekkingssystemen",
die in de psychiatrie gehanteerd kunnen worden. Ze zijn ontleend aan uiteen-
lopende theorieen en referentiekaders. Het scala varieert van natuurwetenschap-
pen, zoals de fysiologie, anatomie, biochemie en elektrofysiologie, via diverse
psychologische en psychiatrische opvattingen, tot de verbondenheid met de
kosnios en met het transcendent-metafysisch-religieuze beginsel en de verbon-
denheid met God (vgl. Rümke, 1958b, p.70). Psychiatrische diagnoses zijn vol-
gens Rümke betrekkelijk. Dat wil zeggen dat bij het stellen van een psychiatri-
sche diagnose, de verklärende condities in alle negen betrekkingssystemen kun-
nen worden gezocht. Wezenlijk voor een "echte diagnose" is dat de ziekte-
verschijnselen betrokken gedacht worden op:"(...) bekende of onderstelde grond-
slagen, die op zichzelf in hun onderlinge samenhang zijn gestoord. (...) Wordt
bij de diagnose op deze samenhang geen licht geworpen, dan hebben wij in het
geheel niet met een diagnose te maken. Dan hebben wij op zijn hoogst de pa-
tient gerubrieeerd. Deze fout moeten wij uit de weg gaan. (...) Het classifkeren
in een rubriek is zeker niet onbelangrijk. (...) Een doorschouwing van de con-
crete eenmalige zieke, die hij voor zieh heeft, kan hij uit de rubriek niet halen.
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(...) Het individuele gaat dan verloren. (...) De diagnose is de theorie van deze
zieke" (Rümke. 1953 (1952). p. 119).
Volgens Rümke diende het wetenschapsconcept dus te beantwoorden aan de
Idinisch-psychiatrische praktijk en niet omgekeerd. Dat daaruit een beeld oprijst
van een wetenschap die volgens methodologen wellicht onmogelijk is, deerde
hem niet bijzonder. Mensehjke ziekten kunnen nu eenmaal bepaald zijn door
uiteenlopende factoren en in de kliniek gaat het om zieke niensen. In zijn ge-
dachten over therapie huldigt Rümke dezelfde edectische houding. De praktijk,
het welslagen van de therapie in een concreet geval. vomit zijns inziens ook de
maatstaf voor de juistheid van het therapievoorschrift.
Van Beizen wijst erop dat Rümke in de loop der jaren meer lijkt te pleiten voor
de natuurwetenschap dan voor de geesteswetenschap (Van Beizen, 1988a. p. 75).
Maar Rümke bleef zieh verzetten tegen de exclusieve aanspraken op geldigheid
van een type wetenschap. In zijn diesrede "Een bloeiende psychiatrie in gevaar"
uit 1954 constateerde Rümke dat: "(...) de hedendaagsche psychiatrie opnieuw
een sterk philosophischen inslag heeft gekregen" (Rümke. 1954, p. 9). Debet
aan deze ontwikkeling zijn de Amerikaanse leer van de "human relations" en
"(...) de in Europa opkomende phaenomenologische anthropologie en philo-
sophische anthropologie die door 'schouwen' het wezen der dingen innerlijk
ervaart" (ibid.). Rümke stelde dat er een overeenkomst bestaat, ten gevolge van
de beinvloeding door deze filosofische opvattingen, tussen de Amerikaanse en
de West-Europese psychiatrie. Deze was daarin gelegen, "dat mensch en wereld
met elkaar gegeven zijn" (ibid). In 1954 was luidde zo, in de visie van Rümke,
de kerngedachte van de hedendaagse psychiatrie.

In hetzelfde artikel noemde Rümke vele vertakkingen binnen de psychiatrie die
elk op eigen wijze deze "fundamenteele opvatting" naar voren brengen. Daartoe
rekende hij bijvoorbeeld C. R. Rogers, met zijn client-centered psychotherapie,
maar ook fenomenologen en antropologisch geneeskundigen zoals L. van der
Horst, F.J.J. Buijtendijk, J.H. van den Berg, K. Jaspers, L. Binswanger, enzovoorts.
Vervolgens noemt hij onder anderen Von Weizsäcker en J. Groen in het kader van
de psychosomatische geneeskunde. Er zijn zoveel richtingen en de psychiatrie
bloeit zozeer, aldus Rümke, dat zij buiten haar oevers treedt. De grenzen worden
te gemakkelijk overschreden. Daardoor raakt de psychiatrie in gevaar (vgl. Rümke,
1954, pp. 9-10).
Rümke beschreef vervolgens de verschillende soorten verzoekingen waaraan de
psychiater bloot Staat. De eerste was: "De verzoeking de eisch der objeetiviteit te
laten vallen" (ibid., p. 12). Evenals andere artsen moet een psychiater: "(...) de
mensch, die zijn hulp zoekt als mensch naderen" (ibid.). Er vindt een "ontmoe-
ting" plaats, de psychiater moet zijn patient "subjectief" begrijpen, en daartoe
moet hij kennis hebben van de fenomenologie. Maar hij mag niet stil blijven
staan bij het "subjectief geschouwde", aldus Rümke. Hij moet dat kunnen over-
brengen naar: "(...) een objectief wetenschappelijke beschouwing en zoover het
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maar eenigszins lean het waargenomene relateeren aan wat zijn eigenlijkst ter-
rein behoort te zijn als medicus: de bestudering van biologische funeties" (ibid.,
p. 12). Blijven staan bij de subjeetief geschouwde werkelijkheid was kwalijk,
meende Rümke, omdat de arts dan niet terug keen tot zijn uitgangspunt. Dat
uitgangspunt is: "(...) dezen concreten zieken mensch, die niet alleen geest is,
maar een wezen van vleesch en bloed. wiens levensfuncties gestoord zijn, die
gebonden zijn aan biologische wetmatigheden. aan oneindig gecomphceerde
anatomisch te onderzoeken structuren, aan neuro-physiologische regulaties, aan
ingewikkelde chemische processen, die gepaard gaan met meetbare
electrophysiologische processen (...)" (ibid., pp. 12-13). Door niet terug te ke-
ren naar de natuurwetenschappelijke benadering. zou de psychiater zijn patient
genezingskansen laten ontgaan. Hoewel het te ver kan gaan was objectivering
volgens Rümke zeker noodzakelijk.
De psychiater moet zoveel mogelijk betrekkingssystemen kennen en toepassen,
meende Rümke. Daarbij hing het vooral van de wereld- en levensvisie van de
psychiater af, hoe hij dacht was op de hierarchie tussen deze verschillende Syste-
men. Niettemin verklaarde hij ook dat. onafhankelijk van alle wereld- en levens-
visies, hei biologische referentiekader centraal moet staan. Biologische metho-
den hebben, ook in de psychiatric de schoonste resultaten opgeleverd, aldus
Rümke (vgl. Rümke, 1954, p. 18). De psychiater is als arts in de eerste plaats een
natuurwetenschappelijk onderzoeker, een bioloog, aldus Rümke. Een totale
reductie van de psychiatrie tot biologie wees hij af. Maar hij meende wel dat veel
van wat geesteswetenschappelijk is gevonden, via reductie, biologisch zal kun-
nen worden geinterpreteerd. Hij heeft zelf overigens geen natuurwetenschappe-
lijk onderzoek verricht (vgl. Rooymans in Rümke, 1981, p. 1 5).
Psychologie en biologie zijn niet volledig van elkaar gescheiden; de objeet-
gebieden lopen in elkaar over. De fenomenoloog zal ontdekken dat biologische
objecten niet voorhanden zijnde dingen zijn, en dat biologen in toenemende
mate rekening houden met totaliteit. Juist een recente stroming als de cyber-
netica, bood volgens Rümke aanknopingspunten. In de psychiatrie dienden zijns
inziens andere betrekkingssystemen niet te worden verwaarloosd. "De psychia-
ter heet altijd met den geheele mensch te doen levende onder de zeer bijzondere
voorwaarde, door zijn ziek zijn gegeven. Om den mensch te kennen heeft de
psychiater de geesteswetenschappen minstens zoo nodig als de natuurweten-
schappen, maar om zijn ziekte te behandelen en te begrijpen zal hij dieper en
dieper moeten doordringen in de biologie en de pathobiologie. Ik handhaaf
mijn in 1937 uitgesproken meening, dat de psychiatrie geestes- en natuurwe-
tenschap is, maar mijn ervaring heeft mij geleerd thans het zwaarste accent te
leggen op'natuurwetenschap'" (Rümke, 1954, p. 19).
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Rümke waarschuwde er ook tegen om de zieke mens naar de inhouden van het
beleven te beoordelen. Dat was de tweede verzoeking. Vreemde inhouden hoeien
ons en het is verleidelijk om te menen dat door de relatie tussen de inhouden de
toestand van de zieke te begrijpen zou zijn. Hiertegenover verdedigde Rümke de
visie dat er in de pathologie aandacht moet worden besteed aan de vormen van
het psychisch leven. "Inderdaad is de eigenaardigheid van psychisch ziek zijn
veel eer een kwestie van vorm, van de wijze, waarop deze geestelijke inhoud is
'ingebouwd' in het geheel van dezen mensch dan van inhoud" (ibid.. p. 14). Bij
het begrijpen van de mens ging het hem om de oppervlakte van het geestelijk
leven van de mens, dat wil zeggen: "(...) zijn lichamelijke oppervlakte en ge-
stalte en het voor ieder 'ziehtbare' van zijn psychische persoonlijkheid, zijn
psychomotoriek. zijn stem, de woorden, die hij spreekt, de daden, die hij doet,
de liefde die hij geeft of niet geeft, de gevoelens die hij uit of niet nit. (...) De
oppervlakte is het meest eigene, de oppervlakte is zijn individueele kenmerk.
Wanneer men mij vraagt: wat is de mensch eigenlijk, dan zou ik willen antwoor-
den: zijn gevormde oppervlakte" (ibid., p. 15).

Rümke maakte verschil tussen gezond en ziek aan de hand van het concept vorm.
Het verschil tussen beide is waarschijnlijk een vormprobleem, zo schreef hij
(vgl. ibid., p. 16). Het zieke, psychisch gestoorde leven moet niet worden ver-
ward met het diepste leven, dat juist de normale mens op supreme momenten
beleeft. Mensen zijn ten prooi aan allerlei soorten soms vrijwel ondraaglijke
spanningen, die hen diep kunnen treffen. De normale mens weet terug te keren
tot een normale bevredigende wijze van leven, en de geesteszieke niet. "Het
pathologische mist vormgeving, mist stijl, mist daardoor - wonderlijke paradox
- want in het psychisch gestoorde leven zijn spanningen genoeg - spanning, de
spanning van gebreidelde hartstocht in subliemen vorm" (ibid.). Een groot deel
van de psychische stoornissen ontstaat doordat de mens biologisch onvoldoende
is toegerust, om de strijd met de spanningen te volvoeren. De biologische grond-
slag was dus volgens Rümke zeer belangrijk. Dit geldt zowel voor de verklaring
van ziekteverschijnselen als ook in zijn schets van de psychische ontwikkeling
(vgl. Rümke, 1933). In de menselijke ontwikkelingsgang doen zieh voortdurend
fasen van integratie en desintegratie voor, waarin biologische grondprineipes
naast andere factoren een rol spelen.

Wat nu het zieke onderscheidt van het gezonde was niet een zaak van de natuur-
wetenschap of de geesteswetenschap, maar iets dat in de diagnose, in de boven-
genoemde "theorie over deze zieke", blijkt. Ziek en gezond leven gaan niet
vloeiend in elkaar over, Rümke herhaalde het vaak. "(...) 'klinisch' (als ik bij
stoornissen van de gezonde mens van 'klinisch mag spreken) is er een zeer groot
onderscheid tussen wat wij ziektekundig 'neurose' noemen en de bedoelde stoor-
nissen van de gezonde mens" (Rümke, 1958 (1955), p. 167). Fenomenologisch
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zag Rümke ziek en gezond als kwalitatief verschillende structuren, maar objec-
tief, psychologisch en neurofysiologisch, zag hij het als verschillende integratie-
niveaus (vgl. Rümke, 1958b. p. 76). Het identiek verklaren van het menselijk
tekort, van de menselijke tragiek, met ziekte achtte Rümke een ernstige aanslag
op de menselijke waardigheid. Het ziekelijke wekt niet dezelfde diepe weer-
klank als het tragische (vgl. Rümke. 1958 (1955). p. 172). In deze halverwege
de jaren vijftig geschreven beoordeling van ziek en gezond steunde Rümke dus
op de methoden die hij in zijn proefschrift had onderzocht.

Rümke is hier besproken als arts, als psychiater. Zijn opvatting van ontwik-
kelingspsychologie. geestelijke gezondheidszorg, persoonlijkheidsleer enzovoorts
zijn buiten beschouwing gebleven, omdat zij buiten de grens van dit onderzoek
vallrn Bij de bespreking van Rümke's opvatting van geneeskunde is gebleken
dat hij voor alles een klinische psychiatrie van belang achtte. Binnen deze psy-
chiatric hehben allerlei geestes- en natuurwetenschappelijke methoden recht
van spreken.
Hvrnals de hierboven genoemde vertegenwoordigers van de antropologische
grnreskiinde nam hij een eclectisch standpunt in.
De toetssleen werd daarbij altijd gevormd door de praktijk. Rümke hanteerde als
criterium voor de geldigheid van de theorie, of hij paste op de concrete per-
soon, of hij kon fungeren als "theorie van deze zieke". Invoelen, "verstehen",
psychoanalyse, existentiele analysen, maar ook biologische gegevens, hadden
zijns inziens, een plaats in de geneeskunde. mits zij bijdroegen aan de kennis
van de concrete zieke. De kennis van de individuele patient, de concrete
persoon, vormde voor Rümke gedurende zijn gehele loopbaan de inzet en het
uitgangspunt van de geneeskunde. Op dit punt sluit zijn visie nauw aan bij de
antropologische conceptie van de geneeskunde, waar immers ook "de zieke mens"
en niet de wetenschap centraal stond.
Een andere overeenkomst tussen Rümke en antropologische geneeskunde is de
filosofische en levensbeschouwelijke inspiratie van zijn werk. Ontwikkelingen
in de fenomenologie en de existentiefilosofie vonden hun weerslag in zijn
opvattingen. Ten slotte moet opgemerkt worden dat Rümke befaamd was
wegens zijn klinische lessen. Evenals de antropologische geneeskundigen was
hij een leermeester die zijn Studenten door concrete patientendemonstraties, tot
beter inzicht in hun medemens trachtte te brengen.
Toen hij in 1963 afscheid nam veronderstelde Rümke dat de fenomenologische
antropologie zieh zou handhaven binnen de psychiatrie, al merkte hij op dat
door de opkomst van nieuw methodisch denken de belangstelling wat leek te
verminderen, (vgl. Rümke, 1963, p. 8). Hij meende ook dat de fenomenologie
zieh zou kunnen handhaven, zeker als hulp bij de descriptie van ziektetoestanden
(vgl. ibid., p. 14). Anderzijds zag hij vooral een grote toekomst voor de
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biochemische en neurofysiologische richting samen met de genetica en voor de
sociale psychiatrie (vgl. ibid. pp. 12-13). Inderdaad zijn sindsdien binnen de
psychiatrie allerlei stromingen op de voorgrond getreden. die alstand nanien
van het fenomenologisch en antropologisch denken. De fenomenologische
descriptie is daarentegen, anders dan Rümke had voorspeld, van het toneel
verdwenen. De fenomenologische psychiatrie is na het afscheid van Rümke als
leidend paradigma ten onder gegaan.

4.5 /todrio Querido (*1912)

Andries Querido werd op IS September 1912 geboren te Amsterdam. Na de
HBS studeerde hij geneeskunde aan de Gemeentelijke Universiteit te Amster-
dam. Tijdens zijn Studie werkte hij als studem-assistem in het fysiologisch-
chemisch laboratorium van prof. dr. B.C.P. Jansen (1884-1962). Op 19 decem-
ber 1935 promoveerde Querido bij Jansen op een proefschrift getiteld Vitamin D
requirements in relation to Calcium and Phosphorus content of (he diet (Querido, 1935).
In 1936 maakte Querido een reis naar de Verenigde Staten, hi) werkte onder
andere 6 maanden aan de "Johns Hopkins University" te Baltimore. Zoals hi)
beschreef in verschillende autobiografische artikelen, leverde deze reis hem veel
waardevolle inzichten op (vgl. o.a. Querido, 1990). Daarbij ging het niet alleen
om de kennismaking met bepaalde principes en experimentele methoden, ook
andere aspecten van de wetenschap, het wetenschappelijk bedrijf, de organisatie
en ook de commercialisering. maakten een diepe indruk. Sindsdien bleef hij
bijzonder gelnteresseerd in de Amerikaanse publicaties en in zijn visie op de
geneeskunde keert dit terug.

Nadat hij zijn artsexamen in april 1937 had behaald, werkte Querido als assis-
tent bij de hoogleraar farmacologie S.E. de Jongh te Leiden. Na het vitamine-
onderzoek in Amsterdam was zijn onderzoek in Leiden vooral experimenteel
endocrinologisch van aard. In September 1938 vertrok Querido naar het "Institut
Pasteur" te Parijs. Daar deed hij een jaar lang onderzoek naar de groeifactoren
voor micro-organismen en de praktische toepassing ervan voor de kwantitatieve
bepaling van nicotinezuur in bloed. Dit werk verrichtte hij onder leiding van de
microbioloog A. M. Lwoff, die hij later herhaaldelijk beschreef als een "bon
patron" en een grandioos leermeester (vgl. o.a.Verbrugh, 1983).
Eind 1939 keerde Querido wegens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
naar Nederland terug. Na een körte periode waarin hij optrad als vervanger voor
gemobiliseerde huisartsen, werd hij in Leiden assistent bij W.A. Kuenen, hoog-
leraar inwendige geneeskunde. Tezelfdertijd accepteerde Querido een adviseur-
schap bij de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft. Vervolgens, terwijl de
omstandigheden in het bezette Nederland steeds dreigender worden, werkte hij
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op de tuberculoseafdeling van het Nederlands Israelitisch Ziekenhuis te Amster-
dam. Van 1943 tot de bevrijding in 1945 verbleef Querido in verschillende Duitse
kampen.
Na zijn terugkeer vond Querido weer werk bij de afdeling Inwendige Genees-
kunde te Leiden, ditmaal als hoofd van het klinisch bacteriologisch laborato-
rium. De contacten met Franse en Amerikaanse wetenschappers werden (weer)
aangehaald en uitgebreid. Door een Stipendium van "Organon" was Querido in
Staat om zieh volledig te wijden aan klinisch-endocrinologisch onderzoek. Hij
concentreerde zieh tijdens deze Studie op een indeling voor klinische verschijn-
•elen, die een basis zouden moeten vormen voor een betrouwbare diagnostiek
(vgl. Querido, 1948a; Querido, 1948b). In 1947 volgde zijn registratie als inter-
nist.
Querido werd in 1948 benoemd tot tweede hoogleraar Inwendige Geneeskunde
aan de Rijksuniversiteit te Leiden, naast Kuenens opvolger J. Mulder. Binnen de
inwendige geneeskunde vormden de endoerinologie en stofwisselingsziekten
het terrein waar hij zieh op richtte. Op dit onderzoeksgebied oogstte hij - natio-
naal en internationaal - wetenschappelijke erkenning. Hij wordt wel beschouwd
als de grondlegger van de klinische endoerinologie in Nederland (vgl. De GraefT,
1981, p. 208). Kort na zijn hcxigleraarbenoeming bood de "Rockefeller Founda-
tion" Querido de mogelijkheid om een jaar door te brengen aan het met de
"Harvard Medical School" verbonden "Massachusetts General Hospital" in Bos-
ton. Hij richtte zieh daar op schildklierziekten, een onderwerp dat hem blijvend
zou bezighouden. Op het terrein van het schildklieronderzoek telt hij als een
internationaal vermaard deskundige. Door zijn werk in de schildklierfysiologie
heeft Querido een voorname bijdrage geleverd aan de preventieve geneeskunde,
met name in de Derde Wereld.
Terug in Nederland had Querido moeite met de Nederlandse opvatting van de
functie van het academisch ziekenhuis en met de bestaande scheiding tussen
theorie en praktijk. Hij heeft zieh gedurende de rest van zijn loopbaan beijverd
om de ontplooiing van de universiteit, zowel in personeel en voorzieningen als
in theorie en onderzoek, te stimuleren. De vormgeving en kwaliteitsverbetering
van het medisch wetenschappelijk onderwijs is een thema dat hem eveneens
blijvend ter harte is gegaan (vgl. Köhler, 1998). Hij heeft veelvuldig deel uitge-
maakt van door de overheid ingestelde commissies, die zieh bogen over de
ontwikkeling en sturing van de academische geneeskunde in Nederland. Tot na
zijn emeritaat heeft hij zieh beziggehouden met de ontwikkeling van de genees-
kunde als wetenschap (vgl. Querido, 1994).
In 1965 werd Querido gevraagd als voorzitter van de nieuwe medische faculteit
in Rotterdam. Zowel op het gebied van het onderwijs, als op dat van het per-
soneel en de behuizing, kon hij zijn invloed doen gelden. Hij ontwierp een
opleiding die duidelijk afweek van het aan de andere universiteiten gangbare
curriculum. Onder andere werd er nadrukkelijk aandacht besteed aan de
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training tot zelfstandige onderzoeker (vgl. Querido, 1966; Querido & Rexed,
1967). In 1971 keerde Querido terug naar Leiden, waar weer werd voortgebouwd
op het onderzoek naar de patho-fysiologie van de schildklier en de epidemio-
logische beschrijving en preventie van het endemisch cretinisme. In 1983 nam
hij afscheid van het ambt van hoogleraar.

Querido heeft een belangrijk Stempel gedrukt op de Nederlandse geneeskunde.
Op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek en het medisch onderwijs
bekleedde hij tientallen jaren een vooraanstaande positie. Hij genoot nationaal
en internationaal een hoog aanzien. Daarom wordt Querido in deze Studie be-
sproken. In zijn denken over geneeskunde was Querido sterk belnvloed door de
ontwikkelingen in de Verenigde Staten en door de conceptie van geneeskunde
die daar opgeld deed. Op het gebied van de theorievorming en de daaraan ge-
koppelde onderzoekstraditie liep Nederland zijns inziens achter bij de interna-
tionale ontwikkelingen. Een ook wat betreft de aard van de opleiding en de
faciliteiten kon Nederland, volgens Querido, de vergelijking niet doorstaan. Men
was naar zijn mening nog blijven staan bij de morfologie en de pathologische
anatomic In het Angelsaksisch gebied werd daarentegen patho-fysiologisch ge-
werkt; bij ziekten werd gedacht in functies en er werd gekeken naar de manier
waarop een ziek, ontregeld lichaam functioneert. Querido heeft zijn Studenten
en staf ook tot een dergelijke visie willen opleiden. (vgl. Querido, 1948c, pp. 17-
18; Querido, 1990, p. 147).

Querido wilde zelf in zijn werk deze functioned gerichte patho-fysiologische
benadering naar voren te brengen aan de hand van klinisch onderzoek rond het
disfunctioneren van de schildklier. Hij prees de patho-fysiologische aanpak van
onder anderen F. Albright (1900-1969) aan, door bijvoorbeeld te verklaren dat
alle vroegere schemata, die werden gebruikt bij de diagnostiek van de ziekten
der bijnierschors, op pathologisch-anatomische basis waren gemaakt. Het schema
van Albright zou de eerste indeling zijn, die werd opgesteld op pathologisch-
fysiologische grondslag (vgl. Querido, 1947, p. 3113). Bij de diagnostiek van
dergelijke stoornissen bleek het moeilijk om de Symptomen in verband te
brengen met een bepaald pathologisch-anatomisch substraat. De vooruitgang in
de klinische endocrinologie zou ermee gebaat zijn als onderzoekers de com-
plexe Symptomatologie niet anatomisch maar vanuit de fysiologie trachten te
analyseren (vgl. Querido, 1949, p. 3392).

Regelmatig heeft Querido zieh gemengd in de toenmalige discussies over
endoerinologische meetmethoden. Nadrukkelijk keerde zieh tegen de suggestie
dat uitvoerige laboratoriumanalysen automatisch de diagnose zouden kunnen
verstrekken. Zijns inziens zijn dergelijke analyses een der vele onderzoeks-
methoden, die in het ene geval meer dan in het andere kunnen bijdragen aan het
stellen van de diagnose. Nauwkeurig klinisch onderzoek was zijns inziens een
eerste vereiste (vgl. Querido & Huis in 'tVeld, 1947, pp. 3255 e.V.).
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Zijn oratie, getiteld De betekenis ran de pathologische physiologic voor de geneeskunde. wijdde
Querido voor een belangrijk deel aan het ziektebegrip (Querido, 1948c). Hij
presenteerde zijn visie onder geleide van het volgende citaat van Claude Bernard
uit diens Lemons de Pathologie experimentale, "L'objet des etudes du medecin est le malade
etc'est lacliniquequi lui endonne laconnaissance (...) c'est eneffet par 1'alliance
feconde de la clinique et de la physiologic que nous verrons se realiser les progres
si vivement desires par tous les amis de la medicine positive" (ibid., p. 2). Querido
betoogde dat de pathologische fysiologie steeds meer inzicht brengt in de
samenhang der ziekteverschijnselen en daarom steeds vaker een richtlijn kan
vormen voor de geneeskunde.
Praktische geneeskunde is weliswaar een empirische wetenschap, zo verklaarde
hij. maar de empiric, opgevat als de eigen en overgeleverde ervaring levert
onvoldoende aanwijzingen voor de behandeling van patienten. Inzicht in ziek-
teprocessen, die op hun beurt weer worden vergeleken met normaal functione-
ren, is onontbeerlijk. Hoewel voor een "beoefenaar der natuurwetenschap, die
zieh de Studie der geneeskunde tot taak steh" de construetie - eerst de fysiolo-
gie, dan de Studie der ziekteverschijnselen en tenslotte de behandeling van de
patient - zo vanzelfsprekend en logisch lijkt, aldus Querido, strookt dat niet met
de feitelijke ontwikkelingen in de geschiedenis van de geneeskunde. Daar lijkt
eerder de omgekeerde weg te zijn bewandeld. Vooruitgang in de geneeskunde
betekent niettemin, volgens Querido, dat dit ideale patroon wel wordt gevolgd
en dat de patho-fysiologie tot richtlijn wordt waar de empirie tekort schiet (vgl.
ibid., p. 3enp. 21).
Querido beschreef in zijn oratie kort de voortgang in de geneeskunde. Hij con-
stateerde: "Ziekte als zodanig is abstract; er bestaan alleen zieke mensen" (ibid.,
p. 4). In de Griekse geneeskunde werd zijns inziens terecht ziekte met het indi-
vidu verbunden. Vervolgens besteedde Querido aandacht aan negentiende-eeuwse
voorvechters van een (natuur)wetenschappelijke geneeskunde. Bernards stel-
lingname dat ziekte slechts een afwijking vormt van het normale levensproces
achtte hij ook nu nog, indien welbegrepen, van groot belang. De recente ont-
wikkelingen in de geneeskunde leiden, zo constateerde hij, tot een aanscherping
van dit ziektebegrip. Met name de vragen "Wat is normaal?", "Wat Staat tegen-
over normaal?" en "Wat is het verschil tussen een anomalie en een ziekte?",
brachten Querido tot de volgende expliciete bepaling van ziekte: "We noemen
iemand ziek wanneer hij niet bestand is tegen de gewone psychische en licha-
melijke eisen die door het dagelijkse milieu aan hem worden gesteld. Het ziek-
makend proces maakt het leven onder die omstandigheden onmogelijk. Worden
de omsundigheden gewijzigd, door bijvoorbeeld de patient in bed te leggen of
extra zuurstof toe te dienen, dan kan onder die nieuwe omstandigheden leven
mogelijk zijn. Zodra een nieuwe toestand is ontstaan, waarbij het individu de
gewone dagelijkse psychische en lichamelijke eisen die aan hem worden gesteld
weer kan verwerken is hij niet ziek meer" (ibid., pp. 17-18). Een aangetast
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aanpassingsvermogen. het niet meer opgewassen zijn tegen de alledaagse
inspanningen, vormde voor Querido de toetssteen om van ziekte te spreken.
Niet bestand zijn tegen psychische eisen, die in het gewone leven gesteld wor-
den, telde voor Querido overigens ook als een belanghjk criterium bij ziekte.
Expliciet noteerde hij elders dat patienten die door hun klachten een sociale
mislukking vormen. wel degelijk als ziek moeten worden beschouwd (vgl.
Querido. 1947. p. 3110).

Individuele verschillen in de ziekteverschijnselen maken. zijns inziens, een patho-
fysiologische aanpak noodzakelijk. "Wij merkten reeds eerder op, dat ziekte ver-
bonden is met het individu; het is het ziekmakend proces met alle verstoorde
normale functies en de reacties daarop, zowel lichamelijk als psychisch, dat wij
ziekte noemen. De plaats der handeling is de sfeer der functies. De Studie der
fuDctie van de zieke mens is dus nodig voor het inzicht in het ziekte-proces"
(Querido. 1948c. p. 18). De pathologische anatomie en de morfologie kunnen
wel bijdragen tot de kennis van het ziekteprcKes, maar de complexiteit van de
gewijzigde functies, de reacties en de aanpassingen, vereisen toch een patholo-
gische fysiologische optiek. Overigens verklaarde Querido met nadruk dat in
Bernards definitie voor "etat pathologique", niet een gewijzigde functie maar
het gehele complex van aan elkaar gerelateerde reacties tijdens de ziekte gelezen
dient te worden.

Zijn keuze voor een patho-fysiologische benadering in de geneeskunde plaatste
Querido in het kader van een uitgesproken belangstelling voor de zieke mens
(vgl. o.a. ibid., p. 4 en p. 24). Maar bij Querido diende het concept "de zieke
mens", in tegenstelling tot de gangbare opvatting binnen de antropologische
geneeskunde, niet als aanduiding voor het specifiek menselijke van ziekzijn. Zie-
ken vertonen ziekteverschijnselen, ze hebben klachten, en de arts levert hiervan
de interpretatie. Er zijn allerlei individuele variaties, geen twee patienten zijn
identiek. De nadruk op het "persoon zijn" van de zieke gevoed door een expli-
ciete wijsgerig antropologische stellingname, die kenmerkend was voor de con-
tinentale antropologisch georienteerde geneeskunde, treft men bij Querido niet
aan. Zijn pleidooi voor de scholing aan het ziekbed vertoont verwantschap met
een levenswetenschappelijke notie van de individualiteit van de zieke, zoals die
in de Angelsaksische landen gangbaar was.

Ook in latere publicaties wees Querido er op dat ziekte geen vooraf gedefinieerd
of absoluut begrip is. Ziekten bestaan omdat artsen een breed scala van klachten
en afwijkingen die in aard en ernst kunnen varieren, groeperen en als een be-
paalde ziekte bestempelen. ledere ziekte vertoont daarom een breed spectrum,
er zijn lichte en ernstige vormen van bepaalde ziektebeelden (vgl. Querido, 1980,
pp. 5-6). Wanneer Organismen van buitenaf of van binnenuit worden aangeval-
len, ondergaan ze die aanval niet passief, maar wordt er een aantal afwerende en
soms corrigerende tegenacties ontketend (vgl. ibid., p. 9).
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In hun opleiding behoren artsen deze ziektebeelden als patronen te herkennen.
Daartoe was volgens Querido een medische opleiding nodig die zieh profileert
als "education". Om in staat te zijn ziektepatronen te onderkennen moet een ans
zijn scholing hebben ontvangen "door academici van hoog gehalte" (Querido,
1966, p. 6). Maar, Querido vergeleek ook op het punt van de opleiding Neder-
land in negatieve zin met de Angelsaksische landen, de Nederlandse samenleving
is er niet in geslaagd "tijdig vernieuwingen van universitaire werkstrukturen
door te voeren" (ibid.. p. 7). In Rotterdam trachtte hij in elk geval een aantal
verbeteringen door te voeren. Onder "education" vatte Querido enerzijds de
wetenschappelijke training, die zieh niet alleen beperkt tot instructie. Het ging
hem dan om een wetenschappelijke training in de basiswetenschappen, morfo-
logie, biochemie, fysiologie, bacteriologie, genetica, statistiek, psychologic
farmacologie en pathologic De kennis van de basiswetenschappen was zijns
inziens functioned, omdat zij tezamen de humane biologie vormen. En genees-
kuiutc /.onder humane biologie achtte hij ondenkbaar (vgl. Querido, 1964,
pp. I S c.v.).

Daarnaast was klinisch basisonderwijs, onderwijs aan het ziekbed, buitenge-
W(K>H belangrijk volgens Querido. Studenten behoren ook daarin degelijk te
worden opgeleid. In zijn oratie schreef hij, zoals in het bovenstaande al is ver-
meid, dat er alleen zieken zijn, geen ziekten. Om zieken goed te kunnen beoor-
delen dienen Studenten een intensieve denktraining dienen te ondergaan. Hij
schreef achttien jaar later: "De vorming van de Studenten zal er op gericht zijn
dat ze duidelijk 'weten van niet weten' leren te onderscheiden en 'oordeel van
vooroordeel' " (Querido, 1966, p. 4). Dat Querido een uitgesproken voorstan-
der was van een rationalisering van het klinisch denken en handelen, blijkt bij-
voorbeeld ook uit zijn gelijknamige, tezamen met Lubsen bewerkte, Nederlandse
uitgave van het in 1976 versehenen boek Rational diagnosis and Treatment van de hand
van de eerder genoemde Deense internist H. Wulff (Querido & Lubsen, 1980).
Om klinische oordelen te leren vellen heeft men een goede leermeester nodig
die patroonherkenning leert, aldus Querido. In zijn afscheidsrede schreef hij:
"Ziekte is, hoe men dit begrip ook definieert, niet iets dat van de hulpvragende
kan worden geisoleerd. Zonder patient is er geen ziekte. Men is het erover eens
dat de arts bij het herkennen van wat er met iemand aan de hand is, via het
luisteren naar klachten en het al of niet vaststellen van afwijkingen, een mecha-
nisme van patroonherkenning volgt. Bij dit proces hoort bijvoorbeeld of de pa-
tient een zieke indruk maakt, hoe hij of zij met vaak nauwelijks waarneembare
emoties op een delicate vraag reageert. Bij dit proces hoort ook de relatie van de
patient tot zijn of haar omgeving, kortom het gaat om een totale indruk. (...)
Tijdens het contact van de zieke met de arts ontstaat bij deze een beeld van een
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of meer patronen waarin de klachten en afwijkingen passen. (...) Studenten
moeten onder zeer degelijke leiding heel veel patronen en patroonvarianten heb-
ben gezien Het gaat in de geneeskunde niet om de waarneming van enkele
parameters, zoals bij een experiment waarbij een mens ombreekt. In de tegen-
woordige tijd is het leren herkennen van klinische patronen meer dan cx)it no-
dig. (•••)" (Querido. 1983, p. 6). Querido bepleitte in dit verband een bredere
aandacht voor medische besliskunde. Niet om de concrete patient uit het oog te
verliezen, maar om beter gefundeerd in concrete gevallen te kunnen beslissen.
In zijn schets van de medische opleiding sneed Querido wel een antropologisch
thema aan. In het curriculum moet men er zieh rekenschap van geven dat het in
de geneeskunde om zieke mensen gaat. Het mens-zijn van de zieke heeft mag
niet veronachtzaamd worden. Geneeskunde daarom is wezenlijk anders dan an-
dere wetenschappen, aldus Querido: "Voor de medische Studenten wordt er
echter nog een extra facet aan toegevoegd. Zij bestuderen de gezonde en zieke
mens en worden hierbij gedwongen zieh te bezinnen op het mens zijn en op
menselijke waarden. Het doet er niet toe welk specialisme zij tenslotte uitoefe-
nen, steeds zullen zij een verantwoorde houding moeten zoeken ten aanzien van
humaan-biologische. menselijke problematiek" (Querido, 1966. p. 4).

Querido is de laatste van de hier beschreven artsen, die allen bepalend zijn ge-
weest voor de ontwikkeling van de geneeskunde als wetenschap in Nederland.
Uit zijn opvatting van de geneeskunde blijkt dat de discussies uit de geschiede-
nis niet zijn afgesloten. Men kan er trekken van verschillende eerder besproken
concepties van geneeskunde, in ontdekken. Zijn afwijzing van de exclusieve aan-
dacht voor de pathologische anatomie en morfologie, die hij specifiek achtte
voor de Nederlandse geneeskunde, en zijn pleidooi voor de patho-fysiologie
positioneerden Querido ook in zijn eigen ogen in het natuurwetenschappelijke
spoor in de geneeskunde. Als ziekte door hem wordt beschreven als een gevolg
van bedreiging, als een reactie op verstoorde functies, of als het niet meer opge-
wassen zijn tegen de normale eisen van het bestaan, lijkt hij eerder aan te sluiten
bij een levenswetenschappelijke dan bij een antropologische conceptie van de
geneeskunde. Dat zelfde geldt voor Querido's pleidooi om binnen de geneeskunde
meer de nadruk te leggen op de pathologische fysiologie en de humane biolo-
gic De continentale nadruk op de mens als betekenisgevende "persoon" is bij
hem vrijwel niet terug te vinden. Expliciete reflectie op "de mens" of de formu-
lering van een eigen mensbeeld evenmin. Wel vroeg hij aandacht voor het indi-
vidu in diens context en de verschillende waarden die daarmee samenhangen.
Hiermee raakte hij aan onderwerpen uit de antropologische traditie. In dit ver-
band past ook zijn telkens terugkerend pleidooi voor scholing aan het ziekbed.
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Mensenkennis. iets waar door de voorvechters van de antropologische genees-
kunde veel waarde aan werd gehecht, was ook volgens Querido onontbeerlijk in
de geneeskunde. Voor Querido geldt eveneens dat hij de praktijk van groot be-
lang achtte en dat hij meende dat hieraan in de opleiding op hoog niveau recht
gedaan moet worden. In 1994 noemde hij de patient in relatie met zijn omge-
ving "the object of medicine" (Querido & Van Gijn, 1994. p. 76). Hij bekriti-
seerde de naar zijn mening te grote specialisatie en fragmentatie. Daartegenover
bepleitte hij een verbreding van de horizon binnen de geneeskunde en de ont-
wikkeling van integrerende concepten. In dat verband zou zijns inziens de
systeemtheoretische benadering onderzoek verdienen (Querido, 1994, pp. 3
e.V.). Querido lijkt zo op een geheel eigen wijze de drie in deze Studie besproken
tradities in zieh te verenigen.

. • t . • . •
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5 Ter afronding

5.1 Terugblik en verantwoording . ;, •*••

In deze Studie stond het thema van de ontwikkelingen in de geneeskunde, sinds
zij zieh in de jaren veertig van de negentiende eeuw als "echte" wetenschap
heeft geprofileerd, centraal. Deze ontwikkelingen zijn vanuit een filosofische
vraagstelling bestudeerd. Het betreft een analyse en een historische reconstruc-
tie van de binnen de geneeskunde gehanteerde concepten. alsmede een beschrij-
ving van de argumenten op grond waarvan zij destijds werden verdedigd,
verworpen of verlaten. . ,
Er is binnen de geneeskunde een onderscheid gemaakt tussen drie wetenschaps-
idealen: het natuurwetenschappelijke, het levenswetenschappehjke en het antro-
pologische. Deze vormden in Nederland in de besproken periode. 1840 tot 1970,
achtereenvolgens het referentiekader dat het meest op de voorgrond stond bij de
beoefening van de geneeskunde als wetenschap. Dat wil echter niet zeggen dat
binnen de betreffende idealen dezelfde visies gedeeld zouden worden: er was
wel degelijk sprake van nuances. Bovendien waren er altijd personen en groepen
die zieh er tegen verzetten. Maar de genoemde opvattingen werden destijds wel
beschouwd als de heersende opinie binnen de geneeskunde, ze kunnen worden
gekenschetst als het toenmalige paradigma.

Bij de analyse van de wetenschapsidealen is nagegaan welk doel men zieh stelde
en met welke middelen men dit trachtte te bereiken. Opvattingen over het
object van de geneeskunde, over de geeigende onderzoeksmethoden en over de
relevantie van het onderzoek zijn daarbij aan de orde gesteld. Een belangrijk
punt bleek telkens de vraag naar de positionering van de geneeskunde ten
opzichte van de andere wetenschappen. Geneeskunde onderscheidt zieh van
oudsher niet zozeer door haar onderwerp van andere academische disciplines,
als wel door de omstandigheid dat ze uitdrukkelijk een praktisch doel dient: in
de geneeskunde is wetenschappelijke kennis geen doel op zieh maar veeleer een
middel om een bepaald doel te bereiken, te weten het menselijk welzijn, de
bevordering van gezondheid en het verhelpen van ziekte (vgl. o.a. Wulff, 1994,
p. 11). Dat bijzondere karakter neemt niet weg dat de geneeskunde zieh in de
besproken periode wel uitdrukkelijk als wetenschap presenteerde: als natuurwe-
tenschap, levenswetenschap of menswetenschap. De gerichtheid op de praktijk
werd daarbij op verschillende manieren verdisconteerd. In de voorgaande hoofd-
stukken trad dit met name naar voren bij de bespreking van het ziektebegrip en
het klinisch oordeel.
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In de beschrijving van de verschillende wetenschapsconcepten is een histori-

sche benadering gehanteerd. Het betrof dus niet, zoals bij Rothschuh en ande-

ren, een systematische analyse van de onderscheiden concepten. Het ging o m

het discursieve en historische karakter van de geneeskunde als wetenschap. Daarom

is ook gekozen voor een onderscheiding van wetenschapsidealen als paradig-

mata. De historische analyse van de wijze waarop de concepten werden gefor-

muleerd en verdedigd door belangrijke representanten vormde de kern van het

onderzoek. Dat betekent dat het niet de opzet is geweest o m ze als afgeronde.

historisch aantrefbare gehelen voor te stellen. De onderscheiden paradigmata

nioeten veeleer worden gezien als specifieke antwoorden die in de loop der

geschiedenis o p de vraag naar de rationaliteit van de geneeskunde werden gege-

ven. Ze zijn als zodanig niet alleen verhelderend omdat ze onze hor izon verbre-

den, maar kunnen ons ook iets leren over de aard van de geneeskunde als weten-

schap. De genoemde conceptuele schema's hebben als gemeenschappelijk ken-

merk dat ze elk als een uitdrukking van het wetenschappelijk karakter van de

geneeskunde kunnen worden beschouwd. De vorm van wetenschapsgeschiedenis

die hier is gepresenteerd, kan worden gekenschetst als een combinat ie van een

empir ische en normatieve reconstructie. Het ging hier, o m nogmaals met Apel

te spreken, o m een he rmeneu t i s che cirkel die het mogeli jk maakt van de

geschiedenis te leren (zie boven; vgl. Apel, 1982, p. 1 2).

De gekozen werkwijze brengt met zieh mee dat er o p een bepaalde manier is

omgegaan met de verschillende wetenschapsidealen. De innerlijke samenhang

die in elk paradigma werd ontwikkeld, alsmede de legitimatie daarvan in de

discussie met mede- en tegenstanders, s tonden centraal in de historische recon-

structie. Zoals eerder is aangegeven, dient volgens Bernstein bij een onderzoek

naar de rationaliteit van wetenschap aandacht geschonken te worden aan conflict-

erende theorieen, paradigmata, onderzoeksprogramma's en -tradities vanuit een

historisch perspectief. Omdat rivaliserende paradigmata incommensurabel zijn,

kunnen ze niet puntsgewijs tegen elkaar worden afgemeten of o p een ui teinde-

lijk eenvormige me thode worden afgewogen. Niet temin is naar de mening van

Bernstein een onderl inge vergelijking wel degelijk mogelijk. Winst en verlies

kunnen immers worden gesignaleerd. terwijl ook de argumenten pro en contra

van rivaliserende paradigmata op hun meri tes kunnen worden beoordeeld. De

diverse paradigmata zijn niet zozeer als afgeronde opinies gepresenteerd en

gereconstrueerd, maar er is juist ook aandacht besteed aan de opkomst en neer-

gang daarvan. In dit kader is een beeld gegeven van het opt imisme en de strijd-

lust, de zekerheid en overtuiging, maar ook de onvrede. obstakels en dood-

lopende wegen met betrekking tot de diverse paradigmata, dit alles ten behoeve

van een beter inzicht in datgene wat er o p het spei Staat in de geneeskunde als

wetenschap en de wijze waarop zieh dat historisch heeft ontwikkeld.
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De opeenvolging van historische wetenschapsconcepten is in de
hoofdstukken beschreven als een zieh wijzigende constelUtie van conceptuele
kaders, gedragen door argumentatie en debat. Er is in dit verband aandacht
besteed aan de wijze waarop deze concept en elk een samenhangend geheel vorm-
den, maar er is ook een beschrijving gegeven van de wijze waarop ze werden
verdedigd en bekritiseerd. Uit de reconstructie komt naar voren dat ze elk een
eigen aantrekkingskracht bezaten, maar ook nadelen in zieh borgen. In de dis-
cussies werden zo, naast de Verdiensten, ook de beperkingen van de verschil-
lende opvattingen aan de orde gesteld.
In de reconstructie is duidelijk geworden dat er niet een vastomlijnd aantal
dimensies bestaat, waarmee de verschillende paradigmata in kaart kunnen wor-
den gebracht. Elk wetenschapsideaal is een (X)rspronkelijke synthese. waarin meer-
dere elementen herkenbaar zijn, zij het niet als isoleerbare entiteiten. Er bestaat
een verwantschap van deze elementen tussen de verschillende idealen, maar ze
zijn niet identiek. Wetenschapsconcepten bleken filosofische noties en ideeen te
integreren met hoopvolle verwachtingen. inspirerende voorbeelden en ook
opvattingen over de juiste vraagstellingen en methoden.
Het onderzoek waarvan hier verslag is gedaan, begint met de ontwikkelingen
rond 1840. Dat is de periode waarin de geneeskunde zieh tot een zelfstandige
wetenschap wist te verhefTen. Het welenschappelijk karakter van de geneeskunde
werd in deze periode fei verdedigd. Het pleidooi voor de natuurwetenschappe-
lijke opvatting van geneeskunde berustte in belangrijke mate op onvrede met de
oudere ideeen en praktijken. Men wilde afrekenen met de machteloosheid van
een geneeskunde die louter op classificatie en descriptie was gericht. Vanwege
zijn statisch karakter werd ook het ontologisch ziektebegrip verworpen. Thera-
peutisch nihilisme werd ingewisseld voor de hoop dat de geneeskunde uitein-
delijk, dankzij de kennis van fysische en chemische wetmatigheden, in Staat zou
zijn iedereen te genezen. Deze visie werd geschraagd door een scala van voor-
onderstellingen, onder andere dat geen enkel empirisch fenomeen onttrokken is
aan het gezag van fysische en chemische wetmatigheden en dat de geneeskunde
zieh moet richten op processen. Publicaties over natuurwetenschappelijk getint
medisch onderzoek, dat bijvoorbeeld was verricht met behulp van de micro-
scoop, droegen bij aan de verspreiding van de natuurwetenschappelijke orienta-
tie. Filosofische en religieuze stellingnames werden buiten de wetenschap
verbannen, omdat ze de blik zouden vertroebelen. Uit dergelijke motieven ont-
stond een nieuwe visie op de geneeskunde, een nieuw paradigma.
De opkomst van de levenswetenschappelijke geneeskunde is beschreven vanuit
een worsteling met het probleem hoe de overgang van gezond naar ziek ver-
klaard kon worden. De natuurwetenschappelijke geneeskunde bleek voor deze
vraagstelling geen sluitende oplossing te bieden. Dat gold ook voor de stromin-
gen waar men destijds veel van verwachtte: de bacteriologie en het energetisme.
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Door beide werd een kernpunt van de naruurwetenschappelijke benadering ver

doorgevoerd: respectievelijk de lineaire mono-causale verklaring en het

reduct ionisme In de discussies rond de kracht en beperkingen van de

bacteriologie werden noties als constitutie en dispositie nieuw leven ingeblazen,

en hierdoor de notie dat niet alle mensen gelijk zijn. Dit ging evenwel gepaard

met het onderschrijven van een belangrijk aspect van de natuurwetenschappe-

lijke geneeskunde. Het ontologisch ziektebegrip, dat in de bacteriologie een

nieuwe legitimatie leek te vinden, werd ook in de levenswetenschappelijke

geneeskunde veroordeeld. De aantoonbare aanwezigheid van een ziekteverwekker

kon niet als een afdoend criterium worden beschouwd o m van ziekte te kunnen

spreken, zo werd gesteld. Het energetisme werd op zijn beurt verweten dat de

geneeskunde niet als aparte discipline gehandhaafd kon worden, indien van elke

kwaliteit werd geabstraheerd. Extreme vormen van reductie mögen wetenschap-

pelijk acceptabel zijn, zo meende men, maar een wetenschappelijke geneeskunde

is er niet bij gebaat. Deze heeft behoefte aan inhoudelijke maatstaven. Het zwaar-

tepunt bij de beoordeling werd zodoende verlegd van de verstoorde processen

naar het disfunctioneren van het individuele organisme. Voor een dergelijke ge-

neeskunde werd ook de strikte scheidslijn tussen wetenschap en metafysica niet

acceptabel geacht. In de discussies kwam aldus een nieuwe optiek tot stand, de

levenswetenschappelijke geneeskunde.

De formulering van het antropologische wetenschapsideaal is beschreven als

een antwoord op de vraag naar de betekenis voor de geneeskunde van het feit

dat de zieke een (mede)mens is. De achtergrond hiervan was dat de levens-

wetenschappelijke geneeskunde tegenover de universaliserende natuunveten-

schappelijke orientatie een individualiserende benadering had gesteld. De ver-

dere uitwerking daarvan leidde tot een discussie over de status van de zieke voor

de geneeskunde. Er werd betoogd dat het in de geneeskunde niet ging o m het

zieke individu als onderdeel van de levende natuur, zoals in de levens-

wetenschappelijke geneeskunde werd gesteld. De zieke mens, zo luidde het

argument binnen de antropologische geneeskunde, zou het uitgangspunt moe-

ten vormen, zowel in de reflectie op de medische praktijk als in de praktijk zelf.

Wezenlijk voor deze geneeskunde was haar visie op de menselijke zijnswijze.

Ziekzijn werd beschouwd als een wijze van menselijk existeren, waardoor de

zieke als "persoon" werd gezien. De filosofische stellingname dat de mens de

biologische werkelijkheid te buiten gaat, dat hij in de kern meer en anders is dan

loutere natuur, had volgens de antropologische geneeskunde consequenties voor

de wetenschappelijke bestudering van de mens. Mensen zijn als personen niet te

vatten in objectieve bepalingen, zo luidde het argument. Zij ontplooien zieh en

ontwikkelen zieh voortdurend. Een persoon geeft gestalte aan zichzelf en daarbij

speelt de relatie met anderen een wezenlijke rol.Vanuit deze optiek heeft ziekte
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een bepaalde betekenis binnen het kader van de levensloop. De ontsluiting van
deze betekenis binnen de ans-patient relatie kan niet worden beschouwd als de
ontsluiering van een vastliggende situatie. zo werd vanuit de antropologische
geneeskunde benadrukt.
In de levenswetenschappelijk georienteerde geneeskunde werden natuurweten-
schappelijke uitgangspunten bekritiseerd. De antropologische opvatting behdsde
van haar kant een reactie op beide andere. De betreffende discussies zijn niet tot
een einde gebracht en hebben evenmin tot defmitieve condusies geleid. Zij heb-
ben echter wel duidelijk gemaakt welke thema's in de geneeskunde als weten-
schap op het spei staan. Deze thema's zijn nog steeds actueel. Ook de invulling
ervan in de verschillende besproken paradigmata is heden ten dag nog relevant.
De stellingnames uit het verleden hebben sporen nagelaten, die ook in huidige
discussies een rol speien.

5 .2 Gamskumi« ab wrtenschap .; *? < •

Dit onderzoek is uitgegaan van de vooronderstelling dat een historische verken-
ning van de binnen de geneeskunde gehanteerde concepten een bijdrage kan
leveren aan het inzicht in de status van de geneeskunde. Daarbij gaat het in de
eerste plaats om een inzicht in de geneeskunde als wetenschap: welke betekenis
moet worden gehecht aan het feit dat de geneeskunde zieh als een wetenschap
beschouwt? Door de nadruk te leggen op verschillende wetenschapsopvattin-
gen is het onderliggend patroon van het streven naar rationaliteit aan het licht
getreden. Dat kwam niet alleen in de theorievorming aan het licht, maar ook in
de wetenschappelijke discussies zelf. Daaruit bleek dat het begrip "waarheid"
niet geassocieerd moet worden met onomstotelijke feiten of vondsten. Het
betreft veeleer een constructie binnen de context van een voortdurend discursief
proces, waarvan hier voor de betreffende periode een reconstruetie is gegeven.
Uit de in deze Studie gemaakte reconstruetie blijkt dat de binnen de genees-
kunde naar voren gebrachte waarheden en idealen, op kortere of längere ter-
mijn, steeds weer het voorwerp van kritiek werden. Ook het streven naar betere
theorieen heeft nooit tot een algemeen aanvaard eindpunt geleid, met hoeveel
verve en overtuigingskracht zij ook naar voren zijn gebracht. De conclusie moet
wel luiden dat voor de geneeskunde geldt wat ook voor de andere wetenschap-
pen opgaat: er is geen absolute of laatste waarheid; er is slechts sprake van tijde-
lijke, door de historische en discursieve context bepaalde, waarheden.
Anderzijds is uit de Studie ook duidelijk geworden dat een relativisme, in de zin
van willekeur, geen steekhoudend perspectief biedt op de geschiedenis van de
geneeskunde. Er is weliswaar sprake van een zekere incommensurabiliteit tussen
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de verschillende wetenschapsopvattingen, maar dat betekent niet dat ze als
monaden tot afgesloten gehelen herleid zouden moeten worden en ontoegan-
kelijk zouden zijn voor ons begrip. Het gaat evenmin om loutere standpunten of
referentiekaders, die we naar believen zouden kunnen aanhangen of niet. Het is
bovendien niet mogelijk om terug te keren tot de wereld van bijvoorbeeld de
negentiende-eeuwse natuurwetenschappelijke geneeskunde. Wij leven nu een-
maaJ in een andere wereld. een wereld die getekend is door de ontwikkelingen
die zieh sindsdien hebben voorgedaan en waar we niet zomaar kunnen uitstap-
pen.

Verwijzend naar Bernsteins opvatting van wetenschapsfilosofie, die zieh wil ont-
worstelen aan de beklemmende "cartesiaanse angst", betekent dit dat er voor
een tussenweg wordt gekozen tussen objectivisme en relativisme. Met Gadamer
brkleintoont Bernstein dat men zieh moet realiseren altijd onderweg te zijn,
maar dat men tegelijk verantwoordelijkheid dient te nemen voor de eigen keu-
zen (vgl. Bernstein, 1983, p. 166). Dat geldt onverminderd voor de wetenschap.
Ook de wetenschap is immers voortdurend onderweg met aanspraken op waar-
heid en geldigheid, die weliswaar telkens feilbaar blijken, maar ook telkens met
de beste argumenten moeten worden verdedigd. "We never escape from the
obligation of seeking to validate claims to truth through argumentation and
opening ourselves to the criticism of others", aldus Bernstein (Bernstein, 1983,
p. 168). De erkenning van onze feilbaarheid, een consequentie van de mense-
lijke eindigheid, levert wetenschap niet uit aan het relativisme. Het is wel dege-
lijk zinvol om te streven naar vooruitgang. Maar vooruitgang kan niet worden
gemeten aan de hand van onafhankelijke standaarden, het vergt een menselijk,
gesitueerd, oordeel: "The new understanding of science does not call into question
scientific progress and the growth of scientific knowledge but rather faulty
epistemological doctrines that claim that progress can be measured by an appeal
to a permanent ahistorical matrix or a neutral descriptive language" (Bernstein,
1983, p. 172). Het kritisch-interpretatief vermögen, dat in de beoordeling van
wetenschappelijke theorieen en waarheidsaanspraken een rol speelt, wordt door
Bernstein even verder als volgt verwoord: "The judgmental character of evaluating
competing scientific theories and paradigms is more like the judgmental character
of evaluating rival hermeneutical interpretations than Gadamer makes explicit"
(Bernstein, 1983, p. 174). De in de voorgaande hoofdstukken gegeven recon-
structies bieden een concreet zieht op de wijze waarop dergelijke evaluaties in
de praktijk plaatsvinden en de kwesties die daarbij een rol spelen.
De analyse van de in de geneeskunde ontwikkelde wetenschapsidealen heeft
duidelijk gemaakt dat de gehanteerde argumenten van zeer verschillend karakter
waren. Zoals gezegd, heeft deze Studie zieh gericht op de in het verleden gehan-
teerde wetenschapsconcepten in hun hoedanigheid van paradigma, zoals nader
uitgewerkt door Kuhn. Een dergelijk paradigma bevat conceptuele schema's een
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blauwdruk van het door de wetenschap te onderzoeken domein, alsmede
methodologische regels en richdijnen over wat als relevante vragen en adequate
anrwoorden worden beschouwd. Binnen de geneeskunde geeft een paradigma
bovendien het kader aan waarin het medisch wetenschappelijk handelen is in-
gebed en waardoor het wordt gelegitimeerd. De discussie tussen voor- en tegen-
standers van bepaalde wetenschapsopvattingen kan derhalve betrekking hebben
op zeer uiteenlopende kwesties. Dat is uit de behandelde discussies duidelijk
gebleken.
In de onderscheiden perioden wordt telkens een bepaald concept van genees-
kunde naar voren gebracht dat door zijn voorvechters wordt uitgedragen en op
zijn implicaties wordt onderzocht. Daarbij wordt gepolemiseerd met arisen die
zieh daar niet voetstoots mee willen verenigen of die hechten aan noties of
praktijken uit voorafgaande perioden. Nieuwe opvattingen worden, zoals we in
het voorgaande hebben gezien, vaak met veel elan gepropageerd. Oudere noties
worden daar tegenover als volstrekt achterhaald gepresenteerd. Bovendien wordt
vaak hun schadelijke effect voor de patient uitgemeten. Het nieuwe zou een
bevrijding en een weldaad betekenen. zowel voor de wetenschap als voor de
zieke. Een voorbeeld hiervan uit de jaren veertig van de negentiende eeuw. is de
manier waarop Griesinger en Virchow als jonge voorstanders van de natuur-
wetenschappelijke geneeskunde de visie van hun natuurhistorische voorgangers
bespraken (Griesinger, 1972 (1842);Virchow, 1877, pp. 3-4).
De claims die men heeft ten aanzien van geldigheid van de geneeskundige ken-
nis, worden, zoals we hebben gezien, op verschillende manieren gerechtvaar-
digd. Naast wetenschappelijke georienteerde argumenten, speien ook andere
een rol: economische, ethische, politieke, levensbeschouwelijke, enzovoorts. Dat
gebeurde bijvoorbeeld met het begrip "constitutie", dat halverwege de negen-
tiende eeuw wegens zijn ondemocratische en conservatieve karakter terzijde werd
geschoven.

Geneeskunde is, zoals elke wetenschap, een discursief proces waarbij verschil-
lende idealen worden geponeerd en bestreden. In de geneeskunde speien de
begrippen ziekte en klinisch oordeel een centrale rol. Elk besproken concept wil
antwoord geven op vragen als: wat is ziekte?, wat is de oorzaak van ziekte?, hoe
spoort men ziekte op en hoe kan genezing worden bereikt? In de geschiedenis
van de geneeskunde als wetenschap stuit men voortdurend op pogingen om
ziekte in te kaderen in termen van de dode natuur, de levende natuur of de
menselijke existentie. Dergelijke benaderingen leveren zeker resultaten op, maar
ze zijn ook kwetsbaar voor kritiek. Het lukt niet om het eigen kader voor längere
tijd een permanente status te geven en de overige als irrelevant te bestempelen.
De geneeskunde als wetenschap is en blijft het strijdtoneel van de verschillende
benaderingen.
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5.3 Geneeskunde als praktische wetenschap

Inzicht in de opeenvolgende wetenschapsidealen in de geneeskunde leert ons
niet alleen iets over de aard van de geneeskunde als wetenschap. WeÜswaar wordt
de ontwikkeling van de geneeskunde gekenmerkt door argumentatie en kritiek,
net als die van andere wetenschappen. Maar de verhouding tussen wetenschap
en praktijk is een voortdurend probleem. Bijzonder voor geneeskunde is im-
mers de betrokkenheid op de praktijk. Medici intervenieren in het leven van
patienten. Ze richten zieh op het bestrijden van ziekten via een behandeling van
individuele personen. De geneeskunde beoogt niet slechts wetenschappelijk
inzicht, ze streeft naar praktische resuluten. De wijze waarop men ziekte en
klinisch oordeel defmieert. vormt in feite een uitdrukking van de visie op de
verhouding tussen wetenschap en praktijk. Hoe wetenschappelijk ook, het oog-
merk is steeds het verantwoord handelen in de geneeskundige praktijk. Genees-
kunde is een praktische wetenschap (vgl. Widdershoven-Heerding, 1987).
Dit betekent dat ziektebegrip en klinisch oordeel geen willekeurige thema's zijn
in de geschiedenis van de geneeskunde als wetenschap; het gaat hier om thema's
die tot het hart van de geneeskunde behoren en dus constitutief zijn voor de
medische praktijk. Kenmerkend voor de discussie is, dat men steeds op zoek is
naar datgene wat ziekzijn onderscheidt van gezondheid. Het ontologische ziekte-
begrip, dat hierop een scherp antwoord poogt te fbrmuleren, is dan ook een
terugkerend thema in de discussie. Haiverwege de negentiende eeuw werd het
ontologisch ziektebegrip met kracht verworpen. Aan het eind van dezelfde eeuw,
met de opkomst van de bacteriologie, stak het ontologisch denken evenwel op-
nieuw de kop op met de bacterie als "ens morbi". Vervolgens werd ook deze
conceptie bekritiseerd. Maar tot in de hedendaagse discussies zijn er aanhangers
van een opvatting van ziekte als aanwijsbaar "ding", als onafhankelijk natuurlijk
fenomeen (vgl. Dillmann, 1990, pp. 4-5) AI lijkt het ontologische ziektebegrip
tegenwoordig het pleit te hebben verloren, het is nog steeds van invloed op de
hedendaagse geneeskunde (vgl. Dierickx, 1999, pp. 130-131).
De verwetenschappelijking van de geneeskunde, en dan met name van dat aspect
van de geneeskunde dat zieh daar het taaist tegen lijkt te verzetten, het klinisch
oordeel, is eveneens een terugkerend thema. Haiverwege de negentiende eeuw
vestigde men de hoop op de kennis van universele fysische en chemische wet-
matigheden, die zouden kunnen worden toegepast op individuele gevallen. Zo
zou de wetenschap de arts in Staat stellen om bij concrete zieken aJtijd een
verantwoorde oplossing te bieden. Deze optimistische redenering bleek in de
loop der tijd niet steekhoudend. Patienten waren minder eenvormig dan ver-
wacht, waardoor de toepasbaarheid van universele wetmatigheden aan het ziek-
bed aanmerkelijk afnam. Toepassing van (natuur)wetenschappelijke kennis aan
het ziekbed vergde een apart type inzicht, een klinische blik. Erkenning daarvan
impliceerde niet dat de pogingen om de wetenschappelijkheid van het klinisch
oordeel te funderen, werden opgegeven. Er werd naar andere vormen gezocht.
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Dat zoekproces is niet teneinde. Berg beschrijft recente Amerikaanse literaruur,
waarin verschillende strategieen worden verdedigd om het wetenschappelijke
gehalte van de medische praktijk te verhogen (vgl. Berg, 1995).
De geschiedenis van de geneeskunde als wetenschap, zoals hier beschreven, leert
ons dat ziekte en klinisch oordeel kernbegrippen zijn in het medisch discours.
Het is dan ook niet toevallig dat filosofen zieh met name op deze begrippen
richten en trachten ze te verhelderen. De beschouwingen die aan deze begrip-
pen worden gewijd, pretenderen een tijdloze status te hebben en worden als
universele waarheden gepresenteerd. In de jaren tachtig is in de filosofie van de
geneeskunde bijvoorbeeld uitvoerig gediscussieerd over de defmitie van ziekte
door Boorse (vgl. Boorse, 1977, pp. 558-559). Ziekte werd door Boorse gekop-
peld aan de verstoring van het "species design", een soortgebonden bouwplan.
In het debat werden allerlei bezwaren geuit, vooral tegen het objeetiverende
karakter ervan. Er werden andere definities voorgesteld, die beter recht zouden
doen aan wat ziekte eigenlijk, filosofisch gesproken, is.

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt evenwel dat in de loop der tijd binnen de
geneeskunde verschillend over de genoemde begrippen is gedacht. Zij zijn steeds
ontwikkeld in de context van een paradigma en verbünden met een concrete
praktijk. In de filosofische discussies wordt tot op heden hiermee onvoldoende
rekening gehouden. In deze discussies worden vaak de vigerende medische sund-
punten weerspiegeld, of men zet zieh er juist radieaal tegen af, maar zij worden
niet als historische categorieen geinterpreteerd. Ze worden veeleer opgevat als
tijdloze coneepten, die in algemeen geldende termen geanalyseerd kunnen wor-
den. De filosofie van de geneeskunde zou in dit verband, als het gaat om centrale
begrippen zoals ziekte en klinisch oordeel, iets kunnen leren van de wijze waarop
de wetenschapsgeschiedenis tegenwoordig wordt beoefend. Hierdoor zou men
meer oog krijgen voor de historiciteit van begrippen en het feit dat deze een
bepaalde inhoud krijgen in praktische discussies tussen vooraanstaande vak-
beoefenaars. De bijdrage van de filosofie van de geneeskunde zou in het
verlengde hiervan kunnen zijn: het in samenspraak met vakbeoefenaars explici-
teren van de inhoud van de kernbegrippen "ziekte" en "klinisch oordeel".

5.4 Continuüeit en discontinulteit

Ziekte en klinisch oordeel zijn constitutief voor de geneeskunde. Denken over
geneeskunde zonder rekenschap af te leggen van deze kernbegrippen is onmo-
gelijk. Dat verklaart wellicht het feit dat in sommige opzichten zieh weliswaar
Veränderungen voltrekken, maar dat van een radicale uitbanning van vorige ide-
alen meestal geen sprake is. Dit verleidt sommigen ertoe de geschiedenis van de
geneeskunde als wetenschap als een eenheid te beschouwen, waarin bepaalde
visies centraal staan.
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In het laatste hoofdstuk van The Western Medical Tradition 800 BC to AD 1800 wordt
nader ingegaan op het begrip "traditie", een begrip dat zieh ook uitstrekt tot het
heden (vgl. Neve, 1995, pp. 477 e.V.). Aan het begrip "medische traditie" zijn,
zoals Neve aangeeft, een aantal vooronderstellingen verbunden. Allereerst moet
een traditie zichtbaar zijn, dat wil zeggen, zij moet herkenbaar zijn in het verle-
den. Een traditie dient ook bepaalde maatstaven en idealen te bevatten. aan de
hand waarvan vooruitgang kan worden afgemeten. Dat wil evenwel niet zeggen
dat er vanuit een bepaalde traditie niet veel verschillende verhalen te verteilen
zouden zijn, met een nadruk op bijvoorbeeld economische, demografische, cul-
tureel-antropologische of sociologische aspecten. In Neves beschrijving van de
ontwikkeling van de geneeskunde zijn echter toch bepaalde constanten terug te
vinden. Kenmerk immers van de Westerse traditie is, aldus Neve, dat men erop-
uit is het ziekzijn. "illness", te verklaren aan de hand van ziekten, "diseases",
bepaalde onafhankelijke en natuurlijke entiteiten: "Illness as an experience
becomes replaced, or pushed to one side, as the trained doctor tracks the authentic
but hidden world of disease as biological pathology. The disease entity, the ob-
ject of attention, splits from the experience of suffering with which it had once
been linked, (...) Medicine and its claims to see through to the disease embody
the progressive ideal of the Western medical tradition. (...) The backbone of
progress that makes up one version of the Western medical tradition is formed
out of the possibility of succesful application of biomedicine and its technology"
(Neve, 1995, pp. 481-482). Door allerlei andere beschouwingswijzen ook in
him waarde te laten, tracht Neve simplisme en vooruitgangsgeloof te vermijden.
Als het echter gaat om een medische kijk op ziekte, dan is volgens Neve van een
reclulijnig proces sprake, de toenemende invloed van het biomedisch denken en
het ontologisch ziektebegrip.

In het licht van dit proefschrift moet Neves conclusie als voorbarig worden
best houwd. Bij de bestudering van de ontwikkelingen van de laatste 150 jaar
blijkt dat bepaalde trends in de hedendaagse discussie terugkeren. Het is niet zo
dat de ontologische optiek alleen maar aan invloed wint; er is immers ook steeds
weer sprake van een verzet hiertegen. Hetzelfde geldt voor het mechanicistische
standpunt: het is aantrekkelijk, maar het beklemtonen van de eigen aard van de
mens/levende natuur is dat evenzeer. Er is dus geen sprake van "primitieve"
opvattingen, die definitief overwonnen zouden worden. Er is eerder sprake van
een constant spanningsveld tussen concurrerende ideeen met hun eigen voor-
en nadelen. De continuiiteit van bepaalde concepten en de voortdurende terug-
keer van bepaalde invullingen ervan kunnen immers niet verhelen dat er vaak
sprake is van veel strijd en discussie. juist ten aanzien van de centrale noties van
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de geneeskunde als praktische wetenschap. Aansluitend bij Bernstein, kan de
discussie van de afgelopen 150 jaar worden gekarakteriseerd als een traditie, zij
het een traditie, die door breuken wordt gekenmerkt en waarin centrale concep-
ten steeds weer anders worden ingevuld. Als er al van een "backbone" sprake is,
dan is dat die van de voortdurende discussie, dat wil zeggen, van een continui-
teit van het discursieve proces. Deze "backbone" krijgt gestalte in meerdere,
deels strijdige, wetenschapsidealen en niet in de Suprematie van een enkel ide-
aal.

Vanuit kuhniaans perspectief ligt het accent van de geschiedenis meer op dis-
continuiteit dan continuiteit. Toch wil dit niet zeggen dat de fasen elkaar slechts
afwisselen. zonder onderling verband. Wanneer een nieuw ideaal opkomt, vindt
discussie plaats met het voorafgaande. Daarbij blijven elementen van het oude
ideaal vaak relevant. "Since new paradigms are born from old ones, they ordinarily
incorporate much of the vocabulary and apparatus, both conceptual and
manipulative, that the traditional paradigm previously employed" (Kuhn, 1974
(1962), p. 149). Ondanks de bestaande incommensurabiliteit tussen vcrschil-
lende paradigma's, vertoont de argumentatie binnen een nieuw paradigma een
zekere verwantschap met de eerder gevoerde polemieken. Uit ons onderzoek is
gebleken dat bepaalde concepten, zoals ziekte en klinisch oordeel, een rol blij-
ven speien, al worden zij in de loop der tijd anders ingevuld. Deze concepten
moeten weliswaar niet worden gezien als variaties op eerdere versies, maar ze
vertonen wel een zekere familiegelijkenis.

Behalve concepten zijn ook praktijken een langer leven beschoren. Conceptuele
ontwikkelingen zijn immers gerelateerd aan praktisch handelen. De patronen in
spreekkamers en ziekenhuizen blijven terugkijkend deels herkenbaar. Ook hier
gaat het om familiegelijkenissen. In deze Studie lag het accent op concepten en
argumentaties, niet tegenover de praktijk, maar als een zijde van de medaille,
waarbij de praktijk de andere zijde vormt.

Een paradigma is dat wat een wetenschappelijke gemeenschap deelt (vgl. Kuhn,
1977 (1974), p. 294). Essentieel is dat Studenten worden opgeleid in de nieuwe
traditie, dat ze voorbeelden krijgen van de juiste denk- en handelwijze. Ze wor-
den opgenomen in de wetenschappelijke gemeenschap, als ze van hun leer-
meesters hebben geleerd om bepaalde vragen op de juiste manier op te lossen.
In een praktische wetenschap als de geneeskunde zijn leermeesters bij uitstek
belangrijk. Ze leveren een inspirerend voorbeeld, dat hun leerlingen later graag
aanhalen. De inspiratie betreft zowel de theoretische diepgang en conceptuele
scherpte, als de wijze waarop patienten werden bejegend.
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5.5 Lesen voor hrt heden . .

Wat valt er uit deze studie en uit de zojuist getrokken condusies te leren voor het
heden? Allereerst dat geneeskunde als wetenschap gezien moet worden als een
voortdurend proces van argumentatie en discussie. Het gaat hierin evenwel niet
urn het vinden van absolute waarheden, maar het overtuigen van anderen van de
zin van een bepaalde benadering. Dit impliceert geen relativisme, omdat nu een-
maal niet alle argumenten even zwaar teilen. Alleen die argumenten zijn relevant
die in staat zijn een nieuwe wending te geven aan reeds langer bestaande discus-
ties, een wending die het mogelijk maakt om acute problemen aan te vatten en
nieuwe praktische oplossingen te vinden. In de tweede plaats valt uit het onder-
zoek te leren dat geneeskunde als praktische wetenschap behoefte heeft aan dis-
cussies over de gehanteerde grondbegrippen, met name die van ziekte en kli-
nisch oordeel.Ten slotte is het duidelijk geworden dat dergelijke discussies zieh
niet In het luchtledige afspelen. maar tegen de achtergrond van eerdere discus-
lies, waarbij voorgaande idealen werkzaam blijven, al was het maar als referen-
Üepunt.
De huidige discussie over "Evidence based medicine" vormt hiervan een voor-
beeld under "Evidence based medicine" wordt verstaan: "(...) the conscientious,
explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about
the care of individual patients" (Sackett e.a., 1996. p. 71). De aanhangers van
"Evidence based medicine" willen individuele klinische expertise verbinden met
klinisch relevant onderzoek: "It's about integrating individual clinical expertise
and the best external evidence" (Sackett e.a., 1996, p. 71).
De argumenten die de aanhangers naar voren brengen ten gunste van "Evidence
based medicine" zijn, evenals de bezwaren, van uiteenlopende aard. Men ba-
seert zieh niet op doorslaggevende bewijzen die de tijdloze juistheid van deze
visie garanderen, maar op wat nu geldt: "current best evidence". Evenmin be-
roept men zieh alleen op medisch wetenschappelijke gronden. "Evidence based
medicine" beschouwt zichzelf nadrukkelijk niet als een "ivoren toren"-vorm
van wetenschap. De prineipes van "Evidence based medicine" worden op veel
terreinen toegepast, kindergeneeskunde, Chirurgie, huisartsgeneeskunde, tand-
heelkunde, verpleging, enzovoorts. Men is er op uit om de praktijk te verbeteren
van alle professionals in de zorg, indusief het management. De voordelen voor
de patient, die profiteeri van zowel de individuele klinische expertise van de
arts, als de beste beschikbare kennis, worden breed uitgemeten. "Doctors
practising evidence based medicine will identify and apply the most efficacious
interventions to maximise the quality and the quantity of life for individual
patients (...)" (Sackett e.a., 1996, p. 71). De legitimatie van "Evidence based
medicine" geschiedt nadrukkelijk ook via de politiek, de ethiek en de economic
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Ter afronding

In de discussie blijkt vooral dat men elkaar ervan wil overtuigen dat "Evidence

based medic ine" het actuele voorbeeld vormt van goede en wetenschappelijk

verantwoorde geneeskunde.

In de discussies over "Evidence based medic ine" staan bekende vragen centraal.

Wat kun je leren uit a lgemene kennis afkomstig uit klinische tests? "Current best

evidence", wat voor kennis is dat? Hoe is het totstandgekomen? Hoe maak je er

gebruik van in het klinisch oordeel? Het feit dat men bereid is o m zieh in de

geneeskunde te baseren o p de meest recente kennis. lost de vraag hoe algemene

kennis te rijmen valt met een individuele behandeling. niet op. In het klinisch

oordeel zullen artsen "evidence" moeten integreren in het geheel van hun be-

vindingen, in hun interpretatie van het verhaal van de patient (vgl. Greenhalgh,

1999, pp. 323 -324 ) . Bij de behandeling van zijn patienten zal de arts telkens

moeten beoordelen wat in het concrete geval de waarde is van de beschikbare

kennis en de gemiddelde resultaten (vgl. Maynard, 1997, p. 1 28). In de genees-

kunde is de vraag uiteindelijk niet: "Does it work for most patients?" maar:

"Does it work for this patient?" (vgl. Mant, 1999, p. 745) . In de discussie over

de geldigheid van "Evidence based medic ine" blijkt de verantwoording van het

praktische karakter van geneeskunde een essentieel punt.

Men beoogt niet slechts wetenschappelijk inzicht. men streeft naar praktische

resultaten. Hoe wetenschappelijk ook, het oogmerk is steeds het verantwoord

handelen in de geneeskundige praktijk. Het gaat o m de applicatie van de ver-

worven kennis. De aanhangers van "Evidence based medic ine" plaatsen zichzelf

daarbij uitdrukkelijk in de traditie. Zij voeren de worteis van hun onderneming

terug op het Parijs van halverwege de negent iende eeuw. "Evidence based

medic ine" vormt een hedendaagse uitdrukking van het streven de kwaliteit van

de medische praktijk te verhogen met behulp van wetenschappelijke kennis.

De bijdrage die filosofen op dit m o m e n t kunnen leveren aan het debat over

"Evidence based medic ine" , bestaat uit het expliciteren van de inhoud van de

centrale begrippen en idealen. Daarbij zullen zij moe ten samenwerken en in

discussie treden met de betrokkenen uit de praktijk. Voor het voeren van een

vruchtbare discussie is het van essentieel belang dat men er oog voor heeft wat

op het spei Staat. Het is met name dit aspect waaraan kennis van en inzicht in de

geschiedenis een bijdrage kan leveren.
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Hit proefschrift behandelt de geschiedenis van <e

geneeskunde vanuit een filosofische vraagstellii?.

Het bet reft een analyse en een reconstruct var

contepten van de geneeskunde zoals ze van 184»

tot 1970 in Nederland werden aangehangen. Da

zijn achtereenvolgens de geneeskunde als natuu-

wetenschap, als levenswetenschap en als niensvw

tenschap. Tcvens wordt een beschrijving gegevei

van de argumenten op grond waarvan de/e weto-

schapsidealen of paradigma's destijds werden ve-

dedigd, verworpen of vertaten.

De discussies worden behandeld volgens een va<

patroon. Kerst wordt een beknopte schets gegev«i

van de formulering van de bei reffende weten-

schapsopvatting. Vervolgcns wordt aandacht

geschonken aan twee basisbegrippen die binnen

elke gedachtebepaling omtrent de geneeskunde

een esscntielc rol spelen: /ieklebegrip en klinisch

oordeel. Tenslotte worden vooraanstaandc niedi«

uit de besproken perioden aan het woord gelater

Ramaer, Dondcrs, Winkler, Barge, Riimke en

Querido.

Uit de beschrijving van de historische discussies

over het wetenschappelijke karakter komt naar

voren dat geneeskunde moel worden gezien als

een voortdurend proces van argumentatie en dis-

cussie. In het streven naar een goede en weten-

schappelijk gefundeerde geneeskunde - waarvan

et ooumerk uitciiuie

handelen in de praktijk - vindt men geen door-

^laggevende bewijzen of'eeuwige' waarheden.

t-rkenning van deze feilbaarheid impliceerl echter

geen relativisme, maar houdt een aansporing in

om voort te gaan met het kritisch onderzoek van

geldigheidsclaims binnen de ueneeskunde.
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