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Het lichaam als  prothese. 
Vrouwen, lichaamsgrenzen en reproductieve technolo- 
gieën. 

Met de komst van moderne medische reproduktieve technologieën heeft de genees- 
kunde mogelijkheden gekregen In te grijpen bij problemen waar zij voorheen relatief 
rnachrelms tegenover stond. Mannelijke onvruchtbaarheid en aangeboren ahijkingen 
vormen Wee dusters van problemen waarvoor nieuwe techn.ialweni rond de voortplanting 
in loe~lerniende mate effectieve intenirentiemogelijknieden bieden. Deze nieuwe mogelijk- 
heden bestaan echter niet uit nieuwe behandelingen voor respectievelijk onvruchtbare 
inannen en pasgeboren kinderen zelf, maar richten zich op vrouwen. De aanpak van 
mannelijke onvruchtbaarheid bestaat steeds vaker uit de toepassing van in vitro fertilisa- 
bic (IVF), eventueel in combinatie inet inrracyt~pEais~naIische sperma injectie (ZCSZ), bij 
(vmchirbaire) vrouwen. De nieuwe rnogelljikE-ieden tot preventie of behandeling van 
aiaïrgeberen afwijkingen beslaan uit uitgebreide vormen van diagnostiek en zelfs chimr- 
gische ingrepen bij (geza~lde) zwangerea. Hoe wenselijk her vinden van oplossingen 
voor voorlineen onbeliandelbare pscablemeri ook is, dit proefschrift wil de tendens arn 
vrouwen in toenemende mate te orideswerpen aan medische behandelingen te11 behoeve 
van anderen, eca tendens die de huidige ontwikkelingen op het gebied van de voortplan- 
tingstecl.inonogie omniskenblaar te zien gewen, problematiseren. 

Her uitgangspunt hierbij is dat de besckueven tendens niet zonder meer toege- 
schreven kan worden aan biologische gegeventleden en de wijze waarop lichamen nu 
eei~maal van nature functioneren. Tegenover een dergelijke biologisch-deteminuistische 
visie wordt de historische achtergrond van de medische en wetenschappelijke bemoeie- 
nis met h a  reproduktkve lichaam inigebraicl~t. Deze wordt gekenmerkt door een 
oneueiiredige aandacht voor, en pattaologlseririg van, vrouwelijke voortplantingsfunc- 
ties, alsmede de prcduktie van empirische kennis door iriitensief onderzoek en groot- 



seltralige andernelping van vrouwen aan nzedìsclie c~~ntrole en ekperiunenkle, vaak 
controversi&le, behandelhgen. 

Deze historjsche achtergrond is uitemate relevant. crrn de tiuidige situatie re begrij- 
pen waarin niet alleen veel meer kennis en inte~~entlemogeJ~jWedeni met betrekking tor 
het vrouwelijke repradiektieve lichaam beschikbaar zijn dan VWS het mannelijke, inaar 
waarin het ook relatiefiliramelfsprekend is dat vrouwen veelvuldig onderzoclit en klian- 
deld worden. De welbekende nnedicalisering wan vrouwelijke liehamsprwcesseii en - 
functies als zwangerschap en geboorte ondergaat met de huidige teciuiollogische oirwik- 
kelingen niet alleen een banti&tleve maar ook een kwalitatieve veranderiiig: de zorg 
voor het reproduktieve wrouwenlicham heeft zich via de huidige tech~loiogisclie orrt- 
wikkelingen dusdanig uitgebreid, dat nu ook de medisclie zorg voor de problemen van 
anderen er in opgenomen worden. 

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de medische probleinatnek van ma~mlijke 
onvrucl.itbaarheid en die van aangeboren ahijkingen dusdanig geherformuleerd worden 
dat hun verplaatsing van mamen en kinderen naar vrouwen tot stand konlt. Hiertoe is 
een analyse gepleegd op medisch-wetenschppeIij,ke literaïilur iraet behulp van methoden 
en concepten ontleend aan het weliensirhaps- en techniekonderzoek. Door middel van 
een Latauriam-semiotische analyse van deze wetenschappelijke literatwur i s  onderzwiit 
via welke mechanismen medische problenzen geherforniullieerd en getra~~farmeerd 
worden. Daarbij is gekeken op welke uvi-jze relatjies tussen, en individualliteit vaai 
mamen, vrouwen, en kinderen gestalte krijgen, en wat dit impliceert voor de con- 
structie van het vrouwelijke lichaam. 

Net onderzoek naar de wijlze waarop medische proble~nen van mannen en kinderen 
in toenemende mate geschaard raakten onder de behandeling van vrouwen richt: zich 
met name op de verschijning van GWee nieuwe typen parienten: %er paar' en 'de foetus'. 
Beide kregen de status van patiënt, - %bet paar' bij IVF, 'de foetus' bïj prenatale 
geneeskunde - hetgeen in de wete~iscliappeli.ike literatuur over IVF bij mannelijke 
infertiliteiit en foetale chirurgie h zeer letterlijke zin het geval blijkt. 'Vrouwenkomen 
daarin als patiënten vrijwel niet meer voor. In plaats daarvan zijn het 'foetussen' en 
'paren' die de diverse bekiaindelingen heten te ondergaan. Bij foetale chirurgie vinden 
we wel vrouwen, maar dan in de veelzeggende positie van inoeder vail de patient, niet 
die van de patiena zeif. 

Am de hand van een analyse van de betreffende wetensclirappelijke liberaluur wordt 
beschreven hoe deze nieuwe 'patiiintenhnerzijds een sc8iamierhnctie vervullen i11 de 
verschuiving w a n  medische problematiek, en, anderzijds, hoe de rnogelijbeid om hen 
als palignten te ~onceptualiseren zelf resulteert uit de tech~ologie. De verschuiviiaig van 
de behandeling wan aangeboren afwijkingen van kinderen naar vrouwen, In de vann van 
hoog-technologische chirurgische ingrepen, wordt gemedieerd door de conceptuali- 
sering van de foetus als zelfstandige parient. Tegelijk is deze eonceptuaillsering van de 
foetus zelf resultaat van medisch-techologisc1ie ontwikkelingen. De inzet vara prenatale 
diagnostiek bij zwangeren brengt 'de fwtusYn het vizier van de gerzeeskunde, hetgeen: 
vervolgens leidt tot nnedische indicaties voor behandelingen en ingrepen hij zwangeren 
ten behoeve van de foetus. Op vergelijkbare wijze wordt de verscPimiving van de 
behandeling van mannelijke inferrllileit van mannen naar vrouwen in aanzienlijke mate 
versoepeld door her onvruchtbare paar als 6th patient te zien, terwijl ook deze concep- 



t-usalisering groi;eidirePr~ saaeIir op I,e& war de WF techniek zelf eerst mogelijk masakte. het 
obseneren (en Isitcr ma~puleren) van de interactie lussen vrouwelijke en mamelGke 
geslachescellear als één, zelfslandig fenomeen. 

Met andere woorden, de reden voor mLtdicch-technisch inrgrijpen bij vrouwen in 
deze gevallen ( m e l i j k  dat zo nu eenmaal de ahljk'mgen van 'de fwtus' en de infeni- 
Ijteit van 'het paarkicbtbmr en gediagnastiieeerd hunnen worden) ontstaat met de 
mogelljiaeden en het gebrujk van techologie. Zodoende crei5ert het gebruik van 
technologie bij vro~wen,  via de bmweg'vvan foetussen en paren, (sheeds opnieuw) haar 
eigen nmdzaak. De diagnoses mek ktrekking tot 'de fmtus' en 'het paar' worden ver- 
volgens zelf weer de reden voor (verdere) medische technische ingrepen bij vrouwen. 
Maar het centraal stellen van deze nieuwe patiënten, in plaais van individuele k o u -  
wen" onttrekt aan het oog in welke mate, en voor wie, de laatsten juist steeds meer, en 
steecis invacievere behandelingen ondergam. 

De analyse toont evenwel dar in, de literatuur tevens een duidelijke visie naar voren 
kicairrt 'voor wie' de behandelingen zijn. 'Parenhoch 'foeilussem2cantwroorden aan de 
traditionele norje van een individuele patiënt, maar daas waar wel over individueir in de 
traditionelle zin van bet woord gesproken wordt blijken 'mannen'en 'kinderen' de 
rellevante categorieiën te zijn, niet 'vrouwen'. De rol van, vrcruwen en hun lichamelijke 
betrokkenheid in belde techologisclre praktijken blijfl onderbelicht door de werking 
van twee specifieke discursieve mechanismen. Het eerste mechanisme leidt tot een 
tekstueel patroon waarbij de ingrepen die plaats vinden bij vrouwen alszodanig uit de 
teksten verdwenen zijn, en in geherdecieerde vorm verschijnen. Za worden de diverse 
interventies in vrouwearlichamen wel benoemd, maar dan als diagnostiek, preventie, 
voorbereiding tot, d zelfs succesmaat van de betreffende behandeling, in plaats van als 
lichamelijke interventies op zichzelf. Her tweede mechanisme vorm een patroon dat 
maakt dat de resultaten van de diverse experimenten en Ingrepen doorgaans worden 
verwoord in termen van het behoud of het herstel van het potentieel van kinderen en 
m a m n .  Ook al richten de ingrepen zicli op de uiteedilapende functies en organen van 
het vrf~uwelijke lichaam, een (positie0 resultaat van dergelijk ingrijlpen wordc beschre- 
ven alsof er geen vmuw aan te pas karnt. Door de toewijzing en verdelinzg van activiteit 
(bagerrcy" en eigenschappen hcsen individuen heet het dat mannen: door de techniek in 
staat gesteld ~ ì j i r  zicl~zelf voort te pianien, of hun eigen wennogen daartoe hebben 
herkregel1 en bewezen, en kinderen zijn in staat gesteld zichzelf voor hun geboorte goed 
te orrtwikkelen. 

Vervolgens komt cle vraag aan de orde, hm, gegeven bovenstaande configuratie, de 
positie wan 11et vrouwelijke lichaam in de twee teciinollogische pralctijken beschreven 
kan warden. Met behulp van het concept 'licliaarnsgreau,en' wordt getraceerd of en hoe 
de demarcatie van het vrouwelijke lichaam als een iildividueel lichaam plaatsviiidr. De 
grenzen van het vsouwelijke lichaam worden, met de verdere technologische ontwikke- 
lingen, dusdanig gelterdefinieercl en verschoven, dat de definitie van dat lictiaam imtsw- 
menteel en functioneel gekoppeld raakt aan (de zorgbehoefte van) dat van anderen. 
Binnen de liuidige technologische coi~figuraties ontstaat zodoende een lichamsontologie 
die orilisclirreven kan warden met de frase helt vrouwelijk lichaam als prothese'. Deze 
metafoor wil uitdrukken I~oe her vnowelijke lichaam, bijna als deel van het teeksiolo- 
giscl~e instrun~entariwm, ingezet wordt ter compensatie en heliilg van ontbrekende 



functies of pathologische verschijnsellen van andere l icl~men,  daarby haar betekenis als 
, met waarde en knctjomliteit voor era in zichzelf verliezend. 

Deze ontologie werd in eerste instantie gedestilleerd uit de discursleove praktijken 
van medische wetenschap en teclmiek, en zegt daarmee pruniair iets over die praktijken. 
Daarmee is echter niet gezegd dat haar geldigheid gering is. noch dat: haar invloed niet 
verder renkt dan de gremen van die prakitijken. Zo kan bijvoorbeeld niet soi~der meer 
aangenomen worden dat juridische en morele definities van het iadividw. en het inid ividu- 
ele lichaam, zoals verondersteld in de rechten vm de patignt, stalid t-mudeni tegenover 
deze technoLogische ontwilkkelhgen, en er ondubklzinslig vastgehouden wordt aan trer 
individuele recht ap ~ichmelijke integriteit en. zelthsrhikking voos vrouwen. Zo 
blijken Ynfomed consent' procedures rnet betrekking Lot ingrepen Pen behoeve van 'de 
foetusbof 'het paarbauwelyks minder ambigu te zijn over de kwestie wie de patiënl is, 
en, bijgevolg, wiens licl~arnelijke integriteit met het zetten wan een: hmdrekening geacht 
wordt gewaarborgd te zijn. 

Het idee dat medisch rechk en ethiek de posiaie van vrouwen z~~lleri. waarborgen 
blctet verder aan vanzelfsprekendheid in, waar blij~kt dal debatteli over de implicaties van 
deze technologieën, gevoerd vanuit beide disciplines, geneigd zijn 11~11 prableernstclliri- 
gen te baseren op de (verwachte) stand van de technologie, e11 de daarmee oneslaiie 
onitologieen. Met name waar het medisch onderzoek en behai~dcliny va11 'de foetus' 
betreft, l~ouden ethici en j~uristen zich vaak eerder bezig ]net de vraag in welke situaties 
wrwwen gedwongen Pcurmen worden bepaalde ingrepen ten behoeve van hun foelus te 
ondergaan, dan met. de vraag hoe vrouwen te bescherrnein tegeili dergelijke zich tegen 
hecl kerende gevolgen van het aanvaarden van inedische zorg tijdens hun zwangerschap. 
Precies de rechten en morele bescherming die lrun als individuen toekomen, blijken, iii 

het licl~t. van de technologische mogelijkheden en nieuwe gegevenheden, te h m e n  
worden herzien en heroverwogen, in plaats van te fùngeran als ondubbelzinnige 
tegenkracht. 

Het proefschrift eindigt rnet een epiloog waarin de conclusies van het anderzoek 
gesitueerd worden binnen hedendaagse debatten over de relatie tussen feininisrne en 
techr~ologie. Het stelt het probleem aan de orde hoe, in een context waarin modernisili- 
sclw noties als individualiteit, aurollainie en het izatuurlljke lichaam radicaal ter diselas- 
sic gesteld zijn, een feministische positie ten aaiuieii van de besicl~reven tleeh~olagische 
onzsvikkelingen ingenomen kan worclen. Via een besprekiilg van poslniodernisllsclie 
concepten als 'hybridan'een kcyborgs', en een vergelij~kimrg tussen de posities van Bruno 
Latour en Donna Haraway, verdedigt het een standpunt dat inodernristiccl~e idealen 
onderkent als tegelijk contingent en onmisbaar, ze1f.S voor posi-(moderne) fernitiisten. 




