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Conceivingg contraceptives 
Thee Involvement of Users 
inn Anti-Fertility Vaccines Development 

Samenvatting g 

Vanaff  de jaren '90 groeide de consensus onder onderzoekers, beleid-
makers,, financieringsinstanties en vrouwengezondheidsactivisten dat de 
toekomstigee gebruikers van anticonceptiemiddelen betrokken zouden moeten 
wordenn bij het ontwikkelingsproces. Maar in de praktijk blijkt het heel 
moeilijkk te zijn om gebruikersperspectieven te integreren in het onderzoek en 
dee ontwikkeling van anticonceptiemiddelen . De meeste studies naar de relatie 
tussenn gebruikers en anticonceptie waren gericht op de fase waarin de 
problemenn gewoonlijk aan de oppervlakte komen: de invoering van anticon-
ceptiemiddelenn in family-planning programma's. Naar de stadia van tech-
nologiee ontwikkeling die daaraan vooraf gaan, en naar de wijze waarop 
gebruikerss daarvan deel uit maken, werd geen onderzoek gedaan. In dit 
onderzoekk ben ik nagegaan hoe gebruikers verwikkeld zijn in de ontwikkeling 
vann een bepaalde nieuwe anticonceptie-technologie, en dat gedurende het hele 
ontwikkelingstraject.. Twee onderzoeksvragen stonden daarbij centraal. Op 
welkee wijze zijn gebruikers betrokken in het ontwikkelingsproces van 
antivruchtbaarheidsvaccins?? En wat zijn de mogelijkheden en beperkingen om 
ditt te veranderen? 
Dee aard van de relatie tussen technologie en gebruikers staat ter discussie. 
Mett deze studie wil ik zowel een empirische en als een theoretische bijdrage 
leverenn aan dit debat. Anticonceptie ontwikkeling is onderwerp van voort-
durendee onenigheid, en internationale organisaties hebben daarom een aantal 
initiatievenn ontplooid ter bevordering van een bredere participatie en van een 
dialoogg over de sociale aspecten in eerdere stadia van de technologie ontwik-
keling.. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in technology assessment levert 
ditt onderzoek belangrijke inzichten op over het effect van deze inspanningen. 

Inn de Inleiding wordt de literatuur op het gebied van gebruikers en 
Sciencee and Technology Studies besproken. In de Social Construction of 
Technologyy benadering worden gebruikers geconceptualiseerd als relevante 
socialee groep. Maar van dit type analyse maken de effecten van voorstellin-
genn over gebruikers in eerdere stadia van technologie ontwikkeling niet 
systematischh deel uit. In haar script benadering wijst Akrich (1992, 1995) een 
belangrijkee rol toe aan de voorstellingen over toekomstige gebruikers die 
technologie-ontwikkelaarss er op na houden. Technologieën, zegt Akrich, 
bevattenn een script: samen met de actoren en de setting waarbinnen zij 



wordenn verondersteld te werken definiëren technische objecten de handelings-
mogelijkheden.. Technische objecten behelzen een verdeling van verantwoor-
delijkhedenn en wijzen posities toe aan andere participanten in sociaal-tech-
nologischee netwerken, onder wie de potentiële gebruikers. In het script lopen 
dee ontwerpers vooruit op de door hen veronderstelde gebruikers. In dit 
proefschriftt maak ik gebruik van Akrich's benadering om te onderzoeken hoe 
antivruchtbaarheidsvaccinss met een bepaald script tot stand kwamen. Haar 
werkwijzee bestond er uit dat zij situaties onderzocht waarin er een discrepan-
tiee was tussen de beoogde gebruikers en de uiteindelijke (niet) gebruikers. Zo 
konn zij zichtbaar maken hoe de voorstellingen die de technologie-ontwik-
kelaarss zich maakten van de gebruikers vaste vorm hadden aangenomen in 
hett artefact middels hun ontwerpbeslissingen. Maar ik was geïnteresseerd in 
hett voorafgaande ontwikkelingstraject, voordat technologieën in het gebruik 
ofwell  geaccepteerd ofwel afgewezen worden. En ik had belangstelling voor 
hett ontwikkelen van een perspectief op verandering van de wijze waarop 
technologieënn tot stand komen in deze eerdere stadia, zodat problemen mis-
schienn voorkomen zouden kunnen worden. Ik stel daarom twee uitbreidingen 
vann de script benadering voor. In de eerste plaats is het belangrijk om te 
analyserenn waar bepaalde representaties van gebruikers vandaan zijn 
gekomen,, wie ze onder woorden heeft gebracht, en hoe het komt dat som-
migee impliciete en expliciete beelden over toekomstige gebruikers onder 
bepaaldee omstandigheden meer invloedrijk krijgen dan andere. In de tweede 
plaatss heb ik verschillende methodes verkend om inzicht te krijgen in de aard 
enn inhoud van representaties van gebruikers. Ik heb onderzocht hoe zich 
ontwikkelendee scripts in eerdere stadia expliciet gemaakt kunnen worden door 
dee ideeën over gebruikers van de betrokken onderzoekers te contrasteren met 
diee van andere belanghebbenden. Voor de ontwikkeling van immunologische 
anticonceptiee voorzag de internationale vrouwengezondheidsbeweging mij van 
eenn bruikbaar contrast. Ik kon onderzoeken welke voorstellingen over 
toekomstigee gebruikers naar voren werden gebracht door enerzijds de onder-
zoekerss en anderzijds de vrouwengezondheidsactivisten in hun onderhandelin-
genn over hoe de technologie en het daarmee samengaande script er uit 
moestenn gaan zien. De klinische proeven met antivruchtbaarheidsvaccins 
vormdenn een andere gelegenheid om het zich ontwikkelende script te bes-
tuderenn voordat de methode zou worden geïntroduceerd. De aanwezigheid 
vann deelnemers aan de proeven maakt het interessant om na te gaan wat we 
kunnenn leren van hun treffen met de gebruikers zoals die waren ingeschreven 
inn het script van antivruchtbaarheidsvaccins. 

Dee volgorde van de hoofdstukken in dit proefschrift komt overeen met 
hett ontwikkelingstraject van antivruchtbaarheidsvaccins. De ontwikkeling van 
dezee vorm van anticonceptie startte in de jaren '70, toen het idee van een 
immunologischee benadering van vruchtbaarheidsregulering onder woorden 
werdd gebracht in onderzoeksprogramma's van het Human Reproduction 
Programmee van de World Health Organization (WHO/HRP) en van een 



nationaall  onderzoeksinstituut in India. Hoofdstuk 1 gaat over het opzetten van 
dee onderzoeksagenda. Om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden tot 
veranderingg was het van belang om na te gaan wie gevraagd werden om 
representatiess van toekomstige gebruikers naar voren te brengen, en hoe die 
voorstellingenn eruit zagen. De WHO/HRP nodigde de lidstaten, biomedische 
wetenschapperss en klinici uit voor het opstellen van het onderzoekprogram-
ma.. Sociale wetenschappers, organisaties voor family planning, en vrouwen-
gezondheidsactivistenn werden in deze fase niet bij het proces betrokken. 
Onderr de representaties van gebruikers die de uitgenodigde actoren naar 
vorenn brachten en die van invloed waren op de totstandkoming van het eerste 
onderzoekprogrammaa waren noties als bevolkingen, niet-pilgebruikers, en 
uiteindelijkk "iedereen". Ideeën over toekomstige gebruikers hadden meer 
functiess te vervullen dan alleen het richting geven aan de technologie-ontwik-
kelaars,, ze moesten bijvoorbeeld ook het onderzoek en de ontwikkeling 
legitimeren.. Om een onderzoekprogramma op te kunnen zetten moest over-
eenstemmingg bereikt worden over een doable research problem (Fujimura 
1987),, en daarvoor moesten het werk in het laboratorium, in de kliniek en in 
dee wereld van beleid en financiering op één lijn gebracht worden. In een 
pogingg om dit te bereiken werden de denkbeelden over wie de methode 
zoudenn kunnen gebruiken vaag gehouden. De WHO/HRP en de lidstaten 
wildenn voorkomen dat het onderzoek naar immunologische anticonceptie 
geïnterpreteerdd zou kunnen worden als een uitspraak over de politiek 
gevoeligee relatie tussen bevolkingsgroei in de Derde Wereld en ontwikkeling. 
Dee opvatting over gebruikers als "iedereen" was politiek niet zo neutraal als 
opp het eerste gezicht leek. Het in overeenstemming brengen van de tech-
nologiee met specifiekere profielen van toekomstige gebruikers zou ten koste 
zijnn gegaan van de doability van het onderzoek, en daarmee zou de mogelijk-
heidd van een snelle en universele technologische oplossing voor vruchtbaar-
heidscontrolee zijn opgeschort. 

Inn hoofdstuk 2 laat ik zien in hoe de situatie was waarin de selectie 
vann geschikte antigenen plaatsvond, en hoe in samenhang daarmee een 
bepaaldee representatie van het lichaam van gebruikers tot stand kwam. De 
onbepaaldheidd van de denkbeelden die wetenschappers hadden over de 
toekomstigee gebruikers betrof ook hun sekse. De lichamen van gebruikers 
werdenn beschreven in termen van substanties waartegen mogelijk een vaccin 
ontwikkeldd zou kunnen worden. Maar deze sekseloze voorstelling van de 
lichamenn van gebruikers was niet in overeenstemming met de praktijk van de 
wetenschapperss die zich bezighielden met de menselijke voortplanting. Er 
ontwikkeldee zich een technologie met een duidelijk gender-script. Ik heb 
daaromm betoogd dat zelfs als technologie-ontwerpers geen gebruikers voor 
ogenn hebben, we daaruit niet de conclusie kunnen trekken dat gebruikers er 
niett toe doen. Het concept geïmpliceerde gebruikers (zie ook Clarke en 
Montini)) is bedoeld om deze vorm van betrokkenheid zichtbaar te maken. 



Omm de asymmetrie in het voorkomen van mannelijke en vrouwelijke 
lichamenn in de ontwikkeling van antivruchtbaarheidsvaccins te begrijpen heb 
ikk vervolgens een analyse gemaakt van de speelruimte die de onderzoekers 
haddenn om bepaalde vaccins wel en andere niet te ontwikkelen. De mogelijk-
hedenn om de nieuwe methodes te ontwikkeien waren ingebed in een bepaalde 
context,, die zich had ontwikkeld gedurende vele jaren van onderzoek naar de 
voortplanting.. De beschikbaarheid van onderzoeksmateriaal structureerde op 
doorslaggevendee wijze het verloop van het onderzoek en de ontwikkeling van 
immunologischee anticonceptie. Het placenta-hormoon hCG was gemakkelijk 
verkrijgbaarr in zuivere vorm, en voor onderzoek naar het voortplantingsys-
teemm van de vrouw bestonden al gevestigde diermodellen. Deze gynaeco-
logischee infrastructuur (Oudshoorn 1994) voor het doen van onderzoek op het 
gebiedd van de voortplanting stimuleerde het onderzoek naar middelen voor 
vrouwenn meer dan dat naar middelen voor mannen. Ook waren internationale 
politiekee debatten van grote invloed op de co-constructie van antivruchtbaar-
heidsvaccinss en de toekomstige gebruikers, in het bijzonder de discussie over 
abortus,, over de rol van mannen bij de anticonceptie, en over reproduktieve 
rechten.. Ik ben ook nagegaan welke factoren mogelijk maakten dat er toch 
enigg onderzoek naar een immunologisch middel voor mannen werd uit-
gevoerd. . 

Inn hoofdstuk 3 ga ik in op de rol van de internationale vrouwen-
bewegingg in de ontwikkeling van antivruchtbaarheidsvaccins. Dat zij betrok-
kenn waren bij het proces roept onder meer de vraag op of en hoe vrouwen-
gezondheidsactivistenn zouden kunnen worden beschouwd als woordvoerders 
voorr de toekomstige gebruikers. Dit heb ik onderzocht door te analyseren hoe 
dee betrokken actoren deze kwestie zelf behandelden. De vrouwengezondheid-
sactivistenn claimden niet in naam van de gebruikers te spreken. Maar op basis 
vann hun andere ervaringen en hun analyse van die ervaringen waren vrouwen-
gezondheidsactivistenn in staat om in de discussies met anticonceptie-ontwik-
kelaarss een meer gecontextualiseerd beeld van de toekomstige gebruikers te 
geven.. Onder invloed van de verschuivingen in het internationale beleid op 
hett gebied van anticonceptie ontwikkeling in de jaren '90 in de richting van 
meerr aandacht voor reproduktieve rechten en gezondheid, werd hun alter-
natievee perspectief erkend als waardevol. Van groot belang is dat hierdoor de 
ledenn van de vrouwengezondheidsbeweging zich niet hoefden te beperken tot 
dee in wezen onmogelijke taak stem te geven aan de veronderstelde behoeften 
enn voorkeuren van mensen die hun familie willen plannen. In plaats daarvan 
kondenn zij zich verhouden tot anticonceptie op andere manieren, bijvoorbeeld 
alss onderzoeker of als pleitbezorger. Er was ruimte gecreëerd waarin 
vrouwengezondheidsactivistenn andere verbanden en betekenissen konden 
inbrengenn in het debat, zoals inschattingen van wat voor soort relaties door 
eenn technologie worden vormgegeven. 

Vervolgenss heb ik onderzocht wat de mogelijkheden en beperkingen 
warenn om de alternatieve perspectieven van de vrouwengezondheidsactivisten 



inn te brengen in het ontwerp van antivruchtbaarheidsvaccins. De wetenschap-
perss stelden zich ten doel een anticonceptiemiddel te ontwikkelen met een 
langee werkingsduur dat eenvoudig toe te dienen zou zijn, en zij verwachtten 
datt zo'n methode tegemoet zou komen aan de behoeften en voorkeuren van 
gebruikers.. Vanuit hun perspectief van gecontextualiseerde gebruikers 
vroegenn de vrouwengezondheidsactivisten zich af in hoeverre een aantal 
eigenschappenn van antivruchtbaarheidsvaccins wel praktisch zouden zijn. Zij 
warenn met name bezorgd over de /ag-periode van 3 tot 6 weken na de 
injectiee die nodig is om een voldoende immuun-respons op te bouwen, over 
dee onvoorspelbaarheid van de werkingsduur, en over de onmogelijkheid om 
dee immuun-respons desgewenst uit te schakelen. Tegen de achtergrond van 
hett steeds terugkerende verschijnsel van het toedienen van anticonceptie 
onderr dwang of zonder dat de gebruikers volledig zijn geïnformeerd, maakten 
zijj  zich zorgen dat deze methode zich zou lenen voor misbruik in familie 
planningg programma's die beheerst worden door bevolkingspolitiek. Volgens 
dee onderzoekers maakten deze punten geen deel uit van het vaccin zelf, maar 
moestenn ze aan de orde komen als de middelen toegepast zouden worden in 
familiee planning programma's. Ze opperden dat een ander anticonceptiemid-
dell  gebruikt zou kunnen worden om de /ag-periode te overbruggen. Ze 
ontwikkeldenn een speciale test-kit om de immuun-respons te volgen. En ze 
steldenn voor dat het personeel in de gezondheidszorg de gebruikers goed zou 
moetenn voorlichten over de mogelijke werkingsduur. In mijn analyse heb ik 
latenn zien dat deze voorstellen begrepen kunnen worden als een mengeling 
vann boundary-work (Gieryn 1983 en 1995, Jasanoff 1995), en pogingen van 
dee wetenschappers om het zich ontwikkelende artefact toch te laten aansluiten 
bijj  de gebruikers (Akrich 1992 en 1995). Vrouwengezondheidsactivisten 
zettenn ook vraagtekens bij de effectiviteit en de veiligheid van het middel 
voorr gebruikers met een verschillende genetische constitutie, of die onder-
hevigg zijn aan omstandigheden die de respons op het vaccin beïnvloeden 
zoalss stress, ondervoeding en ziekten, of in situaties waar de gezondheidszorg 
gebrekkigg is. De onderzoekers betoogden dat deze zorgen van de vrouwen-
gezondheidsactivistenn niet relevant waren, omdat wat zij ontwikkeld hadden 
nogg maar prototypes waren, en niet het middel dat uiteindelijk gebruikt zou 
wordenn in het dagelijks leven. Maar ondertussen werden deze prototypes 
gebruiktt in klinische proeven, en werd op basis daarvan verslag uitgebracht 
overr de effectiviteit en veiligheid van het nieuwe middel. Door de prototypes 
vann het middel op deze manier in te zetten kon geen rekening gehouden 
wordenn met de andere invulling van de begrippen veiligheid en effectiviteit 
diee vrouwengezondheidactivisten hanteerden. Al hun zorgen werden verwezen 
naarr latere stadia van de technologische ontwikkeling. 

Overr de betrokkenheid van gebruikers in de klinische proeven met 
antivruchtbaarheidsvaccinss gaat hoofdstuk 4. Ik heb onderzocht welke rollen 
dee onderzoekers in hun verslagen toeschreven aan de deelnemers. De weten-
schapperss zagen de deelnemers als "test-gebruikers" en refereerden aan hen 



alss de voorlopers van de toekomstige gebruikerspopulatie (zie ook Epstein 
1995).. In de werving en in de uitvoering van de testen waren de deelnemers 
inn levende lijve aanwezig. Daardoor hadden ze de mogelijkheid om wel of 
niett deel te nemen, en zo een foot-vote uit te brengen. Het maakte hen ook 
kwetsbaarr voor ethisch misbruik en voor pijn. Het was in deze fase, waarin 
dee middelen klinisch getest werden, dat verschillen tussen de keuzemogelijk-
hedenn van vrouwen wereldwijd het duidelijkst naar voren kwamen. In India 
wass het gemakkelijker om vrouwen te recruteren voor de tests dan in 
Zweden.. Aan arme vrouwen in India boden de testen een welkome gelegen-
heidd om toegang te krijgen tot betere gezondheidszorg, om extra inkomen te 
verwerven,, en om buitenshuis te kunnen verkeren. 

Inn de klinische tests in India en in Zweden in de jaren '90 werden 
specialee organisatorische maatregelen getroffen om het hoofd te bieden aan 
hett probleem van de onvoorspelbare individuele variatie in immuun-respons. 
Daarr waren goed uitgeruste laboratoria voor nodig, gemotiveerd gezondheids-
zorgpersoneel,, en veelvuldige toegang tot de deelnemers voor bloed-tests en 
booster-injecties.. Een deel van de inspanningen om het vaccin te laten werken 
bestondd uit het rapporteren van de bevindingen in wetenschappelijke rappor-
ten.. De oorzaken voor hoge en lage immuun-respons die de onderzoekers 
daarinn aangaven vertoonden een specifieke verdeling: hoge immuun-response 
schrevenn zij toe aan het middel terwijl zij lage immuun-respons en bijwerkin-
genn toeschreven aan de vrouwen. In de tests in India werd de effectiviteit van 
hett middel niet uitgedrukt in het totale aantal zwangerschappen onder de 
deelnemers,, maar werden alleen de zwangerschappen geteld die voorkwamen 
inn de menstruatiecycli waarin de immuun-respons boven een bepaalde 
drempelwaardee was geweest. De uitkomsten die op deze wijze werden bereikt 
speeldenn een belangrijke rol in het legitimeren van vervolgonderzoek. Ik heb 
aangegevenn dat de status van veelbelovende technologie (Van Lente 1993) die 
aann antivruchtbaarheidsvaccins was toegeschreven kan helpen verklaren hoe 
dezee vaccins gedurende zo'n lange tijd het voordeel van de twijfel kregen. 

Inn 1994 onderbrak de WHO/HRP de klinische tests onder haar 
auspiciënn in Zweden, toen twee van de eerste zeven deelnemers van verdere 
deelnamee afzagen vanwege de ernstige bijwerkingen die zij ondervonden. De 
wetenschapperss gingen toen verder onderzoek doen naar de oorzaken van de 
bijwerkingen.. In dezelfde periode werd het klinische onderzoek in India 
voorlopigg opgeschort en gingen de onderzoekers er toe over hun middel met 
aanvullendd laboratoriumonderzoek eerst geschikter te maken voor groot-
schaligg gebruik in family-planning klinieken. Precies deze punten, de vraag 
naarr de praktische bruikbaarheid van het middel en zorgen over de bijwerkin-
gen,, waren door de vrouwengezondheidsactivisten naar voren gebracht 
voordatt de klinische testen begonnen. Ik heb daarom geconcludeerd dat de 
dure,, in sociaal opzicht kostbare, en tijdverspillende detour van de weten-
schapperss voorkomen had kunnen worden als vrouwengezondheidsactivisten 



hunn perspectief op gebruikers naar voren hadden kunnen brengen in eerdere 
fasenn van de technologie ontwikkeling. 

Inn de Conclusie vat ik de hoofdpunten van mijn betoog samen, en 
schetss ik de implicaties voor beleid op het gebied van de ontwikkeling van 
anticonceptie.. Het middel dat de onderzoekers wilden ontwikkelen bevatte 
eenn script. Een goedkoop anti-hCG vaccin dat met een enkele injectie 
langdurigee bescherming zou bieden tegen zwangerschap, en dat heimelijk 
gebruiktt zou kunnen worden, was geschikt voor een specifieke categorie 
gebruikers:: vrouwen met gebrekkige toegang tot kwalitatief slechte gezond-
heidszorgg en met relatief weinig zeggenschap over hun gezondheid en 
geboorteregeling;; met ander woorden arme vrouwen in de Derde Wereld. Ik 
stell  daarom voor dat geïmpliceerde gebruikers een belangrijke toevoeging is 
aann het instrumentarium om gebruikers van een technologie te concep-
tualiserenn voordat deze op de markt wordt gebracht. Het zichtbaar maken van 
hoee gebruikers verweven zijn in de technische keuzes van technologie-
ontwikkelaarss is in het bijzonder van belang om inzicht te krijgen in de 
mogelijkhedenn en beperkingen om de verhouding tussen gebruikers en 
technologiee in de vroegste stadia te veranderen. 

Mij nn analyse van wie hun representaties van gebruikers naar voren 
mochtenn brengen in welke omstandigheden, stelde mij in staat om in te zien 
hoee invloedrijk impliciete en ongearticuleerde noties van de gebruiker - zoals 
"iedereen""  - kunnen zijn. Vanuit het perspectief van de vrouwengezondheid-
sactivisten,, van gebruikers dus die in hun dagelijks leven hun familie 
proberenn te plannen, vertoonde het script van antivruchtbaarheidsvaccins een 
gebrekk aan samenhang. Vrouwengezondheidsactivisten betwijfelden of het 
middell  dat werd ontwikkeld eigenlijk wel tegemoet zou komen aan de 
behoeftenn van arme vrouwen in ontwikkelingslanden. Ik heb betoogd dat het 
ontbrekenn van een duidelijke omschrijving van de beoogde gebruikers een 
situatiee creëerde waarin de technologie zich zo heeft kunnen ontwikkelen. 
Vann daaruit stel ik voor dat de gebruikers profielen van het begin af aan 
scherperr worden gedefinieerd. Zo komen gebruikers centraler te staan en 
kunnenn disfunctionele gebruikers-scripts tijdig worden opgespoord. 

Hett vormen van meer specifieke beelden over gebruikers zou wel eens 
niett afdoende kunnen zijn om gebruikers een centralere rol te geven in 
anticonceptiee ontwikkeling. Technologie ontwikkeling wordt niet alleen 
gestructureerdd door ideeën over toekomstige gebruikers. En toekomstige 
gebruikerss van een technologie worden niet alleen gedefinieerd door de 
voorstellingenn die de ontwikkelaars in het proces inbrengen, maar krijgen ook 
vormm door de bestaande institutionele infrastructuur, materiële mogelijkheden, 
internationalee beleidsdiscussies, etc. Ik heb daarom voorgesteld dat de script 
benaderingg zou moeten worden uitgebreid met een analyse van de ruimte die 
beschikbaarr is voor bepaalde technische keuzes, en de implicaties hiervan 
voorr mogelijke gebruikers. 



Antivruchtbaarheidsvaccinss ontwikkelden zich met een bepaald script 
enn dat had anders kunnen zijn. Ik heb laten zien hoe het script van dit middel 
tott stand kwam in een samenspel van bevolkingspolitiek, de werking van het 
immunologischee systeem, fmancieringsmogelijkheden, de beschikbaarheid van 
bepaaldee grondstoffen, metingen die gedaan werden in het laboratorium en in 
dee kliniek, de organisatie van het gezondheidszorgsysteem, internationale 
beleidsdiscussiess en -campagnes, en nog meer. Ik heb betoogd dat vanuit deze 
opvattingg van technologie het misbruik van anticonceptiemiddelen gerelateerd 
iss aan het technologisch ontwerp, en niet uitsluitend beschouwd kan worden 
alss een toepassingsprobleem. Daarom kan niet volstaan worden met het 
aanpakkenn van misbruik in het gezondheidszorgsysteem. Bij activiteiten om 
misbruikk te voorkomen zouden alle actoren die figureren in de co-produktie 
vann de technologie en de sociale (wan)orde betrokken moeten worden, dus 
ookk de technologie-ontwikkelaars. 

Ikk stel voor dat beleidsmakers op het gebied van anticonceptie ontwik-
keling,, naast de initiatieven die al zijn ontwikkeld door de WHO/HRP, sterke 
verbandenn zouden moeten creëren tussen technologisch innovatie en de 
praktijkenn waarin anticonceptie wordt gebruikt. De technologie-ontwikkelaars 
stellenn dat gebruikers niet in de ontwikkeling van anticonceptie betrokken 
kunnenn worden zolang er geen tastbaar produkt is om over te praten. Ze 
hebbenn daarin in zoverre gelijk dat de ideeën over gebruikers van niet-
bestaandee produkten noodzakelijkerwijs speculatief zijn. Maar om hieruit af te 
leidenn dat alternatieve gezichtspunten geen rol kunnen spelen is voorbarig. 
Speculatiess over mogelijke toekomsten maken altijd deel uit van welke 
technologischee ontwikkeling dan ook. Het hypothetische karakter van ideeën 
overr gebruikers kan dus geen reden zijn om toekomstbeelden van sommige 
actorenn wel en van andere niet in de technologie ontwikkeling te betrekken. 
Dee gebruiker daarin een centralere plaats toekennen is een enorme uitdaging, 
wantt als we de contexten waarin mensen hun families plannen terugbrengen 
inn de ontwikkeling van anticonceptietechnologie kunnen we niet langer heen 
omm de politiek. 


