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Afkortingen

APLA – Abortus provocatus lege arts.

BPD – Bronchopulmonaire Dysplasie; chronische
ademhalingsziekte die resulteert uit de behan-
deling van premature longen. De longblaasjes
zijn door de beademing (deels) stukgeblazen, ze
ontsteken en worden stug, waardoor de adem-
haling moeilijk verloopt.

CPAP – Continuous Positive Airway Pressure.
Mechanische hulp bij het ademen die zorgt dat
de longblaasjes openblijven. Het kind ademt
zelf, hoeft niet geïntubeerd te zijn. CPAP kan
via korte slangetjes in de neus gegeven worden.

EEG – Electro Encefalogram. Elektrische activiteit
in de hersenen meten. Zoeken naar aanwij-
zingen voor hersenschade.

ELBW – Extremely Low Birth Weight: <1000 gram.

FiO2 – Gegeven percentage zuurstof.

Hb – Hemoglobine. Aantal rode bloedlichaam-
pjes in het bloed.

HC – High Care. Minder intensief dan IC.

HFO – Hoog Frequente Oscillatie. Beademing die
gaswisseling tot stand brengt door gasmolecu-
len in trilling te brengen. Longen blijven con-
tinu op een ingestelde spanning, waardoor
mogelijk minder beschadigingen van de long-
blaasjes ontstaan.

HMZ – Hyaliene Membranen Ziekte. Oude naam
voor stoornissen in de longfunctie bij prematuren.

IC – Intensive Care.

IPD – Intermitterende Positieve Druk(beademing)
Op afdeling In Amsterdam gebruikt men IPD

als aanduiding voor het beademen met een
kapje en ballon. IPD’en is daar onderdeel van een
reanimatie.

IPPV – Vorm van beademing. Intermittant Posi-
tive Pressure Ventilation. Volledige overname
van ademhaling door machine.

IVF – In Vitro Fertilisatie.

IVH – Zie hersenbloeding.

IZ – Intensieve Zorgen, IC.

LP – Lumbale punctie. Afname van hersenvocht
via prik tussen wervels in rug.

LNR – Landelijke Neonatale Registratie.

NEC – Necrotiserende Enterocolitis; darmaan-
doening waarbij darmweefsel afsterft.

NICU – Neonatale Intensive Care Unit.

NMR – Nuclear Magnetic Resonance. Techniek
om bijvoorbeeld hersenen in beeld te krijgen.
Niet aan het bed van de patiënt

NVK – Nederlandse Vereniging voor Kinderge-
neeskunde.

MRI – Magnetic Resonance Imaging. Beeldvor-
mende techniek. Niet aan het bed van de patiënt

pH – Zuurgraad van bloed, aanwijzing voor ade-
quaat zijn van ademhaling/beademing.

PIE – Pulmonaal interstitieel emfyseem. Doordat de
longblaasjes stuk zijn ‘lekt’ er zuurstof uit weg.

PVL – Peri Ventriculaire Leukomalacie. Ziekte van
de witte stof in de hersenen.

ROP – Retinopathy of Prematurity; aandoening
van het netvlies.

RSV – Respiratory Syncitial Virus.

SEH – Zie hersenbloeding.

VOC – Vereniging Ouders van Couveusekinderen
(Ned). Ouders voor couveusekinderen (Bel)

VLBW – Very Low Birth Weight: < 1500 gram.

WGBO – Wet Geneeskundige Behandelings Over-
eenkomst.
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INLEIDING

Besluiten aan het begin

Na slechts 26 weken zwangerschapsduur is Vincent geboren.1 Een verpleegkundige brengt hem naar een
warme ruimte naast de verloskamer waar een arts en een verpleegkundige op hem wachten. Vincent huilt
niet en beweegt nauwelijks, zijn ogen kan hij nog niet openen. De arts en de verpleegkundige reanimeren
hem en brengen hem zo tot leven. Ze plaatsen een beademingsbuisje in zijn luchtwegen om hem te beade-
men want zelf ademen kan hij nog niet. Er wordt een infuus bij hem ingebracht om hem vocht en medicijnen
toe te kunnen dienen. Hij wordt gewogen en blijkt 800 gram te wegen. Nadat hij in een rijdende couveuse is
gelegd wordt hij naar de ouders op de verloskamer gebracht.
De arts zegt tegen de ouders: ‘Uw zoontje is veel te vroeg geboren, dat weet u. Hij is minstens 14 weken te
vroeg.’ De moeder: ‘Ja, hij was pas in maart verwacht.’ De arts: ‘Ja, de zwangerschapsduur is erg kort en de
kans dat hij niet zal overleven is groot, maar we gaan het proberen. Klopt de zwangerschapsduur overi-
gens? Want hij heeft nog gesloten oogjes. Dat komt door een vliesje waarmee ze dicht zitten en dat gaat na
verloop van tijd open. Meestal is het bij kinderen van 26 weken open en bij kinderen van 24-25 weken nog
dicht.’ De ouders bevestigen de zwangerschapsduur van 26 weken. De moeder ligt in bed en kan haar
zoontje net zien als ze zich opricht. Ze kijkt bezorgd en schudt haar hoofd heel zachtjes bij de aanblik van
Vincent. De arts legt verder uit: ‘Die zwangerschapsduur is van belang omdat de longen bij 24-25 weken
een grotere mate van onrijpheid hebben en die bepaalt hoeveel kans op overleving hij heeft. Hij verdient
een kans, maar we kunnen u nog niets beloven. We doen ons best. Dat moet ook wel, want hij was leven-
dig, had een goede start. We hebben hem geïntubeerd en beademen hem nu. We moeten nu zien of hij
leefbaar zal zijn. Hij zit op de grens en we weten nu nog niet of hij zal kunnen overleven. De komende uren
zullen dat duidelijk maken. We willen u niet alle hoop ontnemen, hij verdient alle hulp, maar we moeten
realistisch blijven. Een groot probleem bij deze kinderen zijn de hersenen. Er kunnen in de hersenen
gemakkelijk bloedingen optreden en die kunnen handicaps tot gevolg hebben. We willen hier geen
gehandicapte kinderen in leven houden.’ De vader beaamt: ‘Nee, zeker niet nee.’ De arts: ‘Tenzij u zegt;
“Het maakt ons niet uit, we willen hem hoe dan ook.” We zullen u over de gang van zaken op de hoogte
houden. Alles wat we zien zullen we met u bespreken.’

Hoe ouders en stafleden over pasgeborenen als Vincent praten wordt in dit proefschrift onderzocht. Kin-
deren die extreem prematuur, na minder dan 28 weken zwangerschapsduur, geboren worden stellen de
betrokkenen voor ongewone overwegingen en beslissingen. Zonder de inzet van medische middelen
overleven deze kinderen de eerste levensweken niet. Ook al ‘kan er veel’, zulke pasgeborenen kunnen
soms niet in leven worden gehouden. Soms willen de betrokkenen, de stafleden en de ouders, dat ook
niet. Het in leven houden van het kind lijkt hun niet (meer) in het belang van dat kind te zijn. De medi-
sche mogelijkheden noodzaken daarom tot het nemen van besluiten. Ingrijpende besluiten, want er wor-
den mensenlevens al dan niet door mogelijk. Problematische besluiten in juridische en ethische zin ook,
want ze zijn vaak gebaseerd op een beoordeling van de mogelijke toekomstige kwaliteit van leven van het
betreffende kind. De met medische middelen gegenereerde gegevens vragen om een sociale beoordeling.
Die beoordeling vindt plaats tijdens gesprekken tussen artsen, verpleegkundigen, andere specialisten en



ouders. De onzekerheid over de kansen van de behandelingen en de wenselijkheid van behandelingen
kleurt deze gesprekken. In die gesprekken wordt vaak op beslissingen geanticipeerd en ze worden dan ook
gekenmerkt door een nadruk op risico’s en tegenvallers. In die gesprekken worden beslissingen over het al
dan niet voortzetten van behandelingen voorbereid en soms ook genomen.

Het gaat over levens die door medisch ingrijpen mogelijk worden. De iatrogeniteit van deze levens
geeft aanleiding tot bijzondere verantwoordelijkheidsgevoelens bij de betrokkenen, zeker omdat de aard
en de lengte van die levens onzeker is.2 Kinderen als Vincent beginnen hun leven op de afdeling neonato-
logie. Dat is een intensive care voor te vroeg geboren en zieke pasgeborenen. Afdelingen neonatologie
vindt men in grote, met name academische, ziekenhuizen. De pasgeborenen die in deze studie centraal
staan, kinderen die na minder dan 28 weken zwangerschapsduur zijn geboren, zijn nog niet klaar voor het
leven. Ze hebben hulp nodig bij het ademen en kunnen bloeddruk en hartslagfrequentie meestal niet op
peil houden. Ze kunnen niet zelf drinken, hebben zelfs moeite met via sondes toegediende voeding, en
zijn heel kwetsbaar voor infecties. Ze moeten verpleegd worden in een couveuse of met behulp van een
vergelijkbare techniek. Zo’n couveuse lijkt een veilige kunstmatige baarmoeder maar de behandelingen
die nodig zijn voor de overleving van het kind brengen veel vervelende, storende en zelfs pijnlijke ingre-
pen voor het kind met zich mee. De couveuse is geen veilige omgeving. De aanblik van het kind temidden
van noodzakelijke apparaten brengt de boodschap duidelijk over: deze kinderen zijn extreem fragiel en
afhankelijk van medisch ingrijpen. De kinderen wegen meestal niet meer dan een kilo. Als ze na 24 of 25
weken zijn geboren, wegen ze zelfs maar 500 tot 800 gram. Hun levenskansen zijn klein. In Nederland
werden in 1995 82 kinderen van 24 zwangerschapsweken als levend geboren geregistreerd (Gezondheids-
raad 2000). Nog voor de opname op de afdeling neonatologie was 80% van hen overleden en 17% over-
leed op de afdeling neonatologie alsnog. Er werden 127 kinderen na 26 weken geregistreerd, waarvan 17%
overleed voor de opname op afdeling neonatologie. Nog eens 31% van deze groep overleed op de afdeling
neonatologie. De overlevingscijfers veranderen snel. Kinderen van meer dan 26 weken met een goed
geboortegewicht overleven in meer dan 90% van de gevallen in 1998 (Gezondheidsraad 2000). De Leeuw
et al. (2000: 609): ‘In a review regarding infants born at 23 to 26 weeks’ gestation, survival rates are repor-
ted as ranging from 17% at 23 weeks to 61% at 26 weeks, with the corresponding figures for frequency of
handicap among survivors being 65% and 26%. However, the interpretation and comparison of perinatal
statistics are difficult because survival and handicap rates depend on the choices made about resuscitation
at birth and withholding or withdrawal of intensive care.’ Keuzen om al dan niet te gaan behandelen of
behandelingen al dan niet voort te zetten bepalen voor een deel de overlevingscijfers en over die keuzen
gaat het in dit boek.

Twee decennia geleden nog werden 28 weken zwangerschapsduur gezien als de ondergrens van de
levensvatbaarheid (‘leefbaarheid’ in Nederlandstalig België). Daaronder werden kinderen niet geacht te
kunnen overleven, ook niet met de dan beschikbare medische middelen en die zwangerschapsduur heeft
voor velen nog steeds de betekenis van een ondergrens. De grens van levensvatbaarheid ligt inmiddels veel
lager, volgens sommigen zelfs bij 22 weken. Desondanks stellen kinderen geboren na minder dan 28
weken de betrokkenen nog steeds voor moeilijke vragen. Zijn deze kleine mensjes het leven wel begon-
nen? Kunnen ze blijven leven? Hoe veel moeten ze voor dat overleven lijden door medische ingrepen? Hoe ziet
hun latere leven er uit? Moet het leven tegen elke prijs verkozen worden boven de dood? Wanneer is de
dood te verkiezen boven (verder) leven? Er moeten (daardoor) ook hele bijzondere besluiten ‘gemaakt’
worden door in ieder geval twee verschillende partijen: emotioneel betrokken leken, de ouders, samen
met meer afstandelijk bezorgde professionals, de staf.

Hoe komen die twee partijen tot die beslissingen en wie heeft daarbij welke inbreng, wie beslist uitein-
delijk op welke gronden? De behandeling van deze groep kinderen heeft daarom kenmerken van een
beproeving, het kind moet ‘een proeve van leven’ afleggen, een ‘trial of life’ (Rhoden 1986: 35).3 Het kind
moet een ‘proeftijd’ doorstaan, het wordt op de proef gesteld, moet laten zien dat het in leven kan blijven,
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het ‘moet zich bewijzen’ in het lokale spraakgebruik. Het moet bovenal blijken dat de hersenen van het
kind geen ernstige schade hebben opgelopen. Het kind moet niet alleen bewijzen te kunnen overleven,
dat leven moet een bepaalde ‘kwaliteit van leven’ hebben, het kind moet geen ernstige vormen van her-
senschade hebben opgelopen. Aan de stafleden en de ouders bestaat de beproeving uit de opdracht om met
de twijfels en onzekerheden om te gaan en te komen tot overeenstemming over ‘de feiten’. ‘Levensvat-
baarheid’ of ‘leefbaarheid’, is een bijzondere metafoor met een brede betekenis.4 ‘Levensvatbaar zijn’
duidt niet alleen levenskansen aan, houdt ook een normatieve evaluatie van de ontwikkelingskansen in
dat leven in. Met de opkomst van nieuwe biomedische technieken in de jaren zeventig, stelt Crane (1975),
zijn nieuwe sociale normen ontwikkeld waarmee beslissingen rond leven en dood worden gemaakt. De
biologische definitie van leven is vervangen door een sociale definitie waarin de capaciteiten van de patiënt
tot sociale interactie centraal staan. De gesprekken en beslissingen die hieronder bestudeerd worden
tonen ook wat door de betrokkenen als een waardevol leven wordt gezien. De besluitvorming past in een
trend die volgens sommigen overeen komt met een toename van de ingrepen in de kwaliteit van ons nage-
slacht: ‘Het maakbare kind’ (Ten Have 1993), ‘Het kind op bestelling’ (Schellekens 1993) of zelfs ‘Het per-
fecte kind’ (Kalden & Beker 1993) Met deze kinderen kan echter niet gedaan worden wat de betrokkenen
willen. Ze zijn geboren en zijn op grond daarvan drager van subjectieve rechten. Leenen (2000: 136): ‘De
geboorte is het beginpunt van de juridisch menselijke persoon, zoals de dood het eindpunt is, ook al kan
de medicus de momenten van geboorte en dood verschuiven.’ Maar ze zijn de geboortegrens op een bij-
zondere manier gepasseerd. Hun status verschilt in sommige opzichten niet van die van een foetus omdat
ze niet in staat zijn tot ‘zelfstandige levensvatbaarheid’ zoals in de Wet afbreking zwangerschap wordt
genoemd – in de MvT bij deze wet wordt een termijn van 24 weken genoemd maar bij een dergelijke
korte zwangerschapsduur zijn pasgeborenen nooit ‘zelfstandig levensvatbaar’. Leven en dood verhouden
zich op deze afdelingen niet in de normale lineaire volgorde. Deze kinderen worden (vrijwel) dood gebo-
ren en moeten worden gereanimeerd. Soms, als dat gelukt is, verkiest men alsnog dat de dood voor hun
een geringer kwaad was dan het leven.

Neonatologie is een relatief jong specialisme binnen de kindergeneeskunde. Hoewel de couveuse, een
van de meest kenmerkende technieken op deze afdelingen, aan het einde van de 19e eeuw is uitgevonden,
hebben de belangrijkste ontwikkelingen wat behandelingen betreft zich de laatste drie decennia van de
20e eeuw voorgedaan. De behandelingsmogelijkheden zijn enorm vergroot. Daarmee kan aan veel kinde-
ren die vroeger zouden zijn overleden een gezonde toekomst geboden worden. Wolke (1998: 567) stelt in
een artikel over de latere ontwikkeling van prematuur geboren kinderen terecht: ‘If simple gain in life
years is taken as a standard, then neonatal care is the most successful discipline in medicine today.’ (Ove-
rigens stelt Wolke dat ‘simple gain in life years niet de enige juiste maatstaf voor neonatale zorg kan zijn)
De neonatologen Versluys en De Leeuw (1993) wijzen er op dat de keuzen om al dan niet te gaan behan-
delen veel aandacht krijgen, maar dat die toch feitelijk in Nederland maar enkele honderden keren per
jaar aan de orde komen, terwijl jaarlijks aan ongeveer 4000 kinderen intensieve zorg wordt gegeven, waar-
van 95%, indien ze overleven, zonder ernstige handicaps het leven ingaan. In de groep kinderen die hier
bestudeerd wordt is het mogelijk toch anders en dat blijkt de laatste jaren steeds vaker uit onderzoek.
Wolke (1998) laat zien dat van de kinderen die geboren werden met een geboortegewicht van minder dan
1500 gram, 10 tot 25% ernstige cognitieve beperkingen had (met 2,3% in de normale populatie) en dat
minder dan de helft van de kinderen onder de 1500 gram op de lagere school in de klas die conform de
leeftijd was zat. Van de kinderen zat 19-22% op speciale scholen wegens leermoeilijkheden, gedragspro-
blemen, neurosensorische en taalproblemen. Wood et al. (2000) hebben alle kinderen die in Engeland en
Ierland na 25 weken of minder geboren werden op de leeftijd van 30 maanden (wanneer ontwikkelings-
stoornissen, gedragsproblemen en schoolproblemen nog niet geschat kunnen worden) onderzocht. In
totaal had 49% (138 kinderen) een ‘beperking’, waarvan 64 kinderen een ernstige. Bijzonder is dat er geen
verband tussen zwangerschapsduur en beperkingen was, dat wil zeggen dat beperkingen en handicaps
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niet voornamelijk bij de kinderen van 22-23-24 weken voorkwamen, maar evenredig verdeeld waren over
de kinderen die na 22 tot 25 weken werden geboren.

Op grond van een intern onderzoek en het onderzoek van Wood et al. (2000) besloot de afdeling neo-
natologie in Leiden dat het kinderen die na minder dan 25 worden geboren niet meer zal behandelen
(NRC handelsblad 26-5-2001 en 2-6-2001, de Volkskrant 28-5-2001, De Morgen 2-6-2001, PZC 5-6-2001)
In deze berichten spelen nieuwe gegevens uit het ‘project on preterm and small for gestational age infants’
(POPS) uit Nederland een grote rol. In dit onderzoek zijn te vroeg geboren kinderen vanaf hun geboorte in
1983 gevolgd. Uit recente artikelen (Hille et al. 2001; Verloove-Vanhorick et al. 2001) blijkt een aanzien-
lijk deel van de kinderen problemen heeft in het dagelijkse leven. De problemen nemen toe met het stij-
gen van de leeftijd en behelzen bijvoorbeeld ook schoolproblemen en gedragsproblemen.

Neonatologie kan getypeerd worden als een moderne bijdrage aan de beperking van de zuigelingen-
sterfte, zij het dat het een bijzondere bijdrage is. De ontwikkeling van behandelingsmogelijkheden verliep
niet alleen in een door optimisme gekenmerkte gemoedstoestand. Er heerst ook nu op deze afdelingen
vaak een sfeer van twijfel en somberheid. Ontwikkelingen in de neonatologie hebben er toe geleid dat de
behandelingsgrenzen steeds verder verlegd zijn. Dat gebeurde bijna noodzakelijkerwijs op experimentele
‘geval voor geval’ wijze. Deze handelwijze is vaak bekritiseerd, bijvoorbeeld door Silverman (1990;1992).
Het inzetten van behandelingsmogelijkheden zonder kennis van de gevolgen is bestempeld als zijnde het
tegendeel van eugenese. (Silverman 1990: 121): ‘The shift of the limit of neonatal care from “neutral” treat-
ment in the 1950s to never-say-die “positive” treatment in recent years is a fascinating large scale experi-
ment. The approach has never been tried before in all of the several million-or-so years of human exis-
tence and there is no agreement about what should be considered meaningful long-term outcomes that
result from this unprecedented form of social and biological engineering. All-out rescue, at the opposite
of extreme of infanticide, resembles eugenics stood at its head. The new activity is, in effect, reverse social
Darwinism.’ De bijdrage van de neonatologie aan de vermindering van de zuigelingensterfte leidt in de
ogen van dergelijke critici tot het ongewenste neveneffect dat kinderen in leven blijven die later gehandi-
capt zullen zijn.

Neonatologen, kinderartsen die zich verder gespecialiseerd hebben in de behandeling van pasgebore-
nen, vragen daarom aandacht voor hun probleem. Ze publiceren over de beslissingen die ze nemen om
wel of niet te behandelen. Nederlandse kinderartsen schreven bijvoorbeeld over de beslissingen in de neo-
natologie het rapport ‘Doen of laten?’ (NVK 1992). Het bijzondere van neonatologie blijkt uit de inzet van
zulke publikaties. Het probleem is volgens de artsen niet de legitimiteit van het kunstmatige verkorten
van levens maar eerder het kunstmatig verlengen van levens. Dit uitgangspunt stelt de discussie over
levensbeëindiging en euthanasie op zijn kop (Griffiths, Bood & Weyers 1998). De vraag is volgens de kin-
derartsen: mogen we wel beginnen, moeten we wel doorgaan? De artsen beroepen zich op het aloude
principe van de medische ethiek, ‘in dubio abstine’ (bij twijfel niet (be-)handelen) en constateren dat dit
de leidraad moet zijn. Het uitgangspunt van de omgekeerde bewijsvoering houdt ook in dat het als de
verantwoordelijkheid van de arts gezien wordt om het leven niet langer te verlengen indien dat niet meer
in het belang van de patiënt lijkt te zijn. Dit maakt de beslissingen bijzonder. De boven geciteerde neona-
tologen Versluys en De Leeuw stellen terecht dat beslissingen om behandelingen te staken of niet in te
zetten relatief weinig voorkomen. Echter, bij de behandeling van kinderen die na minder dan 28 weken
zwangerschapsduur zijn geboren, de hier onderzochte patiëntengroep, komt de vraag naar de zin en de
legitimiteit van levensverlengende behandelingen vrijwel altijd ter sprake, ook al leidt die afweging
meestal niet tot beslissingen om levensbeëindigend te handelen. Doordat kinderen in leven kunnen wor-
den gehouden die vroeger zouden zijn overleden, stellen de betrokkenen zich de vraag of de te verwachten
kwaliteit van leven van het kind de behandeling wel rechtvaardigt.

De stafleden sluiten met hun denkbeelden over handicaps en de kwaliteit van leven aan bij de opvat-
tingen van de ouders, de leken. Pasgeborenen, zeker pasgeborenen met handicaps of om andere redenen
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verminderde levenskansen hebben in alle tijden en culturen een bijzondere plaats. Uit studies over infan-
ticide blijkt dat zulke kinderen vaak verlaten of zelfs actief gedood werden door ouders (Williamson 1978;
Hausfater & Hrdy 1984; Scheper Hughes 1987; Kuhse & Singer 1985; Hrdy 2000). Ouders hadden een
grote mate van zeggenschap (Doek 1986). Met prematuur geboren kinderen werd vaak overeenkomstig
omgegaan omdat zij een geringe overlevingskans hadden (Cone 1985). Onder de huidige omstandighe-
den in de Westerse samenlevingen lijken de opvattingen veranderd. Kinderen krijgen is in hoge mate een
geplande gebeurtenis. Een belangrijk motief voor infanticide in het verleden, het ontbreken van een vei-
lige situatie en middelen om het (zwakke) kind op te voeden, is meestal niet meer aanwezig. Er worden
juist geweldig veel middelen vrijgemaakt om kinderen in leven te houden. Toch is iets van de structuur
die beschrijvingen van de infanticidepraktijken kenmerkt, in de huidige neonatologiepraktijk te herken-
nen. Weir (1984: 3): ‘The contemporary practice of selective nontreatment of handicapped newborns is,
in many aspects, a continuation of historical practices of infanticide. The settings and circumstances vary
from historical patterns, but infant deaths brought about in neonatal intensive care units (NICUs) often
provide parallels to acts of infanticide in earlier times and places.’ Mensen hechten zich niet altijd onmid-
dellijk en onvoorwaardelijk aan een pasgeborene. Hrdy (2000) maakt duidelijk dat ze daarmee verschillen
van andere primaten. Mensen hebben keuzemogelijkheden die buiten het instinctmatige omgaan. Ze
kunnen afstand nemen om het kind op zijn (toekomstige) mogelijkheden te beoordelen en die te inter-
preteren in het licht van hun eigen sociale situatie. Uit beschrijvingen van antropologen blijkt dit ook
(Williamson 1978; Scheper Hughes 1987; Bugos & McCarthy 1984). Voordat een pasgeborene door mid-
del van rituelen opgenomen was in de sociale gemeenschap, bestond er een grote mate van handelingsvrij-
heid van de ouders. Zulke praktijken lijken ver van de huidige, door rationaliserende techniek bepaalde
medische wereld af te staan. Maar dat is niet zo. Via techniek is juist zo’n periode in stand te houden
waarin men tot beslissingen kan komen over de wenselijkheid van (verdere) levensverlengende behande-
lingen. De techniek biedt ook de mogelijkheden tot beoordelingen van de toekomst van het kind. In de
tijd dat het kind afhankelijk is van intensive care technieken kunnen ouders en stafleden relatief gemak-
kelijk tot beslissingen komen. Die beslissingen komen nu tot stand in een min of meer publieke ruimte en
niet langer in de beslotenheid van het gezin. Deze facetten maken de besluitvorming op deze afdelingen
zo bijzonder. Een combinatie van relatief oude en zeer recente technieken en een combinatie van oude,
algemeen gedeelde culturele opvattingen die in totaal nieuwe, door professionals gedomineerde omstan-
digheden, een rol blijven spelen.

‘In geval van twijfel, niet (be-)handelen’, zoals de neonatologen in rapporten bepleiten, is echter vol-
gens sociologische studies niet wat er in de praktijk op deze afdelingen gebeurt (Guillemin & Holmstrom
1986; Anspach 1993). Het handelen kan eerder benoemd worden met het tegengestelde principe: ‘in
dubio fac’, in geval van twijfel; behandel. De ontwikkeling die neonatologie de laatste decennia door-
maakte wordt gekenmerkt door een constant verleggen van behandelingsgrenzen. De stuwende kracht
hier achter wordt vooral veroorzaakt door wat ‘het technologisch imperatief’ genoemd wordt; Beschik-
bare behandelingen moeten wel ingezet worden, ‘alles moet geprobeerd worden’. In de neonatologie
betekent dat het toepassen van behandelingen op te vroeg geboren kinderen met een steeds kortere
zwangerschapsduur en op steeds ernstiger zieke pasgeborenen in het algemeen. Bovengenoemde auteurs
analyseren op kritische wijze het toenemend ‘agressief’ behandelen van steeds kleinere, steeds minder
voor het leven geschikte kinderen. Verbonden met die drang tot behandelen is volgens deze auteurs de
neiging om ouders weinig zeggenschap te geven over de keuzen in die behandeling. Ouders worden niet
betrokken bij beslissingen omdat ze binnen de door technologie gedomineerde cultuur niet geacht wor-
den bekwaam te zijn de belangen van het kind te kunnen vertegenwoordigen. Deze twee met elkaar verbon-
den thema’s, de rol van techniek en de zeggenschap van ouders, worden in dit boek verder geanalyseerd.

De behandelingsmogelijkheden stellen de betrokkenen niet alleen voor medische problemen. De sociale
organisatie van de afdeling is ook een probleem: hoe kan je leven met zoveel onzekerheid over de kansen
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en de doelen van behandelingen? Moet dergelijke twijfel met ouders besproken worden? Hoe kan zo’n
emotioneel beladen onderwerp met ouders besproken worden? Hoe kom je te weten wat de ouders willen?

De geboorte, opname en behandeling van een prematuur geboren kind betekent dat voor de ouders
een periode van grote onzekerheid begint. Ze moeten kennis maken met hun kind onder daarvoor eigen-
lijk ongeschikte omstandigheden. Het is moeilijk betekenis te geven aan de gebeurtenissen. Ouders bele-
ven de couveuseperiode vaak negatief (Treffers, De Leeuw & Smit-Beek 1976; Schols 1993). Gevoelens
van rouw, schuld, falen, hulpeloosheid en angst worden genoemd als onderdelen van de emotionele crisis
die een opname voor ouders is (McHaffie 1990). Ouders hebben een grote behoefte aan informatie, ook
als die negatief is (Perlman 1991). Het helpt hen om te gaan met de stress van de opname. Voor ouders is
zeggenschap over het lot van hun kind van groot belang (Affleck & Tennen 1991; Schaap 1997; Gee-
rinck-Vercammen 1998). De informatie die ouders op deze afdelingen krijgen wordt in hun ogen vaak
gedomineerd door negatieve gegevens (Bogdan et al. 1982). Ook als een kind thuis komt na een succes-
volle behandeling, is dat nog niet gemakkelijk Schols (1993). De vroeggeboorte beïnvloedt lange tijd de
opvattingen van de ouders over de gezondheid van het kind. Ze blijven extra bezorgd (Perrin 1989).

Het zijn grote thema’s: techniek, zeggenschap, kwaliteit van leven en zelfs infanticide maar het gaat
uiteindelijk om mensenlevens en die zullen in dit proefschrift dan ook centraal staan. De geschiedenissen
van een aantal kleine mensen. In de meeste hoofdstukken wordt getoond en geanalyseerd hoe gesprekken
over één te vroeg geboren kind verliepen. Op die manier kan de inbreng van de betrokkenen in het
besluitvormingsproces door de lezer zelf vastgesteld worden. Meestal verloopt de besluitvorming zonder
dat er expliciet een beslissing wordt genomen en wordt de behandeling voortgezet. Soms wordt wel zo’n
duidelijk zichtbare beslissing genomen om behandelingen te staken en het kind te laten overlijden.

Die besluitvormingsprocessen werden geobserveerd en vastgelegd door middel van kwalitatief sociaal-
wetenschappelijk onderzoek op twee afdelingen neonatologie. Op een afdeling in Nederlandstalig België
en een afdeling in Nederland is door de onderzoeker verschillende maanden meegekeken en meegeluis-
terd.5 Het doel van dit onderzoek was zowel bescheiden als ambitieus. Bescheiden, omdat er al veel
bekend is over de besluitvorming op dit soort afdelingen. Talloze artikelen van met name artsen laten zien
welk soort beslissingen hoe vaak en om welke reden op deze afdelingen gemaakt worden (Van Willigen-
burg & Kuis 1995; Touwen & Touwen 1999; Vanhaesebrouck et al. 1989; Van Reempts et al. 1996; De
Leeuw et al. 1996). Ook is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan in het kader van de evaluatieprocedure van
de euthanasiewetgeving in Nederland naar besluitvorming in de neonatologie (Van der Heide et al.
1997). In Europees verband zijn de beslissingen bestudeerd in het Euronic project (Cuttini et al. 1997) en
daardoor kunnen de beslissingen in Nederland vergeleken worden met beslissingen die in andere Euro-
pese landen worden genomen. Er is veel bekend over de beslissingen die op afdelingen voor neonatologie
genomen worden. Toch ontbreekt een beschrijving van de manier waarop die beslissingen op de werkvloer
worden ‘gemaakt’. De genoemde studies zijn geschreven door artsen of ze zijn gedaan door middel van
vragenlijsten die stafleden zelf invulden, ze geven de door professionals uitgesproken werkelijkheid weer.
Daarin schuilt de ambitie van deze studie; door middel van aanwezigheid op de werkvloer in staat zijn om
levensecht te tonen hoe die dingen ‘in werkelijkheid gaan’. Het gaat er niet om aan te tonen dat de
genoemde studies de werkelijkheid verdraaien, het doel is om de gegevens aan te vullen. In deze studie
staat niet centraal wat professionals zeggen dat ze in de praktijk doen, maar wat ze in de praktijk zeggen en
doen. Wat ze tegen elkaar zeggen en vooral wat ze tegen ouders zeggen en hoe die daarop reageren. Wat
de besluiten zijn die uit die interacties voortkomen.

Het gaat hier over kleine kinderen met weinig kansen, een zeer specifieke groep patiënten. Bovendien
gaat het over een relatief klein aantal kinderen. Maar de thema’s die aan de orde komen gelden voor een
grotere groep patiënten. Want het gaat over beslissingen over leven en dood van ‘wilsonbekwamen’, vaak
(mede) gebaseerd op sociale overwegingen. De communicatie betreft niet alleen medische gegevens en
medische keuzen, het gaat om morele keuzen over andermans leven. Het gaat ook over welke levens
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geschikt geacht worden te worden geleefd. Wie kan en mag daarover beslissen, hoever gaat de professio-
nele zeggenschap en welke (wettelijke) regels kaderen deze beslissingen? Over die thema’s wordt materiaal
uit de eerste hand getoond en besproken. Het belangrijkste materiaal waarop deze studie is gebaseerd zijn
aantekeningen die zijn gemaakt tijdens gesprekken tussen ouders en stafleden. Over een beperkt aantal
casussen werd veel materiaal verzameld.6 Het is de bedoeling te tonen hoe de behandeling van enkele van
deze te vroeg geboren kinderen verloopt op de afdelingen in België en Nederland.

Vincent bijvoorbeeld werd 84 dagen beademd voordat hij zelf kon gaan ademen. Er is in die tijd 31 keer
door middel van röntgenfoto’s naar de toestand van zijn longen en buik gekeken omdat hij daar ernstige
problemen mee had. Door de vroeggeboorte waren zijn longen onrijp en daardoor beschadigde de (voor
zijn overleving noodzakelijke) beademing zijn longen en werd hij langdurig beademingsafhankelijk. Al
die tijd was zijn bewegingsvrijheid klein en waren ook de mogelijkheden voor de ouders om contact met
hem te hebben beperkt. Tijdens die periode werd de beademingsbuis vele malen per dag vrijgemaakt van
slijmen, wat een vervelende ervaring voor een kind is. Om de beademing goed te kunnen instellen was hij
verbonden met diverse meetinstrumenten en werd enkele malen per dag bloed afgenomen om te zien hoe
zijn bloedgas was. De beademingsbuis moest vele malen vervangen worden, wat vrijwel altijd veel stress
voor het kind veroorzaakt. Hij maakte enkele min of meer ernstige infecties door waarvoor hij antibiotica
nodig had. Vincent had als complicatie dat hij onverklaarbare dalingen van de hartslagfrequentie had.
Het is onbekend welke gevolgen dergelijke bradycardieën voor de hersenen hebben, omdat de bloeddruk
tijdelijk wisselt en de zuurstofsaturatie van het bloed daalt. Een tweede complicatie werd veroorzaakt
door zijn darmen. Zijn darmen konden het voedsel, dat Vincent via een slangetje direct in de maag toege-
diend kreeg, niet aan. Vele malen leek een (levensbedreigende) darmontsteking te ontstaan kreeg hij weer
een tijd geen eten. Mede daardoor groeide hij niet. Hij viel na geboorte eerst af naar een gewicht van 650
gram en deed er toen 40 dagen over om op zijn geboortegewicht te komen. Na 60 dagen woog hij één
kilo, terwijl hij bij geboorte met zijn zwangerschapsduur eigenlijk ongeveer 1200 gram had moeten
wegen. Het is bekend dat in die belangrijke periode de aanleg van organen als de hersenen in volle gang is,
maar bij Vincent moet ook dat vertraagd zijn. Het is onbekend welke gevolgen dat heeft. Toen hij 84
dagen oud was en dus in feite 38 ‘zwangerschapsweken’ achter de rug had waren zijn longen zo gerijpt dat
hij in staat was zelf te ademen. Hij woog toen 1400 gram. Toen hij eenmaal zelf kon ademen (aanvank-
elijk met wat extra zuurstof) ging het snel beter met Vincent. Na enkele dagen ging hij al een deel van de
voeding die hij nodig had zelf drinken. Hij groeide snel, zijn moeder vond hem ‘een echte baby worden’.
Na meer dan 100 dagen op de afdeling te zijn geweest ging hij naar huis. De stafleden hadden eigenlijk
niet verwacht dat mee te maken. In de eerst gesprekken die de artsen met de ouders hadden benadrukten
ze dat ‘de kans op een intacte baby maar 10% was’. Er werd hun verteld dat de eerste dagen vooral kritiek
waren en dat er dan ook de grootste kans op hersenbloedingen met mogelijk gevolgen voor zijn toekomst
zouden optreden.7 De ouders besloten aanvankelijk nog geen ‘suikers’ (met geboorteaankondiging) te
versturen omdat ze bang waren dat ze kort daarna weer een overlijdensbericht zouden moeten versturen.
De stafleden vertelden de ouders dat ze de natuur en in het bijzonder de moeder nabootsten, maar dat ze
daarin altijd maar voor een deel slaagden. De moeder vertelde daarop dat ze zich nog steeds zwanger
voelde, zij het dat Vincent niet meer bij haar was. Ze ervoer de situatie als ‘een venster in mijn buik’,
waardoor ze kon zien wat normaal verborgen bleef. Toen het allemaal achter de rug was en Vincent zelf
ademde, zelf dronk, goed groeide en niet meer op de intensive care verbleef vertelden de ouders hoe blij ze
waren dat ze niet meer op de intensive care hoefden te zijn. Wat ze er met Vincent meemaakten, maar ook
wat ze zagen van de behandeling van andere kinderen, vonden ze achteraf gezien onverdraaglijk.

De hoofdvraag waarop met het verzamelde materiaal een antwoord wordt gezocht luidt: Hoe praten
stafleden en ouders over kinderen die na minder dan 28 zwangerschapsweken worden geboren en hoe komen ze
tot beslissingen over het aanvangen, voortzetten of staken van behandelingen en daarmee over het al dan niet
(voort)leven van deze kinderen?



De vraag is gebaseerd op analyses van de neonatologie-praktijk in wetenschappelijke literatuur maar ze
is ook beïnvloed door eigen ervaringen met neonatologie. Ik heb tijdens mijn opleiding tot verpleegkun-
dige aan een HBO-V drie maanden op een afdeling voor neonatologie in Vlaanderen stage gelopen.
Nadien, in het voorjaar van 1986, speelde er in Nederland een bijzondere zaak. In Den Haag werden drie
artsen aangehouden op verdenking van moord of doodslag op een pasgeboren baby. Zij hadden in febru-
ari van dat jaar een abortus opgewekt die uitliep op een vroeggeboorte. Het kind bleek ouder te zijn dan ze
dachten, 24 tot 27 weken. Ze lieten het dood gaan en kregen daarna het verwijt dat ze een potentieel
levensvatbare baby geen levenskansen hadden gegeven.8 Mijn interesse voor neonatologie was gewekt op
de afdeling in Vlaanderen en ze werd door dit soort berichten versterkt. De afdeling in België waar ik
stage had gelopen behandelde pasgeborenen met deze zwangerschapsduur. Die kinderen overleefden
bijna nooit maar leden wel onder die behandeling, zo scheen het tenminste. Want intensieve medische
behandelingen zien er niet vriendelijk uit. Nu bleek uit de discussie die op de zaak in Den Haag volgde
dat er in Nederland neonatologen waren die geen levensreddende behandelingen bij dit soort kinderen
startten. De Haagse zaak toonde ook hoe merkwaardig medische ontwikkelingen soms in elkaar grepen:
neonatologie kon kinderen behandelen en in leven houden die onder andere omstandigheden werden
gezien als het produkt van een abortus provocatus. Een artikel van de neonatoloog Versluys in de Volks-
krant (23-4-’86) intrigeerde door de gebruikte termen. Hij sprak van de betreffende baby als ‘geboren in
de “twijfelzone van de levensvatbaarheid”’ en stelde dat het veel vaker gebeurde dat pasgeborenen met een
vergelijkbare zwangerschapsduur werden ‘weggelegd’. Daarom achtte hij het onterecht dat de drie gynae-
cologen door justitie werden aangeklaagd wegens moord dan wel doodslag. Hij stelde bovendien dat
‘levenskans’ nog iets meer was dan overleven alleen, ook de kwaliteit van het toekomstige leven telde. De
zaak leidde tot Kamervragen van RPF lid Leerling aan de toenmalige Minister van WVC Brinkman. Die
keurde het niet behandelen van dit soort kinderen in principe goed aangezien hun levenskansen klein
waren en de risico’s op blijvende handicaps bij overleven groot.9

Na de afronding van de studie verpleegkunde vervulde ik mijn vervangende dienstplicht als verpleeg-
kundige op een afdeling neonatologie in Nederland. Op die afdeling werd ook met scepsis tegen de
behandeling van dit soort pasgeborenen aangekeken. Op deze afdeling heb ik tot 1990 gewerkt als ver-
pleegkundige. Tijdens mijn studie sociologie heb ik er (tot 1995) als uitzendkracht gewerkt. In die kleine
tien jaar heb ik meegemaakt hoe ook op deze afdeling de behandelingsgrenzen geleidelijk verlegd werden.
Kinderen die na minder dan 28 weken waren geboren heetten op deze afdeling in 1986 nog ‘immatuur’.
Ze werden niet alleen ‘voorrijp’ (prematuur) maar totaal ‘onrijp’ gevonden, in feite ongeschikt voor het
leven. In overeenstemming met deze ‘diagnose’, in wezen een waarderende classificatie, werden levensver-
lengende behandelingen bij deze kinderen meestal niet voluit gestart. Onder invloed van de medische
praktijk van andere afdelingen in Nederland en in de neonatologie in het algemeen veranderde dat. Tech-
nieken werden verbeterd en artsen die elders opgeleid waren stelden vragen over de behandelingsgrenzen.
Het medische beleid van deze afdeling was gebaseerd op een ethisch standpunt. Men wilde geen behande-
lingen starten bij kinderen die toch niet (goed) konden overleven. Wat ook een beginnend verpleegkun-
dige meteen begreep was dat je dan mogelijk ‘een fout van de eerste categorie’10 over je af riep: Sommige
kinderen die gered zouden kunnen worden met intensieve behandelingen kregen die nu niet aangeboden.
Het te prijzen morele doel om geen onverantwoorde behandelingen te starten (en onnodig leed te veroor-
zaken) had mogelijk tot gevolg dat sommige kinderen niet overleefden terwijl ze dat mogelijk met behan-
delingen wel hadden gekund.11

Hoe moeilijk het was om ouders te informeren merkte ik ook. Het is een onderwerp dat op werkvloer
dagelijks besproken wordt. Stafleden vragen zich af: Ben ik niet te somber? Hoeveel weten de ouders?
Hoeveel kunnen ze aan? Hoeveel moeten ze nu echt weten? Wat is hun mening over de (verdere) behan-
deling van hun kind? Tien jaar na het begin van mijn verpleegkundige loopbaan mocht ik als socioloog
bij de Amsterdamse School voor Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek van de Universiteit van Amster-

10 Een proeve van leven



dam dit promotieonderzoek beginnen met hetzelfde thema: de omgang met behandelingsgrenzen en de
manier waarop ouders geïnformeerd worden. De verschillen tussen de afdelingen bestonden nog steeds,
de grenzen van de behandelingen waren intussen wel verlegd. De verschillen tussen de afdelingen waren
aanvankelijk de inzet van de studie. Beide afdelingen, de afdeling in België en de afdeling in Nederland
zijn bereid gevonden om te dienen als ‘onderzoeksobject’.

Het (voormalig) insider zijn in dit veld heeft het verkrijgen van toestemming voor dit onderzoek zeker
positief beïnvloed. Het gaat hier om een onderwerp dat op verschillende manieren gevoelig ligt. De pri-
vacy van ouders en stafleden staat op het spel. Het was voor de stafleden belangrijk te kunnen vertrouwen
op mijn kennis van de afdelingspraktijk zodat ik kon onderzoeken zonder de gang van zaken te veel te ver-
storen. Het onderwerp is ook ethisch en juridisch gevoelig en toestemming van de stafleden was geba-
seerd op het vertrouwen dat ik de belangen van ouders en hen zelf niet zou schaden. Ik kom op mijn posi-
tie als observator op de afdelingen terug in hoofdstuk I maar ik wil hier wel vermelden dat naast de
vraagstelling dus ook de wijze van het materiaal verzamelen in grote mate bepaald werd door mijn (voor-
malige) positie als insider in dit veld.

Iemand die observerend veldwerk doet in de gezondheidszorg participeert niet in wat de geobserveerde
mensen doen. Hij doet ‘niets’, gezien vanuit het perspectief van de geobserveerde mensen. Immers,
‘doen’, is functioneren in een team en het vervullen van taken en rollen ten dienste van het afdelingsfunc-
tioneren. Weliswaar bestaat dat ‘niets doen’ voor de veldwerker uit (vrij) hard werken: opletten, notities
maken, vragen stellen bij wat vanzelfsprekend lijkt. Maar hij beseft steeds dat hij niet werkelijk deelneemt
aan het hoofddoel van de afdeling, de medische behandeling. Het tegendeel kan alleen volgehouden wor-
den indien de definitie van participeren verruimd wordt tot: aanwezig zijn bij wat anderen doen, maar dat
is in mijn ogen geen participatie. Ik functioneerde niet als verpleegkundige en ook niet als arts of ouder. Ik
observeerde mensen maar participeerde niet in de sociale processen die ik observeerde. Ik droeg niet bij
aan de verzorging en behandeling van deze kinderen en had geen rol en inbreng in de besluitvorming. Ik
verkeerde ook niet in de positie van ouder. Ik nam natuurlijk wel deel aan de sociale interacties op de
afdelingen, maar altijd als buitenstaander. Mijn doel was niet ‘inleven’, het leren denken en ervaren van-
uit het perspectief van de geobserveerden, hetgeen me namelijk een nogal ambitieuze doelstelling lijkt.12

Mijn doel was simpel en pragmatisch: vastleggen wat de mensen op die afdeling tegen elkaar zeggen en
wat ze doen. Eerder een ethologische dan een etnografische benadering. De menselijke dieren wier gedrag
ik bestudeerde heb ik (bijna) niet lastig gevallen met (formele) interviews. Ik wist als insider dat ik dan
vooral rationalisaties en algemene standpunten te horen zou krijgen en niet noodzakelijkerwijs wat die
mensen echt zouden doen.

De doelstelling van het onderzoek was ingegeven door mijn positie als insider. Ik wilde vergelijkend
onderzoek doen want ik was gefascineerd door de verschillen tussen de afdelingen, die voor mij signifi-
cant zijn. Voor sociologische en medisch-antropologische lezers van eerdere versies van hoofdstukken in
dit boek vielen de verschillen tussen de afdelingen echter weg tegen het intrigerende van de neonatologi-
sche praktijk als geheel. De voor een insider interessante afwisseling tussen overeenkomsten en verschillen
tussen de afdelingen vonden die lezers over het algemeen verwarrend. De vergelijking leidde hen af van de
kern van het probleem waarmee op deze afdelingen moet worden omgegaan. Het vergelijkende element
is dus als expliciete doelstelling uit dit proefschrift verdwenen. Dat gebeurde overigens niet alleen om die
reden. De verschillen vallen op een cruciaal punt inderdaad weg: op beide afdelingen worden behande-
lingen van pasgeborenen onder de 28 weken zwangerschapsduur met scepsis en op een voorwaardelijke
basis begonnen. De ouders worden zodanig geïnformeerd dat ze samen met de staf tot beslissingen
komen over het leven van de kinderen. Vaak spelen bij die besluiten kwaliteit van leven argumenten een
beslissende rol.

Het bleek ook compositorisch moeilijk om per thema in ieder hoofdstuk de verschillen en overeenk-
omsten tussen de afdelingen te benoemen. Het leidt tot oneindige nuanceringen waarin de essentie verlo-
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ren gaat. Het schrijven is hoe dan ook beïnvloed door mijn bekendheid met het onderwerp en mijn speci-
fieke perspectief als verpleegkundige op dat onderwerp. Dat maakte het schrijven tot een ‘fighting with
familiariy’. Aan de ene kant de vraag: ‘Weet ik wel genoeg van de medische gegevens?’ en aan de andere
kant: ‘Hoeveel van die medische gegevens moet ik eigenlijk weergeven, wat dragen die bij aan de besluit-
vorming en hoeveel begrijpt de lezer (en zeker de medische leek) daar dan van? Hoe veel moet ik uitleg-
gen?’ Voor een insider zijn de exacte medische gegevens van groot belang. Die zijn echter in het schrijf-
proces steeds meer op de achtergrond geraakt, ten koste van de bewijsvoering in mijn ogen, blijkbaar (en
hopelijk) ten voordele van de overtuigingskracht voor leken. Voor mij is dat paradoxaal, maar het bleek
tijdens het schrijven de minst slechte oplossing.

Het doel van de studie was dus basaal: vastleggen wat er gebeurt en dat met behulp van sociologische
en antropologische theorieën analyseren. De beleving van de betrokkenen is volgens mij zo complex en
ambigu dat ik niet gepoogd heb om een sociologie van emoties te schrijven. Dit onderwerp leent zich
naast een sociologie van emoties benadering ook tot een ethische studie. Maar het is ook geen uitgebreide
ethische analyse van de problemen. Eerder zou het hier getoonde materiaal ethici kunnen tonen hoe
dingen in werkelijkheid gaan op twee afdelingen neonatologie, voor zover ze dat niet weten natuurlijk
(DeVries & Subedi 1998).

De afdelingspraktijken worden niet vergeleken, maar wel beschreven, want ze dienen om de context te
tonen waarbinnen de gesprekken tussen stafleden en ouders plaats vinden. Het is zeker niet de bedoeling
om de praktijken te beoordelen en/of oordelen over het beleid uit te spreken. Het optreden van stafleden
en ouders zal niet worden geëvalueerd met het oog op het geven van adviezen om het mogelijk anders of
beter te doen. Mogelijk kan wel aan de betrokkenen én aan niet betrokken geïnteresseerden getoond wor-
den waarom het gezien de situatie begrijpelijk is dat dingen gaan zoals ze gaan. Het is niet de bedoeling
om te oordelen over het handelen en de genomen beslissingen. De studie wil wel een bijdrage leveren aan
de discussie over de inzet van technologie, de legitimiteit van levensverlengende intensive care behande-
lingen, het levensbeëindigend handelen, beslissingen op grond van de latere kwaliteit van leven en de
mate van zeggenschap die ouders hebben bij beslissingen over hun kinderen. Daarbij moet opgemerkt
worden dat het om een specifieke groep kinderen gaat waardoor de bevindingen niet per se geldig zijn
voor situaties waarbij het om oudere kinderen of kinderen met andere medische problemen gaat. Kinde-
ren die zijn geboren na minder dan 28 weken zwangerschapsduur zijn dermate onrijp dat hun leven niet
zou beginnen zonder intensive care behandelingen. Deze levens, de behandelingen en de beslissingen
hebben daarom een uniek karakter.

In dit boek wordt bestudeerd hoe met behandelingsmogelijkheden wordt omgegaan in de neonatolo-
gie en hoe beslissingen over de kinderen en de behandelingsmogelijkheden worden genomen. In deel 1,
het inleidende deel, wordt uitleg gegeven over de zaken die in de rest van het boek aan de orde komen.
Deel 2 laat zien wat de behandelingsmogelijkheden zijn en op welke manier ze worden toegepast. Deel 3
heeft de beslissingen op zich als onderwerp.

Hoofdstuk I biedt een verantwoording van de methode van onderzoek en introduceert bestaande ken-
nis en theorie over de praktijk van neonatologie en de verschillende onderwerpen die in de andere hoofd-
stukken aan de orde komen. In hoofdstuk II komt het behandelingsbeleid van de bestudeerde afdelingen
aan de orde. Dit gebeurt mede aan de hand van twee zogenaamde ‘antenatale gesprekken’, gesprekken
van neonatologen met ouders van kinderen die dreigen te vroeg te worden geboren. Dit hoofdstuk dient,
samen met hoofdstuk III, als uitleg van de context waarin de casussen geplaatst moeten worden. De ver-
schillen tussen de afdelingen wat betreft behandelingsbeleid, ‘Doen en laten’, komen door het hele boek
aan de orde, maar ze bepalen niet de hele inhoud van het boek.

Het boek is opgebouwd rond enkele centrale thema’s: kansen en risico’s, infanticide en de houding
van mensen ten aanzien van (deze) pasgeborenen, techniek en het technologisch imperatief, liminaliteit,
hoop, taalgebruik en zeggenschap van ouders.

12 Een proeve van leven



In hoofdstuk III wordt de eerste casus besproken. Als complement van hoofdstuk II worden in dit
hoofdstuk gegevens betreffende de overleving van te vroeg geboren kinderen besproken. De geschiedenis
van het specialisme wordt geschetst. Bestaande kennis over infanticide wordt beschreven en getoond
wordt hoe de structuur van dit gedrag mogelijk toegepast kan worden bij de analyse van beslissingen in de
neonatologie.

Hoofdstuk IV gaat over het technologisch imperatief. Twee casussen waaruit de dwang van technolo-
gie blijkt worden besproken.

In hoofdstuk V staat het begrip hoop centraal. In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe ouders geïnfor-
meerd worden en wat de houding van stafleden en ouders ten aanzien van deze kinderen is.

Hoofdstuk VI tracht, als afsluiting van het deel over ‘mogelijkheden en onmogelijkheden’, de behan-
delingen te typeren met gebruik van de kennis over de houding uit hoofdstuk V.

In hoofdstuk VII is het onderwerp de taal die gebruikt wordt door de betrokkenen. In het bijzonder
worden verschillende voorbeelden van metaforisch taalgebruik besproken. De metaforen worden in ver-
band gebracht met de liminale status van deze kinderen.

Hoofdstuk VIII gaat over de omgang met twijfel. De casus is een voorbeeld van het moratorium dat de
afdeling in Amsterdam aanhoudt. De verschillende wijzen van zien van artsen en verpleegkundigen
komen ook aan de orde.

In hoofdstuk IX wordt uitgewerkt waarom ouders in bepaalde situaties weinig zeggenschap over hun
kind hebben. Verschillende voorbeelden worden genoemd en uitgewerkt. Ook komt de positie van
ouders zoals die in wetgeving, onderzoek en rapporten van medici aangegeven is aan de orde.

Hoofdstuk X laat zien waarom ouders gewoonlijk wel veel zeggenschap hebben bij de behandeling van
dergelijke extreem te vroeg geboren kinderen.

In de conclusies worden de vijf onderzoeksvragen kort op een rij gezet en de in de hoofdstukken gefor-
muleerde antwoorden gegeven.
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HOOFDSTUK I

Zien en weten

Dit proefschrift is gebaseerd op gegevens die zijn verkregen door middel van kwalitatief observerend
onderzoek, mijns inziens de meest geschikte methode om dit onderwerp te bestuderen. Nadelen heeft
deze onderzoeksmethode echter zeker. Kwalitatief observerend onderzoek behelst in de praktijk een veel-
voud aan technieken. Ik koos uit de technieken en die keuze hangt samen met mijn voormalige positie als
insider, het onderwerp en mijn opvattingen over onderzoek doen. In dit hoofdstuk leg ik verantwoording
af over de manier waarop ik dit onderzoek uitvoerde. Keuzen in de onderzoeksmethodiek bepalen de aard
van de gegevens. In dit hoofdstuk worden de verzamelde gegevens beschreven. Verder wordt kort
beschreven welke kennis als achtergrond van de observaties diende. Deze theorie wordt per thema uitge-
werkt en tevens wordt aangegeven in welke hoofdstukken ze aan de orde komt. Daarna worden per thema
en hoofdstuk de deelvragen van dit onderzoek opgesomd.

Onderzoeksmateriaal

Per afdeling werd ongeveer zes maanden onderzoek gedaan, dat gebeurde in 1997, 1998 en 1999. Eerst op
de afdeling in België. Tijdens die zes maanden werden de gebeurtenissen rond de opgenomen kinderen
met minder dan 28 weken zwangerschapsduur zo goed mogelijk vastgelegd, indien ouders daarvoor toe-
stemming gaven. Zo werd een aantal casussen opgesteld. Op de afdeling in België werden dertien kinde-
ren gevolgd. Zes daarvan waren tweeling, het ging daardoor om tien ouderparen. De gevolgde kinderen:

Een kind dat na 26 weken werd geboren. Gewicht 800 gram. Beademd, 84 dagen lang. Grote problemen
met voeding, daardoor bijna niet gegroeid in die tijd. Veel periodes met lage zuurstofwaarden. Na de bea-
demingsperiode snel gaan groeien en zelf gaan drinken. Uiteindelijk naar huis gegaan. (1)

Een kind dat na 24 3/7e weken werd geboren. Gewicht 770 gram. Beademd. Na het ontstaan en verergeren
van hersenschade werd na zeven dagen de behandeling gestaakt met het doel het kind te laten overlijden. (2)

Een tweeling van 24 6/7e weken, per sectio geboren wegens infectie en verstrengeling. Het meisje woog
600 gram, het jongetje 700 gram. Beiden hadden intensieve beademing nodig. Het meisje overleed op
de geboortedag, ondanks behandelingen. Het jongetje kreeg na twee dagen een ernstige hersenbloeding.
De behandeling werd gestopt met de bedoeling dat hij zou overlijden. (3, 4)

Een tweeling van 25 2/7e weken. Het ene kind woog 790 gram. Het tweede 585 gram. Het kleinste overleed
op de derde levensdag nadat de behandeling gestaakt werd omdat het niet meer te beademen was. Die-
zelfde dag, maar later, overleed ook het grootste kind. De behandeling werd gestaakt. Het had een grote
bloeding in de hersenen en het bleek bovendien moeilijk het in leven te houden. (5, 6)

Een kind van 26 weken, 690 gram. Had intensieve beademing nodig. Wegens de intensiteit van behande-
lingen en bloeding (graad 2-3 met uitzetting hersenventrikel) is de behandeling gestaakt op dag 4. (7)



Een kind van 28 weken, 1170 gram. Discussie over mogelijke hersenschade als gevolg van zuurstoftekort
tijdens de geboorte. Op het moment dat die schade duidelijk werd, werd het niet meer beademd. (8)

Een tweeling van 27 4/7e weken. Het kleinste kind woog 1000 gram, het grootste 1120 gram. Het kleinste
kind had de grootste problemen. Hij moest tweemaal een operatie aan de ductus Botalli ondergaan. Kreeg
verschillende keren een pneumothorax. Was uiteindelijk niet in staat om zonder beademing te leven.
Overleed nadat na 4 maanden de behandeling werd gestaakt. Het grootste kind had aanvankelijk ook in-
tensieve behandeling nodig maar werd vrij snel beter en kon uiteindelijk naar huis. (9, 10)

Een kind dat na 25 3/7e weken geboren werd, 615 gram. In een perifeer ziekenhuis. Overgebracht naar de
NICU. Kreeg een bloeding in de hersenen die mogelijk tot gevolg zou kunnen hebben dat een (in deze om-
standigheden onbehandelbaar) waterhoofd zou kunnen ontstaan. De ouders wilden echter doorgaan met
de behandeling. Het waterhoofd is niet ontstaan, het kindje is naar huis gegaan. (11)

Een kind geboren na 28 weken zwangerschapsduur. Franstalige ouders. Enkele dagen beademing. Twijfel
over flaring in hersenen. Na twee weken overplaatsing naar ander ziekenhuis in Wallonië. (12)

Een kind dat na 26 weken werd geboren, lang aan de beademing lag. Operatie voor ductus Botalli, com-
plicaties. Behandeling beëindigd wegens ernstige PVL. (13)

Dat waren niet alle kinderen van 28 weken of minder die in de periode van het veldwerk werden geboren.
Eén ouderpaar gaf geen toestemming voor het onderzoek.1 Verschillende kinderen van de beoogde groep
konden niet gevolgd worden door mijn afwezigheid rond de geboorte. Op de afdeling in Nederland kon
ik tien kinderen volledig volgen. Ook op deze afdeling weigerde één ouderpaar toestemming voor het
onderzoek en werden niet alle kinderen uit de beoogde groep gevolgd. De bestudeerde casussen:

Een kind van 25 5/7e weken, 785 gram. Werd aanvankelijk bij de ouders gelaten om te overlijden. Begon
toen te ademen en werd daarop alsnog op de afdeling neonatologie opgenomen. Behandeling werd geleide-
lijk uitgebreid. Is na ruim veertien dagen naar een andere NICU overgeplaatst. Naar huis gegaan. (1)

Een kind van 26 weken, 820 gram. Geen intensive care nodig! Voorspoedige behandeling. (2)

Een kind van 25 3/7e weken, 780 gram. Hoewel onder ‘de 26-weken grens’ geboren, toch meteen beademd
omdat obstetrische problemen de gynaecologen aanzetten tot ‘actieve behandeling’. De neonatoloog kon
toen niet ‘passief’ blijven. Het kreeg een (niet ernstige) hersenbloeding. Ging naar huis. (3)

Een kind van 25 3/7e weken, 685 gram. Aanvankelijk deel van een tweeling-zwangerschap. Het broertje
overleed meteen na geboorte. Dit kind overleefde, na een lange periode van intensieve behandeling. (4)

Een kind van 26 weken, 850 gram. Kind met een problematische behandeling, werd enkele keren ernstig
ziek. Uiteindelijk is na een maand de behandeling gestaakt met het doel dat het zou overlijden omdat door
zuurstofgebrek hersenbeschadigingen waren opgetreden. (5)

Een kind van 27 5/7e week, 941 gram. Kind met enkele aangeboren afwijkingen, na een periode van beade-
ming naar huis. (6)

Een kind van 25 2/7e week, 745 gram. Met ademhalingshulp (CPAP) op de afdeling gekomen, geen inten-
sieve behandeling gestart omdat toen die (op de geboortedag) nodig werd, een grote hersenbloeding werd
gezien en de behandeling werd daarop gestaakt. (7)

Een kind van 26 5/7e week, 855 gram. Behandeling na drie dagen gestaakt wegens een grote hersenbloe-
ding. (8)
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Een kind van 25 weken, 800 gram. Infectie. Geen intensieve behandeling gestart. Kind overleed meteen. (9)

Een kind van 25 4/7e weken, 910 gram. Infectie. Geen intensive behandeling gestart. (10)

Tijdens het veldwerk werd de besluitvorming betreffende andere dan de hier genoemde kinderen ook
gevolgd, zij het minder volledig. Sommige kinderen verbleven al op de afdeling voordat het onderzoek
begon, anderen verbleven er nog toen het onderzoek werd afgesloten. De behandeling van en besluitvor-
ming over andere groepen kinderen (bijvoorbeeld op tijd geboren maar zieke kinderen) werd ook geob-
serveerd, maar zonder dat ik bij de gesprekken met de ouders aanwezig was. Van de gevolgde kinderen
werden de gesprekken van ouders met stafleden zoveel mogelijk bijgewoond en van die gesprekken wer-
den zo nauwkeurig mogelijk aantekeningen gemaakt. Niet alle gesprekken konden worden bijgewoond.
Vaak worden (belangrijke?) gesprekken ad hoc aan de couveuse gevoerd. Ook al was ik daarbij ‘toevallig’
aanwezig, aantekeningen maken was dan vrijwel onmogelijk. De vastgelegde gesprekken tussen stafleden
en ouders vormen het belangrijkste materiaal waarop de studie is gebaseerd. Die gegevens worden aan-
gevuld met notities gemaakt tijdens gesprekken die stafleden onderling voerden, tijdens overdrachten of
andere vormen van overleg. Vanzelfsprekend werden van de gevolgde kinderen medische gegevens verza-
meld. Ik kon daartoe rapportages van verpleegkundigen en medici inzien. Het functioneren van de afde-
lingen en de samenwerking met de afdelingen verloskunde werd nagegaan.2 Vaak spelen cruciale beslis-
singen van neonatologen zich op deze afdelingen af en hangen die sterk samen met de beslissingen van
gynaecologen en obstetrici.

Zoals gezegd is aan ouders toestemming gevraagd.3 Die toestemming werd zo snel mogelijk na de
bevalling gevraagd. Gezien de doelstelling van het onderzoek was dat nodig want ik wilde een zo volledig
mogelijk beeld van de gesprekken en de beslissingen. Anderzijds is het tijdstip uitermate ongeschikt voor
zo’n vraag. Ouders hebben op dat moment wel andere dingen aan het hoofd. Er kwam nog bij dat artsen
de ouders ook vaak op dit tijdstip om toestemming voor onderzoeken vroegen. Het vragen om toestem-
ming was, hoewel volkomen terecht vereist, een probleem. Niet alleen wegens het tijdstip, ook het toe-
stemming vragen zelf was een moeilijke opdracht. The (1997: 142) beschrijft het moment ook. Ze wilde
aanvankelijk haar informanten, kankerpatiënten, zo volledig mogelijk over haar onderzoek informeren,
in de veronderstelling dat patiënten op grond daarvan konden beslissen om haar al dan niet toestemming
te geven voor het onderzoek. Na die uitgebreide uitleg kreeg ze vervolgens vooral onbegrijpende blikken.
Uiteindelijk beperkte ze zich dus tot een kort: ‘Ik schrijf een boek over u’. Hoe korter de uitleg hoe beter,
lijkt het wel.4 De mensen die Van San (1999) onderzocht wisten ook niet veel meer dan dat ze ‘een boek
over hen schreef’.

Werd toestemming verkregen dan kon het onderzoek beginnen, of eigenlijk: kon het verder gaan.
Regelmatig begon het waarnemen voordat toestemming aan de ouders kon worden gevraagd. Namelijk
vlak na de bevalling, wanneer het kind door de stafleden opgevangen werd. Een problematische periode
van waarnemen zonder toestemming die weliswaar voornamelijk de interacties van stafleden onderling
betrof.

Het notulerend aanwezig zijn bij gesprekken was soms ongepast. De situatie was dan dermate emotio-
neel dat een houding als onderzoeker die zich onzichtbaar maakte en geen normale sociale reacties ver-
toonde niet vol te houden was. Deze gesprekken of delen van deze gesprekken moesten dan ook later ‘ge-
reconstrueerd’ worden. Maar ook de ‘letterlijk genotuleerde’ gesprekken vergden veel werk achteraf.
Halve woorden en zinnen werden afgemaakt, spreektaal werd tot schrijftaal gladgestreken. Ook het
Vlaams, voor zover dat als eenheid bestaat, werd vernederlandst. Al met al zijn er heel wat bewerkingen
van de werkelijkheid alleen al in de gespreksfragmenten die in dit boek als materiaal worden gebruikt.
Het opnemen van gesprekken op een geluidsdrager werd door de staf van de afdeling in België niet toege-
staan. Men vreesde dat de ouders later gebruik van mijn opnames wilden maken: ‘ze kunnen dan terugko-
men en zeggen: “Dokter, u hebt toen gezegd dat het goed was met ons kind, die onderzoeker heeft dat
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gesprek opgenomen, maar het is niet goed met ons kind, u heeft ons niet alles verteld.”’ De praktische
vraag naar het vastleggen van gesprekken gaf aanleiding tot een antwoord waaruit de hele belevingswe-
reld, een zekere angst voor informatie en ouders, van de staf bleek. Het opnemen van gesprekken was ech-
ter ook praktisch niet mogelijk. Er vonden dusdanig veel gesprekken plaats dat een goede uitwerking er
van te veel tijd zou hebben gekost. Ook op de afdeling in Amsterdam zijn dus geen gesprekken opgeno-
men met een bandrecorder.

Het vastleggen van de besluitvorming tussen ouders en stafleden is pragmatisch aangepakt, het resul-
teert in een selectie van de werkelijkheid. Zo ontbreekt door de concentratie op de woordelijke inhoud van
de gesprekken nagenoeg geheel het zicht op non-verbale uitingen, interpunctie, pauzes en dergelijke meer
aan taalgebruik gerelateerde elementen. Dit onderzoek heeft niet de doelstelling een conversatie-analyse te
bieden. Eerder wordt de benadering van Lofland & Lofland (1995), Silverman (1987) en Strong (1979)
nagevolgd. Gesprekken zijn de basis van deze studie maar niet het onderzoeksterrein zelf.

Tijdens het veldwerk maakte ik notities over de gang van zaken op de afdeling in het algemeen zodat ik
de geschiedenissen van de patiënten kan contextualiseren. Deze gegevens moeten er toe leiden dat een
etnografie van de afdeling samengesteld kan worden, een beschrijving van de werking van de afdelingen.
De verhoudingen tussen stafleden moeten bijvoorbeeld beschreven worden. Bij besluitvorming over een
kind speelt soms de geschiedenis van andere, al dan niet meer aanwezige patiënten een rol. Sommige patiën-
ten hebben zo veel indruk gemaakt, meestal doordat het uiteindelijk niet goed afliep, dat ze als paradigma-
tische casus worden gebruikt door stafleden om in tijden van onzekerheid als referentiepunt te dienen.

De context is dus op vele manieren van belang. De weergave daarvan is een representatie van de onder-
zoeker. Hier wordt dan ook geen complete etnografie van twee afdelingen neonatologie geambieerd. Het
optreden van stafleden en ouders rond andere patiëntengroepen blijft buiten beschouwing. Dat is aan de
ene kant jammer, want zo krijgt de lezer niet te zien hoe de behandeling en besluitvorming over bijvoor-
beeld voldragen pasgeborenen verloopt. De behandeling van voldragen pasgeborenen (‘mooie baby’s’ in
de woorden van de stafleden) wordt gekenmerkt door veel meer vasthoudendheid. De gelatenheid en het
voorbehoud dat we bij de behandeling van extreem te vroeg geboren kinderen soms aantreffen, treden
niet op bij zieke maar voldragen pasgeborenen. Dat dergelijke casussen hier niet aan de orde komen ont-
neemt de lezer daardoor een referentiepunt met andere groepen pasgeborenen. Aan de andere kant kan zo
meer aandacht aan de specifieke groep van de extreem te vroeg geboren kinderen worden geschonken.
Het etnografische element is een ‘presentatie’ (Hastrup 1995: 59) van een deel van wat er op deze afde-
lingen gebeurt.

Dat geldt in het bijzonder voor dit proefschrift. Drie elementen uit de praktijk worden benadrukt.
Ten eerste de pogingen van stafleden om (samen met ouders) grenzen te stellen aan de intensieve behan-
delingen. Ten tweede de rol van ouders bij het betekenis geven aan en het interpreteren van medische
gegevens. Ten derde de rol van ouders bij besluitvorming en de mate van zeggenschap die ouders bij de
besluitvorming hebben.

Guillemin & Holmstrom (1986) analyseren de dynamiek op Amerikaanse afdelingen die leidt tot
steeds ‘agressievere’ behandelingen: het toepassen van steeds meer behandelingen op steeds jongere pre-
maturen. Op beide afdelingen waar ik onderzoek heb verricht poogt de staf echter grenzen aan behande-
lingsintensiteit en aan de lengte van behandelingen te stellen. Dit aan het technologische imperatief
tegengestelde streven krijgt in deze studie veel aandacht.

De manier waarop ouders betekenis geven aan een premature geboorte van hun kind en de besluitvor-
ming over dat kind komen in studies meestal niet uit de verf. Schols (1991) en Affleck et al. (1991) onder-
zoeken het onderwerp met methoden uit de psychologie waardoor interacties met stafleden wegvallen.
Een antropologe als Layne (1996) onderzoekt de eigen ervaringen, maar presenteert zich daarbij als een
geïsoleerd handelend persoon, laat niet zien hoe die eigen ervaringen ontstaan in interacties met stafle-
den. Sociologische studies als die van Guillemin & Holmstrom (1986), Anspach (1993), Frohock (politi-
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coloog) (1986) hebben voornamelijk de acties van stafleden tot onderwerp. De ouders worden voorgesteld
als kennisconsumenten en hun inbreng in besluitvorming wordt secundair genoemd. In deze studie
wordt juist getoond hoe cruciaal de inbreng van ouders is.

Anspach (1993) toont aan hoe de besluitvorming op deze afdelingen gestructureerd is en waarom
ouders geen rol van betekenis spelen bij de besluitvorming. Op beide hier onderzochte afdelingen leidt de
dynamiek van het informeren rond deze kinderen echter vaak tot een actieve rol van ouders bij de besluit-
vorming. Hoe en waarom dat zo gaat is dan ook een belangrijk onderwerp in de komende hoofdstukken.

Het is dus geen totale etnografie, maar meer een portret van een klein segment van het sociale leven
van de twee afdelingen. Een ‘hunt and peck’ benadering (Saville-Troike 1989) is gehanteerd. Binnen de af-
delingen worden patiëntengeschiedenissen als casus bestudeerd. De twee afdelingen worden op zich ook als
casus gezien, als twee voorbeelden van de manieren om met de onzekerheden in dit veld om te gaan.

Genees-en verpleegkunde als sociale activiteit

Hoewel het vergelijken van de twee praktijken geen expliciet doel van deze studie is, worden de wijzen
van werken op twee afdelingen toch naast elkaar gezet.5 Het is een poging te tonen hoe de communicatie
en besluitvorming volgens de lokale redelijkheid verloopt; een doelstelling van kwalitatief onderzoek
(Hak, Ten Have & Goethals 1997: 9). Zoals gesteld worden die twee praktijken niet expliciet met elkaar
vergeleken, de studie is ook geen etnografie van de twee afdelingen. De vergelijking vindt plaats op een
ander niveau: de afdelingen worden gebruikt als voorbeeld van een bepaalde benadering. De verschillen
tussen de afdelingen zijn op sommige terreinen klein en op andere groot, ze zijn voor buitenstaanders niet
steeds van belang en belemmeren het zicht op de problematiek. Een tweede argument om van deze studie
niet expliciet een vergelijkende studie te maken is dat de verschillen tussen afdelingen binnen Nederland
en België ook groot zijn. Verschillen in beleid, zoals tussen de twee onderzochte afdelingen aangetroffen,
kunnen ook gevonden worden tussen afdelingen in België en Nederland. De afdelingen zijn niet repre-
sentatief voor een ‘nationale handelwijze’ of een nationale cultuur. Het soort onderzoek staat een vergelij-
king ook niet toe want het aantal onderzochte besluitvormingsprocessen was noodzakelijkerwijs beperkt.
Geen expliciete, doelgerichte vergelijking dus, maar wel een vergelijking. Antropologie is op de eerste
plaats een vergelijkende wetenschap, weet Van Dongen (1996). Het vergelijkende element in deze studie
diende eerder een heuristisch doel: een strategie om de onderzoeker de ogen te openen, zoals Van Ginkel
(1994: 12) het doel van vergelijkend onderzoek noemt. Door eerst veldwerk te doen op de afdeling in Bel-
gië raakte ik gewend aan die praktijk en was de situatie in de tweede veldwerkperiode op de ‘eigen afde-
ling’ weer vreemd en riep die allerlei vragen op.

De studie heeft dus niet als doel medische praktijken te vergelijken. Maar doordat twee verschillende
praktijken werden bestudeerd blijkt wel dat de medische praktijk van de neonatologie ook een sociale
praktijk is. De medische praktijk is geen eenheid die overal overeenkomstige diagnoses stelt over feitelijke
gezondheidsproblemen en dezelfde behandelingen baseert op wetenschappelijke, universele kennis
(Payer 1988; Andersen & Mooney 1990; Berg & Mol 1998; Levin 1990). De diversiteit en daarmee het
sociale kenmerk van geneeskundige praktijken blijkt ook uit publikaties in de geneeskunde zelf. In het
veld is men er helemaal niet van overtuigd dat de praktijk overal hetzelfde wordt uitgeoefend. Een voor-
beeld is het Euronic project van Cuttini et al. (1997), een groot onderzoek van een neonatologe naar
besluitvorming in de neonatologie in vijftien Europese landen. Uit dat onderzoek blijkt dat er grote natio-
nale verschillen bestaan wat betreft het medisch-ethisch gedrag, opvattingen over behandelingen, het
informeren van ouders en de grenzen van behandelingen. Het blijkt ook uit een studie van Levin (1990).
De verschillen in de praktijk van de neonatologie worden door Levin verklaard als een gevolg van een aan-
tal factoren. Bij die factoren horen de beschikbaarheid van (financiële) middelen. Verder spelen maat-
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schappelijk opvattingen over de inzet van techniek en leven met handicaps een grote rol. Ook verschillen
de rollen van artsen en ouders bij besluitvorming sterk tussen landen en dit heeft gevolgen voor de prak-
tijk. Tenslotte noemt Levin de invloed die van wetgeving uitgaat.

Neonatologie is bij uitstek een activiteit die gekenmerkt wordt door intensief medisch ingrijpen en
door medische begrippen gedomineerde betekenissen. Maar die betekenissen blijken gebaseerd te zijn op
sociale overwegingen. Nijhof en Van der Geest (1989: 4) stellen ‘(G)eneeskunde is (…..) niet meer een
onthuller van de werkelijkheid. Zij is zelf zowel producent van betekenissen als betekenisproduct.’ Dat
lijkt bij uitstek toepasbaar op neonatologie. Neonatologie behandelt geen kinderen die onafhankelijk van
haar geboren worden. Door de mogelijkheden van de neonatologie worden kinderen ‘levensvatbaar’
genoemd (en gemaakt!) die voorheen ‘doodgeboren’ heetten. Neonatologie creëert haar eigen patiënten-
groepen, in dit geval extreem te vroeg geboren kinderen. Maar ze blijft niettemin een product van de
samenleving waarin ze functioneert en ze handelt dus binnen de grenzen die de samenleving stelt. De art-
sen hebben ouders nodig bij beslissingen, in ieder geval hebben ze voor ingrijpende beslissingen ouder-
lijke instemming nodig. Maar de invloed van ouders gaat veel verder omdat ze mede betekenis moeten
geven aan de interpretatie van gegevens en keuzen die daaruit moeten voortvloeien. Neonatologie is in die
zin een puur sociale bezigheid.

Observeren en participeren?

Gegevens verzamelen door middel van kwalitatief onderzoek is een bijzondere en problematische manier
van onderzoek doen. Het is zoals Pool (1996: 21) aangeeft: ‘Participerende observatie is niet louter een
betrekkelijk onsystematische basis voor kwalitatieve methoden, maar vaak de enige manier om bepaalde
sociale verschijnselen adequaat te bestuderen’. Onsystematisch is het, maar of het ook participerend,
deelnemend is? Mijn ervaring is anders, veldwerk is observeren, maar niet participerend observeren. Die
ervaring hangt wellicht samen met mijn positie op de afdelingen. Mijn verantwoording voor de wijze
waarop ik veldwerk deed wordt daardoor ook een discussie met diverse auteurs over het doen van veld-
werk.

Mijn positie als onderzoeker werd bepaald door mijn voormalige professionele betrokkenheid bij het
veld. Als verpleegkundige kreeg ik relatief gemakkelijk toegang tot de afdelingen, dit op basis van de ver-
onderstelling dat ik wist hoe ik de dagelijkse gang van zaken ongestoord kon laten verlopen en op grond
van het vertrouwen dat ik door mijn voormalige positie geen gevoelige informatie naar buiten zou
brengen. Neonatologie is een sterk gespecialiseerd terrein van de geneeskunde, waarin wordt gehandeld
aan de grenzen van het leven, het medisch, ethisch en juridisch mogelijke en wenselijke. De problemen
waarvoor men zich gesteld ziet, kunnen dan ook niet makkelijk duidelijk gemaakt worden aan het brede
publiek of aan andere professies. Onderzoek doen in zo’n omgeving vergt het vertrouwen van de staf dat
geen foutieve of bezwarende gegevens (ongenuanceerd) naar buiten zullen worden gebracht. De angst
daarvoor betreft niet alleen personen als ouders, artsen en verpleegkundigen, maar ook de goede naam
van het ziekenhuis en het veld in het algemeen. Stafleden willen de ouders beschermen. Ze zien de ouders
als een kwetsbare groep die emotioneel uit balans is door de ziekte van hun kind.

Toch volstaat toestemming van afdelingsstaven niet om op ‘hun’ afdeling onderzoek te doen. Tussen
de buitenwereld en de afdeling is een nieuwe institutie geschoven, het ethisch comité. Deze instelling
komt tussen de onderzoeker en de gewone ‘poortwachters’, zoals Burgess (1991: 47) sommige leden van de
te onderzoeken populatie noemt. De poortwachters, leidinggevende artsen en verpleegkundigen, gaven
na lezing en bespreking van de onderzoeksopzet toestemming voor het onderzoek. Daarmee was nog geen
toegang tot de afdeling verkregen. Het ethisch comité van het Belgische ziekenhuis verleende toestem-
ming na een briefwisseling over de onderzoeksopzet. De procedure duurde een jaar.
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In het Nederlandse ziekenhuis kostte het verkrijgen van toestemming meer tijd, ruim anderhalf jaar.
Na een schriftelijke procedure volgden nog twee gesprekken met leden van de medisch ethische commis-
sie. De commissieleden waren bezorgd over de verstorende invloed van het onderzoek op de afdeling en
op de ouders en ze waren bovendien bezorgd over de informatie over besluitvorming die ik naar buiten zou
brengen.6 De Swaan heeft (1984, 1989) beschreven hoe de betrekkelijk nieuwe ‘institutionele ruimte’ in
ziekenhuizen wordt bewaakt door functionarissen. In deze ruimte, een tussenzone tussen openbaar en
privé worden juist de meest intieme zaken van mensen behandeld, bewaakt, genezen en verbeterd. De
Swaan (1984: 13) spreekt daarom van een ‘besloten openbare instelling’. Ze zijn publiek maar ze doen in
geheimen: ‘Wat nooit voorzien was en nog steeds grotendeels onopgemerkt blijft, is het feit dat ieders
persoonlijke sfeer voor een deel is opgenomen binnen openbare instellingen die zich vervolgens daarom-
heen gesloten hebben. Zo beschermen zij ieders persoonlijke gegevens en zo beschermen zij vooral zich
zelf. Iedere poging om deze beslotenheid te doorbreken beschouwen zij als een inbreuk, niet op hun eigen
macht, maar op de persoonlijke sfeer van hun clientèle.’ De ethische comités lijken de nieuwe poortwach-
ters van deze institutionele tussenzones te zijn geworden. Het is een veel moeilijker aan te wijzen groep
functionarissen dan de medici op de werkvloer.

Het (voormalig) ‘insider’ zijn komt in handleidingen voor kwalitatief onderzoek niet voor. De onder-
zoeker wordt geacht onbekend te zijn met het veld van onderzoek en moet het eerst leren kennen. Van
Maanen (1991: 32) bijvoorbeeld: ‘Framing my remarks is the view that social researchers are typically
aliens in the worlds they study, if only because of their supposed double-edged and academic interests in
these worlds. Fieldwork amplifies such strangeness because the researcher comes into the setting as an
uninvited, unknown guest, carrying a suitcase, wearing an uncertain smile, and prepared for a long stay
(Sanday 1979). Moreover, the work routines of a field-worker, what Agar (1980) calls a “professional
stranger”, are rather unnatural or at least unusual ones in most settings – hanging around, snooping,
engaging in seemingly idle chit-chat, note taking, asking odd (often dumb) questions, pushing for disclo-
sures on matters that may be a source of embarrassment to some on the scene, and so forth.’ Ik kende het
veld wel degelijk. Toch heeft Van Maanen ook gelijk. Het veldwerk doen vervreemdt onmiddellijk van
de geobserveerde mensen. Hoe moeilijk observerend onderzoek getypeerd kan worden, participerend kan
het niet genoemd worden. Want observeren en geobserveerd worden creëert afstand en verdeelt rollen.

Inleidingen over het doen van veldwerk gaan er ook van uit dat lagere sociale groepen bestudeerd wor-
den. In dit onderzoek werd van beroepsgenoten en van hoger op de sociale rangorde geplaatste professio-
nals het handelen bestudeerd. Dat vergt een extra gevoeligheid die wellicht een grote voorkennis vereist.
Maar die kennis is ook problematisch. De doelstelling van dit soort onderzoek wordt vaak explorerend
genoemd: ‘Unlike controlled studies, such as surveys and experiments, field studies avoid prejudgement
of the nature of the problem and hence the use of rigid data-gathering devices and hypotheses based on a
priori beliefs or hunches concerning the research setting and its participants.’ De veronderstelling is dat
de onderzoeker geen goed beeld heeft van het veld en dat dit ook goed is voor het onderzoek. Een zelfde
opvatting blijkt ook uit de schim van het beeld van de onderzoeker ‘going native’. Hij omarmt de gebrui-
ken en opvattingen van de onderzochte groep zo grondig dat hij niet meer in staat is tot ‘objectief’ waar-
nemen (Schaffir & Stebbins 1991). Deze studie is verricht door een native. Niet door een ‘professional
stranger’ Agar (1996) en niet door een ‘stranger at the bedside’ (Rothman 1991).

Objectief waarnemen is nooit mogelijk. Pool (1996) maakt duidelijk dat het idee, dat veldwerk het ver-
zamelen van data is, onjuist is. Er is geen sprake van los van de onderzoeker bestaande informatie die ‘ge-
zocht’, ‘gevonden’ en ‘verzameld’ kan worden. Pool verwerpt het traditionele onderscheid tussen data en
interpretatie. Volgens hem komen relevante data niet voort uit interviews maar uit de praktijk, de manier
van handelen van mensen. Hij presenteert zijn onderzoeksgegevens dan ook niet als beschrijvingen van hoe
iets verliep, maar als ‘opvoeringen’. De onderzoeker genereert samen met de onderzoekssubjecten de gege-
vens. Observaties veranderen niet alleen de werkelijkheid, ze vormen die ook. Het begrip participerende
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observatie, de basis van de etnografie, benadrukt de niet te scheiden eenheid van kennis en observator. Zien
en weten zijn verbonden.

In dit onderzoek blijkt dat. De afdelingen worden getoond als plaatsen met een eigen logica voor het
bespreken van twijfel rond veel te vroeg geboren kinderen. Op grond van voorkennis over de praktijk van
de neonatologie vallen dus een groot aantal behandelde kinderen buiten de analyse. Er ontstaat geen
totaalbeeld van de communicatie en besluitvorming op de afdeling neonatologie, zoals een etnografie die
zou bieden. Er ontstaat uit mijn onderzoek ook geen beeld van de emoties en ervaringen van de betrokken
mensen.

Pool en anderen als The (1997) en The en Hak (1999) gaan er van uit dat de onderzoeker, als gevolg van
het ‘participerende’ in participerende observatie, deel neemt aan de constructieprocessen van de geobser-
veerde mensen. Door deze ‘participatie’ zou de onderzoeker volgens de auteurs zelf ervaren wat de geob-
serveerde mensen voelen en meemaken. Het is de vraag of dit juist is als het onderzoek betreft in een
medische setting want observeren is dan geen deelnemen. Is het daarenboven wel mogelijk dat de ene
mens kan voelen en begrijpen wat de andere mens doormaakt? En kun je dat in wetenschappelijke beto-
gen beschrijven?

Ik was aanwezig bij het genereren van kennis door anderen, ik nam waar hoe zij betekenis gaven, meer
niet. Een nihilistische houding vergeleken met veel onderzoekers. The (1997, 1999) meent bijvoorbeeld
dat de onderzoeker tijdens participerende observatie ‘zijn eigen sensitief onderzoeksinstrument’ is. Daar-
door kan de onderzoeker volgens The een beeld krijgen van wat mensen voelen of zelfs invoelen wat de
mensen doormaken, ‘aan den lijve voelen’.

Als (ex-)verpleegkundige weet ik dat participeren in het ziekenhuis heel wat anders is dan wat hand en
spandiensten verrichten of betrokken raken bij enkele gesprekken zoals The (1997) en The en Hak (1999)
lijken te veronderstellen. Een onderzoeker die veldwerk verricht participeert niet. Dat is ook niet moge-
lijk, want participeren sluit observeren uit. Je kunt observeren of meewerken (óf patiënt zijn) zijn, niet
alle tegelijk. Het verrichten van (verpleegkundige) werkzaamheden zou de gebeurtenissen in het veld beïn-
vloeden. Bovendien is het verrichten van werkzaamheden zonder arbeidscontract riskant. Stel dat de deel-
nemende observator tijdens zijn ‘veldwerk’ een fout maakt. Wie is dan aansprakelijk voor de gevolgen?

Als veldwerker behoor je eenvoudigweg niet tot de staf en ben je niet verantwoordelijk voor het optre-
den van het team, je maakt geen vuile handen en je aanwezigheid voelt daardoor heel anders. Opmerke-
lijk genoeg zijn het verpleegkundigen die kwalitatief onderzoek deden die het irreële, van ‘participeren’
aan de orde stellen (Groen 1995).

Participerend onderzoek is niet zo effectief als vaak gesteld wordt. Men veronderstelt dat de onderzoe-
ker door die methode toe te passen toegang heeft tot het leven en beleving van andere mensen en hun ‘real
life situation’ (The & Hak 1999) kan weergeven. Dat is niet het geval. Nijhof (2000: 7): ‘Waaraan heeft
The bijvoorbeeld eigenlijk geparticipeerd? Aan het werk van de gezondheidszorg? Aan de praktijken van
de omstanders? Of aan het leven van de zieken? Of creëert zij zelf een praktijk, die van betrekkelijk
belangeloze compagnon? Of blijft ook zij buitenstaander als het om zieken gaat die zoveel alleen zijn met
hun ziekte, ‘s nachts bijvoorbeeld, als er nauwelijks een mens, ook geen observant, te bekennen is in het
ziekenhuis?’ Als observator kon ik niet ervaren hoe het was om een extreem prematuur kind te hebben,
niet hoe het was om zo’n kind te verzorgen en niet hoe het was om er over te moeten beslissen.

Groen (1995: 60) besteedt speciale aandacht aan verpleegkundigen die onderzoek doen. Ze
gebruikt een concept van Reid die spreekt van ‘non-participant observation’ Een passende term. Net als
een socioloog die wetenschapsbeoefening in het laboratorium observeert, deed ik niet mee aan de uitvoe-
ring en interpretatie van experimenten, het werk.7

Ik deed niet veel meer dan het vastleggen van communicatie op de werkvloer. Ik ‘ontdekte’ niet zoals
The en Hak (1999) dat wel als doel van participerende observatie zien maar ik ‘trof aan’ en legde vast. Ik
heb dan ook helemaal niet het idee dat ik door participerende observatie een directe toegang heb tot de
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gevoelens en beleving van de onderzochte mensen. Ik deed het soort onderzoek dat ethologen bij prima-
ten en andere dieren doen. Ze leggen vast welke patronen het gedrag heeft. Het thema van dit onderzoek
leent zich daar uitstekend toe: kijken en luisteren hoe leden van de diersoort mens omgaan met problema-
tische geboorten. Inderdaad zoals Van Dongen (1996) werd gevraagd tijdens haar veldwerk: ‘(Is antropo-
logie) een studie van de apen?’ Het hier bestudeerde onderwerp vereist ook zo’n onderzoeksinstelling c.q.
onderzoeksperspectief want het gaat om een controversieel en moreel beladen thema dat onbevooroor-
deeld bekeken dient te worden. Ik wil niet beweren dat ik in staat was onbevooroordeeld te observeren of
altijd onbewogen bleef bij de gang van zaken, maar bij de analyse speelde een duidelijke morele oriëntatie
geen rol. Ik ging er van uit dat mensen in staat zijn en er toe neigen om de kwaliteit van hun nageslacht te
beoordelen en daarmee te beslissen of ze er verder in wensen te investeren. Ik trachtte zoals Hrdy (2000)
voorstelt een onderzoek te doen naar de pogingen van hedendaagse mensen om ‘buitenbaarmoederlijke
foetussen’ in leven te houden.8 De ethologische-afstandelijke benadering is van belang. Welke eisen stel-
len mensen aan hun nageslacht en wat vinden ze een goede levensverwachting, welke keuzen maken ze op
grond van die afwegingen? Het past mij niet om te pretenderen dat ik de beleving van de geobserveerde
mensen kan doorgronden, het past ook niet om te oordelen over hun keuzen en de gronden die ze er voor
geven. Ik kan wel een poging doen om hun gedrag vast te leggen.9

Een nadruk op het observeren van praktijken hield ook in dat ik tijdens het veldwerk weinig geïnter-
viewd heb. Er zijn door onderzoek met behulp van vragenlijsten en interviews al veel gegevens bekend
geworden over de besluitvorming in de neonatologie. Bijvoorbeeld Van der Heide (1997) en Cuttini et al.
(2000). Interviewen werd echter met name niet verkozen omdat via interviews vooral bespiegelingen, ratio-
naliseringen en legitimeringen van respondenten over hun gedragingen vernomen worden. Nijhof (1999:
7) bevestigt dit probleem en meent dat je gegevens uit interviews vooral moet zien als ‘gesitueerde verhalen
waarin informanten hun gedrag publieksgericht verklaren en rechtvaardigen en zo een beeld geven van
redelijke personen te zijn’. Pool (1989) is in navolging van Fabian (1990) nog kritischer over het interview
als onderzoeksmethode. Het interview leidt er niet toe, zoals de informatieve opvatting van etnografie stelt,
dat informanten kant en klare informatie die ze in hun hoofd hebben, aan de onderzoeker mededelen. De
performatieve opvatting van etnografie stelt dat de onderzoeker door zijn vragende activiteit samen met de
informant kennis en ervaringen ‘schept’, het interview levert geen data op maar brengt opvoeringen voort,
een gezamenlijk product. Ik probeerde daarom de constructie van problemen, betekenissen en oplossingen
aan de stafleden en ouders over te laten. Maar de weergave er van blijft ‘mijn probleem’.

Veldwerk in de praktijk

Afdelingen neonatologie bestaan uit vele ruimtes waar voor een onderzoeker van communicatie en
besluitvorming belangrijke dingen gebeuren. De zalen waar de kinderen worden verpleegd zijn vaak de
locatie van overleg. Behandelingen en diagnostische procedures worden daar uitgevoerd. Ouders komen
daar bij hun kinderen. Verpleegkundigen en ouders praten er met elkaar. Verpleegkundigen en artsen
overleggen er en dragen de kinderen aan elkaar over. Ze houden er rapporten bij. Maar andere ruimtes
blijken soms even belangrijk. Bijvoorbeeld de plaatsen waar koffie wordt gedronken en waar vergade-
ringen plaats vinden. Op de gangen kijken familieleden naar de kinderen. Op den duur leert de observa-
tor enigszins inschatten waar op welk moment waarschijnlijk iets van belang gebeurt. Overdrachten
gebeuren op vaste tijdstippen, onderzoeken als de schedelecho’s gebeuren op bepaalde tijdstippen.
Bepaalde artsen hebben op zekere dagen de verantwoording voor zaken als overleg met de verloskunde.
Dus als je dan wilt weten hoe het met een mogelijk nieuwe patiënt gaat, moet je bij die arts in de buurt
blijven. Het veldwerk bestond er daarom beslist niet uit dat ik de hele dag op de zalen waar kinderen ver-
zorgd werden rondhing. Dat zou niet nuttig zijn en ook niet mogelijk. Een hele dag niets doen temidden
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van zoveel activiteit, in een omgeving waar iedereen elkaar scherp in de gaten houdt, is niet gepast. Ik
werkte elders op de afdelingen aantekeningen uit of werkte aan ander werk. Ik ging met artsen en ver-
pleegkundigen koffie drinken of eten. Soms speelt het echte werk zich ook helemaal niet af aan de cou-
veuse op zaal. De artsenkamer op de afdeling in Nederland was een even belangrijke plaats als de zaal met
patiënten. Die ruimte had veel weg van een commandokamer waar alle gegevens over kinderen bijeen
kwamen, werden besproken en geïnterpreteerd en van waaruit vervolgens opdrachten naar de zalen
gingen.

Op de afdeling in België werd ik enigszins tot staflid gemaakt doordat ik een artsenschort moest dra-
gen en verwacht werd de afdeling op te komen via de personeelsingang – niet via de ingang voor ouders.
De stafleden vonden het te verwarrend voor ouders indien ik te veel leek op een ouder. Verder werd me
gevraagd geen informatie over de kinderen aan de ouders te geven. Dit verzoek maakt deel uit van een
informatiestrategie waarop ik later terugkomen. Het zelf geven van medische informatie paste uiteraard
ook niet in mijn rol en positie als onderzoeker, ook niet in de strategie van het onderzoek. Op de afdeling
in Nederland werd dit verzoek niet gedaan, maar ook daar informeerde ik de ouders nooit. Gesprekjes
beginnen met de ouders was daardoor wel moeilijk.

Informatie speelt een cruciale rol op deze afdelingen. Op de Belgische afdeling sprak één arts gedurende
de hele opname met ouders. Andere artsen waren niet in detail op de hoogte van wat ouders wisten over
hun kind en hoe ze daarover dachten. De verpleegkundigen waren niet bij deze gesprekken aanwezig en zij
wisten daardoor vaak niet goed welke informatie er beschikbaar was en hoeveel de ouders daar van wisten.
Ik werd, doordat ik van bepaalde patiënten goed op de hoogte was en ook bij de besprekingen tussen ouders
en arts aanwezig was, vaak als informatiebron van de verpleegkundigen gebruikt. Dat waren ongemakke-
lijke momenten. Moest en kon ik wel informatie geven uit die blijkbaar besloten gesprekken? Daardoor
zou ik mogelijk het handelen van de verpleegkundigen beïnvloeden. Ik vond bovendien dat verpleegkundi-
gen zich structureel beter moesten informeren en wilde als onderzoeker geen gelegenheidsbron van infor-
matie over de ouders zijn. Aan de andere kant was het erg moeilijk om de verpleegkundigen net zo weinig
informatie over de gesprekken te geven als de artsen deden bij navraag van de verpleegkundigen.

Op beide afdelingen werden de verpleegkundigen niet verondersteld nieuwe informatie over de toe-
stand van de hersenen aan ouders te vertellen. Als ze op de hoogte waren van informatie over de hersenen
en ze wisten dat ouders dat ook waren, bespraken ze dat onderwerp wel. Assistenten (kinderartsen in
opleiding) gaven op de afdeling in Nederland wel nieuwe informatie over de hersenen, op de afdeling in
België niet.

Op de afdeling in België was de besluitvorming relatief makkelijk in beeld te brengen. De behande-
lende arts besprak de gegevens met de ouders en pleegde informeel ruggespraak met een of meerdere
andere neonatologen. Assistenten informeerden de ouders over medische behandelingsproblemen en ver-
pleegkundigen over praktische behandelingsproblemen. De afdeling in Nederland werd gekenmerkt
door veelvuldig overleg tussen de vele, bij het informeren en beslissen betrokken personen. De begelei-
ding van ouders was een zaak voor het hele team en dat vereiste frequente afstemming.

Op de afdeling in Nederland droeg ik net als de ouders burgerkleding. De verpleegkundigen en artsen
waren gekleed in ziekenhuiskledij.

Ik kon via de afdeling neonatologie besprekingen op de afdeling verloskunde meemaken. Dat was van
belang omdat daar geregeld zwangere vrouwen werden besproken die dreigden te bevallen. Daardoor kon
ik ook enkele zogenaamde ‘antenatale gesprekken’ meemaken. Gesprekken met de ouders van mogelijk
te vroeg ter wereld komende kinderen. De kinderartsen voeren die gesprekken met het oog op het reeds
starten van begeleiding en besluitvorming. Als er kinderen werden geboren die binnen de doelgroep vie-
len liep ik met de artsen mee naar het kamertje naast de verloskamer waar de kinderen direct na de
geboorte werden opgevangen en de behandeling al dan niet werd gestart. Daar begon dan het observeren
en notities maken.
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Shaffir (1991: 77) wijst er op dat veldwerk van nature een zeker rollenspel of zelfpresentatie vraagt van
de onderzoeker. Deze presentatie komt niet tot stand in een vacuüm maar wordt beïnvloed door de
omgeving. In het veldwerk dat ik deed bleek één rol ten aanzien van de staf heel effectief. Dat is de rol van
leerling. Zeker in het geval van de studie van de artsen is het een geëigende rol, als verpleegkundige, en
zeker als leek past een leerling-meester verhouding. Het is een hun vertrouwd patroon van communicatie.
Academische ziekenhuizen krijgen talloze mensen over de vloer. Ook de verpleegkundigen geven aan
velen uitleg en ook wel aan functionarissen die later in een hogere hiërarchische rol zullen komen.

Ten aanzien van de ouders past zo’n houding niet. Zich verhouden met hen vergde een andere presen-
tatie, een andere rol. Ouders lijken van een onderzoeker vooral een zakelijke houding te verwachten. Ze
associëren academische ziekenhuizen met onderzoek en lijken dat onderzoek te zien als een soort ruil: ze
tolereren een zekere mate van onderzoek wegens de extra behandelingsmogelijkheden. In relatie tot de
ouders kon een minder afstandelijke betrokkenheid niet uitblijven. Met de ouders hoopte ik dat het goed
ging, was ik benieuwd naar nieuwe gegevens over hun kind en vreesde ik voor de toekomst. Juist het niet
meer behoren tot de staf deed me meer opschuiven naar de positie van de ouders en emotioneel betrokken
voelen bij wat zij moesten doormaken. Schaffir & Stebbins (1991: 1) geven een licht romantische
omschrijving van veldwerk doen die ik soms toch als adequaat voelde: ‘Fieldwork must certainly rank
with the more disagreeable activities that humanity has fashioned for itself. It is usually inconvenient, to
say the least, sometimes physically uncomfortable, frequently embarrassing, and, to a degree, always ten-
se’. In de (zelf gezochte) confrontatie met leed en onzekerheid miste ik vooral het professionele harnas en
het vermogen iets te doen behalve daar te staan of zitten en te luisteren. Beide had ik wel als verpleegkun-
dige tot mijn beschikking. Zo’n professionele rol maakt het niet nodig een al te persoonlijke relatie met
mensen aan te gaan, de positie als veldwerker vereist dat wel.

Veldwerk gaat gepaard met aanzienlijke gewetenswroeging. De onderzoeker blijft vooral geïnte-
resseerd in de mogelijke bruikbaarheid van zijn gegevens. Daartoe regelt hij zijn presentatie en speelt hij
tot op zekere hoogte een rol. Die dunne lijn tussen wetenschappelijke interesse en ‘menselijke betrokken-
heid’ bleef moeilijk. Er blijft een veldwerker maar heel weinig ‘backstage’ ruimte over. Hij is steeds in het
zicht van degenen die hij bestudeert. Als hij er niet is valt dat ook op. Van Maanen (1991) wijst er op dat
een zekere reciprociteit tussen onderzoeker en onderzochten bestaat en dat die vaak niet genoemd wordt
in onderzoeksverslagen. Ik voelde mij als onderzoeker inderdaad nauwkeurig geobserveerd door de staf
van de afdelingen. Van San (1998: 33) wijst hier ook op: ‘of onderzoekers zich wel steeds voldoende realise-
ren dat zij als onderzoeker door de respondenten nauwlettend in de gaten worden gehouden’. Regelmatig
vroegen verpleegkundigen en artsen ‘of ik dat nu ook ging opschrijven’. Soms zelfs directief: ‘Eric schrijft
op…..’. Zelfs werd het schriftje eens uit mijn handen genomen omdat iemand meende dat ik niet genoeg
noteerde van een gesprek, waarop de persoon het zelf noteerde! Enkele malen ‘vroeg’ men mij: ‘Dit heb je
niet gehoord hè?’10

Het observeren van de eigen bekende praktijk is problematisch. Ik moest de last van een professioneel
perspectief van me afschudden. Iedere onderzoeker die observatie-onderzoek verricht is gepositioneerd
(Van Ginkel 1994). Maar in mijn geval werd een dimensie toegevoegd. Op de afdeling in België was ik
een Nederlander, een verpleegkundige en vertegenwoordiger van een afdeling waar een bepaald beleid
van bekend was (namelijk dat onder de 26 weken geen behandeling gestart werd). Op de afdeling in
Nederland was ik ex-staflid die terug kwam in een nieuwe positie.

Van Ginkel (1994) is het er niet mee eens dat veldwerk in de eigen cultuur minder ‘objectieve’ kennis
oplevert dan veldwerk elders. In de praktijk blijken de verschillen tussen de onderzoeker en de bestu-
deerde sociale groep meestal toch erg groot. De onderzoeker krijgt misschien geen cultuurschok, maar
dan toch wel een ‘subculture-shock’. Ik heb dit ook ervaren tijdens het veldwerk. Veldwerk vervreemdt,
de veldwerker is een marginale figuur (Shaffir & Stebbins 1991). Hij behoort niet tot de groep onder wie
hij zich beweegt want hij gedraagt zich anders. Dat ‘er niet meer bijhoren’ maakte een meer neutrale blik
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mogelijk, want de gepositioneerde (verpleegkundige) blik werd door niemand geaccepteerd en door nie-
mand verwacht aangezien ik niet meer in de dagelijkse routine en hiërarchie paste.

De omgeving van het academisch ziekenhuis maakt onderzoek verrichten ook makkelijk. Je kan op
deze afdelingen relatief gemakkelijk in de marge verblijven. Er komen veel onderzoekers, van allerlei
soort, en meestal begrijpt een groot deel van de ‘autochtonen’ niet precies wat er onderzocht wordt. Voor
onderzoekers is in die zin ook een soort specifieke rol beschikbaar op deze afdelingen. Die acceptatie van
de rol als vreemdeling-leerling-onderzoeker gold dus voor ouders, maar ook voor stafleden.

Het (voormalige) insider zijn beïnvloedt één aspect het meest. Dat is op het terrein van publikatie. Van
Ginkel (1994:16): ‘Both the native and the foreign anthropologist operate as interpreters who are involved
in cultural translation. It is only at the practical level of fieldwork and publishing, and not at the analytical
level, that differences between anthropology at home and abroad exist; or should exist, for in a theoretical
respect there should be no differences in the common endeavour of understanding humanity in all its hete-
rogeneous facets’. Als (voormalig) insider ervaar ik het vertrouwen dat de ouders en stafleden in mij stel-
den ook als een verplichting die mogelijk de rapportage beïnvloedt. Een zekere dwang om een rooskleuri-
ger beeld van de situatie te schetsen dan gegrond is voelde ik zeker. Maar ook privacy-overwegingen
bemoeilijken het publiceren als men over aspecten van de eigen cultuur schrijft. Het zijn problemen van
een dubbele insider, in de eigen beroepsgroep en in de eigen cultuur, die niet geheel op te lossen zijn. De
onderzoeker verstoort het veld dat hij bestudeert, alleen al door zijn aanwezigheid en de indruk die het
veld van hem heeft. Hij is altijd de vertegenwoordiger van iets of iemand. Daar is weinig aan te doen. Ik
heb veel moeite gedaan om bijvoorbeeld het privacy-probleem op te lossen door de afdelingen niet bij
naam te noemen en de besproken patiënten niet herkenbaar te maken. De namen zijn verzonnen, het
geslacht is vaak veranderd en de geboortedatum wordt niet genoemd.

Voordelen had mijn ‘insider’ positie ook. Ik kende veel van de begrippen, termen en problemen en
wist dus waar stafleden het over hadden. Ik hoefde niet de fase van niets-wetende-buitenstaander door te
maken en dat zijn juist de mensen die stafleden wantrouwen. Dat maakte de acceptatie van mijn aanwe-
zigheid als pottekijker makkelijker. Ik kon vrij snel ‘onzichtbaar’ worden als constant aanwezige maar niet
in de hiërarchie geplaatste persoon. Het niet als buitenstaander te boek staan had het voordeel dat artsen
en verpleegkundigen zich vrij konden uiten tijdens overleg over de kinderen. De stafleden accepteerden
de aanwezigheid van de onderzoeker als ze backstage waren en onderling hun mening gaven over de
behandelingen. Ik ken de wederzijdse gevoeligheden van verpleegkundigen en artsen en kon me daar dus
welbewust tussen bewegen. Ik wist ook hoe en wanneer vragen te stellen over de gang van zaken. Dat ver-
eist veel tact, want het is een intensive care waarin de betrokkenen ingespannen werken en veel gegevens
en indrukken moeten verwerken. Een al te opdringerige onderzoeker kan zich dan makkelijk onmogelijk
maken.

In contacten met de ouders bood mijn professionele achtergrond enig voordeel. Ik vertelde hen dat ik
ook verpleegkundige was en door de staf geaccepteerd was als onderzoeker. Dat maakte het krijgen van
vertrouwen makkelijker. In contacten met ouders stelde ik me op als iemand die met hen meeleefde. In
korte gesprekken aan de couveuse vroeg ik hen dingen als: ‘hoe gaat het, wat vinden jullie er van, wat is
jullie verteld?’ Voor de ouders was ik geen staflid, want ik gaf hen geen informatie en verrichte geen werk.

Ik behoorde dus op twee manieren tot de insiders. Dat vergemakkelijkte het toegang krijgen en het
verzamelen van gegevens. Al verstoorde het wellicht ook een ‘objectieve gegevensverzameling’. Tijdens
het veldwerk werd ik echter nadrukkelijk ‘outsider’, door mijn activiteiten werd ik een vreemdeling. Of
het gelukt is aan de hand van de verzamelde gegevens een realistisch beeld van de praktijk te schetsen is de
vraag. Het getoonde materiaal en de interpretatie er van moet een beoordeling van de poging mogelijk
maken. Het materiaal wordt op tamelijk roekeloze wijze getoond, in de vorm van vrij compleet gepresen-
teerd casussen. Deze casussen laten meestal veel ruimte voor uiteenlopende interpretaties, er is weinig in
de casussen gesneden om één standpunt of één thema duidelijker uit te laten komen.
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Theorie

Studies over neonatologie zijn vaak opgebouwd rond dezelfde redenering als die gehanteerd wordt over
technologie in het algemeen. Technologie maakt beheersing van de natuur mogelijk, noodzaakt daardoor
tot moeilijke keuzen, maar beperkt vervolgens de keuzevrijheid. De beslissingen moeten onder door tech-
nologie bepaalde omstandigheden gemaakt worden. Technologie is dan tegelijkertijd een zegen als een
vloek.11 Neonatologie beantwoordt aan dat beeld: vele kinderen wordt een kans op leven geboden, voor een
aantal betekenen de behandelingsmogelijkheden alleen een verlenging van lijden. Een volgend element
van dergelijke analyses is dat de afwegingen waarvoor de moderne technische middelen ons op de afdeling
neonatologie stellen nieuw zijn. Vroeger immers, zouden die kinderen vanzelf overleden zijn. De redenering
laat zich omschrijven met de metafoor dat mensen onder die omstandigheden ‘voor God spelen’.12

De zorg voor zieke pasgeborenen is door velen bestudeerd. In het Westen is reproduktie in toene-
mende mate gepland en maakbaar geworden. Neonatologie is een onderdeel van die trend. Maar het veld
toont daarnaast ook juist heel scherp hoe die planning en maakbaarheid kunnen falen. Het toont naast
een vertrouwen in techniek ook juist een argwaan jegens technologisch ingrijpen in de reproduktie. Het is
een relatief nieuw soort, zeer gespecialiseerde, zorg die leidde tot het ontstaan, de ‘constructie’, van een
nieuwe groep patiënten. Er worden controversiële beslissingen genomen in dit veld. Die vallen des te
meer op omdat het klimaat waarin die beslissingen genomen worden veranderd is. Sinds enkel decennia is
de autonomie van patiënten groter geworden, de macht van medici om eigenhandig beslissingen te
nemen getaand en sturen juridische normen en regels meer en meer de ethische keuzen. De kwaliteit van
het leven wordt op nieuwe manieren belangrijk geacht, handicaps en beperkingen passen niet bij een
maakbare en prestatiegerichte samenleving. Bovendien is neonatologie een kostbare zorg. Hoewel de kos-
ten op de afdeling zelden besproken worden in termen van financiën worden ze wel degelijk geëvalueerd
in termen van menselijk leed dat al dan niet met grote financiële middelen voorkomen, gegenereerd of
verlengd wordt. Geen wonder dat het doen en laten van het veld zo intensief is bestudeerd. Ik kan van al
die aandacht maar een deel de revue laten passeren. Kennis uit wetenschappelijk literatuur over ver-
derop uitgewerkte thema’s wordt hier onderwerpsgewijs kort weergegeven. Later, in de hoofdstukken
zelf zal die kennis gebruikt worden om concrete casussen te bespreken.

De dynamiek van neonatologie

Neonatologie wordt door Guillemin & Holmstrom (1986) getypeerd als een institutie die onder invloed
van professionalisering en het technologisch imperatief leidt tot overbehandeling van in wezen onbehan-
delbare patiënten.13 In de neonatologische praktijk krijgen ouders geen zeggenschap over de behandeling
van hun kind. Neonatologie heeft volgens de auteurs een missie, namelijk het verleggen van de behande-
lingsgrenzen en van de grens van levensvatbaarheid. De medici worden daartoe door professionele inte-
resse aangezet en in de gegeven omstandigheden worden ze niet gecorrigeerd. De leidinggevende medici
hebben relatief weinig contact met de patiënten en ouders en ervaren dus niet wat de gevolgen van hun
beleid zijn. Lager in de hiërarchie geplaatste artsen en verpleegkundigen hebben wel contact met de patiën-
ten maar ze hebben weinig invloed op het medische beleid. Ouders hebben om verschillende redenen
weinig invloed op beslissingen over de behandeling van hun kind. Neonatologie is geregionaliseerd. Een
afdeling verzorgt voor een groot gebied de intensieve zorg voor pasgeborenen. Ouders moeten dus gere-
geld een grote afstand reizen en zijn vaak afwezig op cruciale momenten. Neonatologen zijn vooral afhan-
kelijk van andere artsen, want die verwijzen de kinderen naar hun. Deze arts-afhankelijkheid vermindert
hun gevoeligheid voor de mening van de ouders. De inzet van alle medische middelen is geroutiniseerd.
Onder het motto dat ondanks de slechte vooruitzichten juist die ene patiënt kan overleven worden
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behandelingen altijd gestart. Men geeft het kind ‘het voordeel van de twijfel’. Het beperken van behande-
lingen of het staken er van vereist echter juist unanimiteit onder de staf. De staf heeft volgens Guillemin
& Holmstrom het idee dé vertegenwoordiger van de patiënt te zijn. Ze menen dat zij de enigen zijn die de
toestand kunnen overzien en daarmee de belangen van de patiënt kunnen vaststellen. De staf personi-
fieert deze pasgeborenen en maakt van hen unieke personen zodat het staken van behandelingen moeilij-
ker wordt. Aan de pasgeborenen wordt ook een wil tot leven toegeschreven, waarmee de staf de eigen
verantwoordelijkheid voor de behandelingen vermindert.

Ouders worden door de staf tot patiënt gemaakt. Ze worden voorgesteld als mensen die niet rationeel
kunnen denken omdat ze beheerst worden door angst en schuldgevoelens. Ouders zouden volgens de staf
ook problemen hebben zich te binden aan hun kind. Deze psychologisering van ouders vermindert de
relevantie van de mening van de ouders over de behandelingen nog meer. De staf heeft de medewerking
van ouders nochtans nodig en krijgt die door de autoriteit van de arts te combineren met de sympathieke
benadering van de verpleegkundigen. Ouders worden ‘opgevoed’ tot realistische en emotioneel betrok-
ken personen die instemmen met de mening van de staf.

Anspach (1993) analyseerde de praktijk van besluitvorming in de neonatologie in even kritische ter-
men. Ze toont hoe op deze afdelingen een afstandelijk medisch beeld van deze patiënten heerst dat er aan
bijdraagt dat vragen over de zin van behandelingen niet gesteld kunnen worden. Beslissingen over leven
en dood worden genomen door de stafleden onderling.14 Als stafleden besluiten dat de behandeling
gestaakt moet worden lichten ze na hun besluit de ouders in. Over het voortzetten van behandelingen
worden ouders helemaal niet om hun mening gevraagd. Die handelwijze dwingt ouders naar de periferie
van de besluitvorming.

Anspach concludeert dat stafleden gericht zijn op twee zaken: instemming van de ouders met de
behandelingskeuzen van de stafleden produceren en meningsverschillen met ouders daar over voorko-
men. De instemming wordt verkregen door het gedoseerd geven van medische informatie en het gebruik
van eufemismen. Meningsverschillen worden voorkomen door ouders er van te overtuigen dat de visie
van de staf op de behandeling de juiste is. Lukt het niet om meningsverschillen te voorkomen dan wordt
de mening van ouders terzijde geschoven via ‘psychologiseren’.

Het is de vraag in hoeverre deze analyses ook opgaan voor de praktijk op de afdeling in Nederland en
België. Vragen die aan de hand van deze twee boeken gesteld kunnen worden luiden: in hoeverre is er op
deze afdelingen sprake van een zelfde dynamiek tot overbehandelen en het marginaliseren van ouders in
de besluitvorming? Een andere, wat meer abstracte vraag is ook van belang: in hoeverre kunnen de ouders
gezien worden als passieve kennisconsumenten wiens mening gestuurd en irrelevant gemaakt kan wor-
den? In zijn niet op veldwerk gebaseerde studie concludeert Rothman (1991) dat juridische en bio-
ethische controverses over beslissingen in de neonatologie aantonen dat medici juist steeds minder auto-
nomie hebben over besluitvorming.15

Besluitvorming in de neonatologie kan in vele opzichten getypeerd worden als een uiting van de maak-
baarheidsgedachte. Als een gevolg van de overgang van het denken in fatum naar factum, zoals Schuyt
(1993) het medicaliseringsproces beschrijft. Mensen leggen zich niet meer neer bij het levenslot maar
nemen dit zelf ter hand. Het medicaliseringsproces geeft hij in zes stappen van maakbaarheid van het
menselijke lichaam, ziekte en gebreken weer: beter maken, repareren, heel maken, mooier maken, langer
maken en nieuw leven maken. Het is de vraag in hoeverre de besluitvorming op de afdelingen in termen
van maakbaarheid wordt gezien. Gezien het feit dat de kwaliteit van het latere leven zo belangrijk wordt
bevonden, is wellicht de maakbaarheid niet in termen van leven-mogelijk-maken aan de orde. Men twij-
felt eerder of een bepaald leven mogelijk gemaakt moet/mag worden. De kwaliteit van het kind is door-
slaggevend bij de vraag of een te vroeg begonnen leven voortgezet kan worden en daartoe middelen inge-
zet dienen te worden.
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Een andere ontwikkeling die van invloed is op de praktijk van de afdelingen is juridisering. Schuyt
(1993) beschrijft het als de transformatie van spontane sociale relaties in juridische relaties, zodanig dat
deze sociale relaties voornamelijk of soms zelfs uitsluitend worden gedefinieerd in juridische termen. Juri-
disering is het maatschappelijk proces waarin de zojuist genoemde transformatie op steeds meer terreinen
en bij steeds meer sociale relaties optreedt. Een voorbeeld is de Wet Geneeskundige Behandelings Over-
eenkomst (WGBO) in Nederland die onder meer de informatieplicht en toestemmingseis voorschrijft bij
medische ingrepen.16 Een juridisering van besluitvorming is ook te verwachten door een toenemende aan-
dacht voor de ethische besluitvorming op de afdelingen. Het is de vraag welke invloed uitgaat van wetge-
ving als de WGBO en de toenemende regulering van levensbeëindigende praktijken bij wilsonbekwamen.
Op dit vlak verschillen de contexten waarin de afdelingen functioneren sterk. Terwijl in Nederland artsen
het voortouw namen om discussie los te maken over de moeilijke beslissingen waar voor ze stonden en zo
te streven naar een wettelijke regeling, streven de artsen in België helemaal niet naar zo’n regeling. In
tegendeel, momenteel staat wetgeving die euthanasie uit het strafrecht moet halen in België ter discussie
maar de artsen geven bij monde van het Artsensyndicaat en de Orde van Geneesheren te kennen dat voor
hen een regeling niet nodig is.

Deze verschillen zijn te duiden als twee benaderingen van het probleem: in Nederland kozen de artsen
voor (het bijdragen aan) een wettelijke regeling die naast openheid en helderheid meteen zelfregulering
impliceert en in België deden de artsen dat niet. De Belgische artsen hadden blijkbaar minder hinder van
de strafbaarheid van euthanasie en levensbeëindiging zonder verzoek. Het is dan de vraag hoe die verschil-
len zichtbaar zijn in de besluitvorming op de afdelingen voor neonatologie.

In de hoofdstukken II en III staat neonatologie als verschijnsel centraal. In hoofdstuk II worden de twee
onderzochte afdelingen beschreven. Een belangrijk verschil tussen de afdelingen betreft de minimale
zwangerschapsduur waarbij intensive care behandelingen worden gestart en dit verschil dient als leidraad
bij de beschrijving. In hoofdstuk III worden algemene kenmerken van het denken en handelen in de
(geschiedenis) rondom pasgeborenen in het algemeen en neonatologie in het bijzonder beschreven.
Tevens wordt uitleg gegeven over de problemen die extreem prematuur geboren kinderen hebben en
welke behandelingen er beschikbaar zijn.

De rol van ouders bij besluitvorming

Een meer actieve bijdrage van ouders dan de hierboven genoemde auteurs aangeven wordt geschetst in
andere literatuur. Zo stelt Slomka (1992) dat familieleden van wilsonbekwaam geworden intensive care
patiënten betrokken worden bij de besluitvorming om behandelingen van de patiënt te staken. De artsen
kunnen zo de verantwoordelijkheid voor deze moeilijke beslissing delen.

Layne (1996) analyseert de manier waarop ouders trachten te begrijpen hoe het met hun kind gaat. Ze
laat zien dat ouders moeizaam zoeken naar de betekenis van metaforen die de staf gebruikt. Verder toont
ze hoe het culturele concept ‘lineariteit’ ouders verwart bij het begrijpen van de snel wisselende gezond-
heidstoestand van hun kind.17 Layne richt de aandacht op de manieren waarop ouders betekenis geven,
maar behandelt niet hoe die betekenisconstructie samen hangt met besluitvorming. Dat is mijns inziens
wel van belang omdat de stafleden samen met de ouders betekenis geven en tot beslissingen moeten
komen. De betekenissen die ouders tot stand brengen kunnen niet los gezien worden van de acties van
stafleden en ook niet van besluitvorming in wording. De mate waarin ouders zeggenschap hebben over de
cruciale keuzen in de behandeling van hun kind is een complex probleem. Cuttini et al. (1997, 1999)
tonen bijvoorbeeld aan hoe artsen in Nederland dubbelzinnig reageren. Artsen menen dat ouders betrok-
ken moeten worden bij de besluitvorming en dat ze recht hebben op alle informatie. Enigszins in conflict
met deze basishouding is het door artsen zelf gerapporteerde handelen: ze komen eerst met het team tot
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een beslissing en adviseren de ouders vervolgens om dat advies te volgen. Dit suggereert een meer margi-
nale rol van ouders bij besluitvorming want op deze manier krijgen ouders pas informatie als de artsen het
eens zijn en ook de twijfel over de informatie wordt ouders zo onthouden.

Seale (1998) wijst er op dat het vertrouwen van mensen in de geneeskunde en in autoriteiten in het alge-
meen verminderd is. Hedendaagse ouders stellen zich kritisch op over de kansen van de behandeling en de
inzet van technologie. Hij sluit daarbij aan bij Rothman (1991) die ook wijst op de toegenomen autonomie
van ouders en patiënten om beslissingen te nemen. In algemene termen komt dit thema terug in de visie
van Beck (1986) dat de moderne samenleving een risicosamenleving is. Risico’s worden door wetenschap-
pelijke en technologische ontwikkelingen zelf voortgebracht, door menselijk ingrijpen. De groepen die
deze ontwikkelingen representeren worden daardoor minder vertrouwd.

In deze context is een ontwikkeling als ‘protoprofessionalisering’ van belang. Stüssgen (1997) en eerder
De Swaan, Brinkgreve en Onland (1979) beschrijven dit overnemen van de basisbegrippen en grondhou-
dingen van het professionele perspectief door leken. Ouders worden daarmee mogelijk meer gelijkwaar-
dige gesprekspartners. Van belang is in dit verband ook de overgang van een bevelshuishouding naar een
onderhandelingshuishouding zoals die door De Swaan (1979) is geponeerd. Waar een onderhandelings-
huishouding de betrekkingen tussen mensen bepaalt, wordt de afhankelijkheidsbalans tussen partijen
minder asymmetrisch. Wouters (1990: 77) draait dit om: ‘Daar waar de afhankelijkheidsbalans tussen
partijen minder asymmetrisch wordt, tendeert hun onderlinge omgang in de richting van een onderhan-
delingshuishouding.’ De inbreng van ouders bij het betekenis geven aan (de behandeling en/of proble-
men van deze kinderen) en het beslissen over extreem te vroeg geboren kinderen komt in elk hoofdstuk
aan de orde, maar in de hoofdstukken IX en X wordt die in het bijzonder besproken.

Hoe informeren stafleden de ouders?

Hoop is een frequent terugkerend thema in de relatie tussen artsen en patiënten. Zo stelden Glaser &
Strauss (1966) dat de stervende patiënten meestal niet op de hoogte gebracht werden van hun naderende
dood. De artsen en verpleegkundigen informeerden patiënten zo dat die meenden dat er nog hoop op
genezing was. De Swaan (1982) heeft aan dit thema ook aandacht gegeven. Volgens hem was de nadruk
van hoop op genezing instrumenteel bij het in stand houden van een medisch regime in ziekenhuizen. In
het systeem van de hoop is het voor beide partijen niet nodig om te gaan met moeilijke emoties. Bij De
Swaan zijn het de artsen en de patiënt samen die de schijn van hoop op genezing in stand houden.
Ondanks de veranderingen sinds deze twee analyses tonen recente publikaties toch aan dat hoop in
bepaalde gevallen nog overheerst, ook al is er feitelijk weinig kans op genezing. The (1999) laat zien onder
welke omstandigheden patiënten hoop op genezing behouden terwijl de arts hun eigenlijk zegt dat er
geen hoop op genezing meer is. Del Vecchio Good et al. (1990) stellen ook dat hoop nog altijd in stand
wordt gehouden.

Voor de neonatologie, waar vertegenwoordigers van de patiënt, maar niet de patiënt zelf, worden
geïnformeerd is dit thema niet uitgewerkt. Wel komt de manier waarop ouders geïnformeerd worden ter
sprake in verschillende publikaties. Bogdan et al. (1982) typeren de manier waarop stafleden tegen hun
informatiepraktijk aankeken als volgt: ‘Be honest, but not cruel’. Ouders moeten eerlijk over de toestand
en de kansen van hun kind geïnformeerd worden. Maar aan die eerlijkheid stelt men wel grenzen. De kin-
derartsen De Bruijne en De Leeuw (1985: 291) stellen: ‘De informatie over het kind moet open, eerlijk en
niet onnodig pessimistisch zijn.’ Wereszczak, Miles & Holditch-Davis (1997: 36) laten zien dat deze zelf
opgelegde opgave niet altijd slaagt: ‘However, many mothers vividly recalled stress associated with staff.
They reported difficulty obtaining accurate and consistent information in terms they could understand
and found that negative information was offered more freely than positive information.’
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In dit boek wordt dan ook uitgewerkt hoe ouders geïnformeerd worden over de kansen van de behan-
deling en de kansen van hun kind. Dit wordt bestudeerd in het kader van de omgang met onzekerheid
in dit veld en de daarmee verbonden drang die stafleden ervaren om verantwoordelijkheid voor beslis-
singen te delen (Slomka 1992). Protoprofessionalisering als een maatschappelijke trend moet dan ook
beschreven worden voor deze patiëntengroep in het bijzonder.

Hochshield (1983) beschreef het reguleren van emoties door stewardessen. Emoties komen niet spon-
taan voor maar ontstaan in interacties en ze worden vaak gemanipuleerd, doelgericht gebruikt. Emoties
zijn volgens Hochshield aangepast aan de situatie. Ze spreekt van ‘emotie werk’ en stelt dat mensen trach-
ten emoties te presenteren (ook Mamo (1999)). Anspach (1993) wijst er dat in het ziekenhuis stafleden,
niet alleen de eigen emoties maar eerder de emoties van ouders trachten te reguleren.

Medische besluitvorming is, net als andere besluitvorming niet strikt rationeel. Medische beslissingen
komen niet tot stand op basis van eenduidige medische feiten want vaak zijn de gegevens ambigu. Wetge-
ving die ‘informed consent’ voorop stelt gaat er wel van uit dat er dergelijke feiten zijn die, mits gedeeld
met de patiënt (of ouders) kunnen leiden tot toestemming voor behandelingen, maar dat is in beperkte
mate het geval (Schermer 2001). Heimer (1999) stelt de vraag in hoeverre wetgeving van invloed is op de
besluitvorming op afdelingen voor neonatologie. Wetgeving als de WGBO houdt een plicht tot “informed
consent” in. Heimer concludeert echter dat dergelijke wetgeving in de Verenigde Staten geen effect heeft
gehad. Het tekenen van toestemmingsformulieren door de ouders is een ceremonie geworden die los staat
van de besluitvorming die elders plaats vond.18 Zussman (1992) (én Heimer 1999: 56) stellen dat artsen wel
degelijk meer bereid zijn informatie te delen met patiënten en familie. Dat hangt samen met het feit dat
veel ‘medische beslissingen’ een sociaal element bevatten waarbij de mening van de patiënt of de familie
dus een rol speelt (Hilhorst 1999). Het al dan niet hoopvol informeren van ouders door stafleden staat in
hoofdstuk V en VI centraal. In hoofdstuk V wordt getoond waarom ouders vaak niet hoopvol worden
geïnformeerd. In hoofdstuk VI staat de houding waaraan dit informatiegedrag ontspruit centraal.

Techniek

Neonatologie wordt vaak geassocieerd met techniek. Dat is ook wel terecht. Dankzij technologische ver-
nieuwingen kunnen kinderen in leven worden gehouden die vroeger zouden overlijden. Neonatologie
kan zelfs beschreven worden in termen van de ontwikkeling van nieuwe machines. Bijvoorbeeld Cone
(1985). Technologie is een cultureel produkt dat ook zelf cultuur produceert (Van der Geest 1994: 16).
Het dicteert mensen wat zij moeten denken en doen en het bepaalt hun sociale relaties. Aan technologie
wordt een vanzelfsprekende macht toegekend omdat ze gebaseerd is op de natuurwetenschappelijk gede-
finieerde werkelijkheid. Die wordt vaak gezien als onbetwijfelbaar juist. Er is sprake van een ‘macht der
dingen’. Onder medische technologie vallen diverse ‘technieken’: instrumenten, apparaten, attributen,
medicijnen. Voorwerpen en technieken die een rol spelen bij de diagnosestelling, behandeling en preven-
tie van ziekten.

In de natuurwetenschappelijke geneeskunde, waar we het hier over hebben, fungeert visualiserende
technologie als een belangrijke bron van nieuwe manieren van medische denken en handelen. Westerse
medische technologie heeft zich ontwikkeld als een proces van toenemende visualisering. Zichtbaar maken
staat daarin gelijk aan ‘objectiviteit tot stand brengen’. Er is volgens Van der Geest (1994: 4) een dialec-
tische relatie tussen mens en techniek. Ze ‘maken’ in zekere zin elkaar. ‘Het instrument verleidt de behan-
delaar of de patiënt de werkelijkheid op een bepaalde manier te zien’. In deze studie speelt technologie een
belangrijk rol. Dankzij technologische ontwikkelingen is een nieuwe patiëntengroep ontstaan.

Technologie neemt dus op de afdeling neonatologie een nieuwe functie aan: het creëert een stramien
voor de behandeling en de benoeming van een nieuwe patiëntengroep. Daarbinnen komen ook de oude
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functies van techniek zoals diagnosestelling, behandeling en preventie nog voor. De praktijk van de neo-
natologie maakt het mogelijk om deze toegevoegde werking van techniek te bestuderen. Mede door de
constante veranderingen is de groep patiënten nog steeds nieuw en is iedereen op zoek naar een manier
om zich er mee te verhouden. Visualiserende technieken spelen bij de besluitvorming een enorme rol.
Dankzij het bestaan van de fontanel, openingen in de schedel van pasgeboren, kan heel gemakkelijk op
indringende wijze in de hersenen van de pasgeborene gekeken worden. Beslissingen zijn vaak op deze beel-
den gebaseerd. Deze beelden krijgen de waarde van werkelijkheid en ook van toekomstige werkelijkheid
aangezien met deze beelden in de hand de toekomst van een kind voorspeld wordt.

Technologie wordt voorgesteld als een verschijnsel met een januskop. Het is zowel een zegen als een
gevaar. Auteurs die uitgaan van het bestaan van ‘het technologisch imperatief’ menen dat techniek de
keuzevrijheid van mensen beperkt. Dupuis (1992) stelt dat mensen zijn onderworpen aan het technolo-
gisch imperatief. Bij Guillemin & Holmstrom (1986) speelt technologie ook in die zin een rol in de toene-
mende agressiviteit van behandelingen. Technologie is in de ogen van deze auteurs ook de basis van een
specifieke manier van redeneren die het denken van artsen stuurt. Die redeneertrant typeren ze als ‘dis-
counting the odds’, een veronachtzamen van de objectieve kansen van deze kinderen. De redeneertrant
maakt deel uit van het denken dat deze ene baby net degene kan zijn die tegen de normale verwachtingen
(en kansverdeling) in goed uit de behandeling komt. Mesman (1992) beschrijft de ambivalente werking
van techniek in directe zin. Techniek kan van een redder omslaan in een verwoester. De longen van deze
pasgeborenen kunnen bijvoorbeeld door beademingstechnieken beschadigd raken. Voor de staf veran-
dert het apparaat daarmee van een middel tot een ‘dader’. De techniek is daarmee gereïficeerd, tot een
zelfstandige eenheid, die een eigen weg gaat, gemaakt. Techniek wordt volgens Mesman in omstandighe-
den waarin twijfel bestaat over een goede afloop voorgesteld als iets dat tot het domein van menselijke
behoort en tegenover ‘natuur’ staat. Die natuur krijgt dan een morele lading.

Het technologisch imperatief is een verleidelijk beeld om de praktijk te beschrijven. Toch zijn er ook
andere interpretaties van de plaats van technologie mogelijk. Swazey & Fox (1988) beschreven onder
welke omstandigheden klinische moratoria, collectieve beslissingen van artsen om behandelingen die op
zich mogelijk waren, niet te gaan toepassen, tot stand kwamen. Slechte resultaten van de behandelingen
speelden bij die beslissingen geen grote rol. Want in de geneeskunde is het vaak moeilijk om een resultaat
‘slecht’ te noemen. In de neonatologie is sprake van dit soort moratoria om behandelingen die voorhan-
den zijn niet in te stellen.

Rhoden (1986) en Kinlaw (1996) beschrijven moratoria in de neonatologie in termen van medisch
beleid. Sommige afdelingen hebben bijvoorbeeld afgesproken om kinderen die na minder dan 26 weken
zwangerschapsduur worden geboren geen intensive care behandeling te geven. Andere afdelingen behan-
delen (bijna) alle pasgeborenen en beslissen na enige tijd of het zinvol is de behandeling voort te zetten.

Deze laatste benadering lijkt op die van de ‘proefbehandeling’ zoals Freeman (1987) en Dupuis (1998)
die beschreven. Bij een proefbehandeling probeert men een kind optimaal te behandelen maar grijpt men
in als de effecten van de behandeling tegenvallen. Dit is een riskante strategie want gaandeweg de behande-
ling raken ouders en staf gehecht aan het kind en bovendien is soms niet duidelijk vast te stellen of de
behandeling inderdaad niet in het belang van het kind is. Het ‘tenietdoen’ van een proefbehandeling is
zelfs onder bepaalde omstandigheden strafrechtelijk vervolgbaar. Sutorius (1995) en De Ruiter en Sutorius
(1993) hebben voorstellen gedaan om het concept ‘proefbehandeling’ en ‘herstelhandeling’ (het teniet
doen van het effect van een ‘proefbehandeling’) als juridische categorie in de wetgeving op te nemen. Het
begrip ‘proefbehandeling’ hangt sterk samen met de beschikbaarheid en de invloed van techniek. Een kind
kan in leven gehouden worden met behulp van techniek en daardoor is er ruimte voor een nadere beoorde-
ling van de wenselijkheid van levensverlengende behandelingen. Dat is ook het argument van Timmer-
mans (1998). Technologie op de intensive care staat een humane dood niet in de weg. Eerder is het zo dat
het verlengen van het leven de omstanders mogelijk maakte om op waardige wijze afscheid te nemen.
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Technologie krijgt bij verschillende auteurs sterk uiteenlopende betekenissen toegekend. Voor vele
auteurs is techniek een zelfstandige, dwingende entiteit die besluitvorming moeilijk maakt en zich tegen
de mensen kan keren. Voor andere auteurs is techniek een gereedschap dat al dan niet gebruikt kan wor-
den en dat indien het wordt gebruikt mogelijkheden schept voor overleg. Techniek speelt dan ook een
grote rol in alle hoofdstukken. In hoofdstuk IV blijkt de dwingende werking die van de beschikbaarheid
van technieken uitgaat. In hoofdstuk VI blijkt dat technieken ook ruimte geven om tot beslissingen te
komen.

De liminale status van extreem te vroeg geboren kinderen

Extreem prematuur geboren kinderen zijn een nieuwe groep patiënten die sterk afhankelijk zijn van de
technologie en de organisatie van de afdeling neonatologie. Hun uiterlijk en afhankelijkheid maken het
moeilijk om ze een normale baby te noemen. Ze gedragen zich niet zo en zien er niet zo uit. Ze zijn wel in
leven maar hun potentieel om in leven te blijven is nog onbekend. Ze zijn geboren maar moeten nog
verder uitgroeien tot een normale pasgeborene. Ze moeten nog essentiële overgangen doormaken. Ze
moeten bewijzen levensvatbaar te zijn. Ze moeten nog groeien tot ze een ‘normale pasgeborene’ zijn. Tur-
ner (1967; 1969; 1974; 1992) heeft het begrip ‘liminaliteit’ dat van Van Gennep (1908) introduceerde
verder uitgewerkt. Van Gennep gebruikt het begrip liminaliteit in zijn studie van overgangsrituelen. Hij
benoemt drie fasen binnen een overgang, separatie, transitie en incorporatie. Rituelen markeren een pro-
ces van overgang van de ene naar de andere sociale positie. Tijdens een periode van separatie van de
gemeenschap wordt de persoon die overgaat gereinigd. Daarna volgt een fase van transitie. De novice
heeft zijn oude status van zich afgeschud maar is nog niet in zijn nieuwe status opgenomen in de sociale
groep. Die overgangsfase is een liminale fase. Volgens Turner is er in die fase ruimte om nieuwe concep-
ten of definities uit te proberen.

Liminaliteit is door diverse auteurs toegepast op volwassenen die ziek zijn. In de context van ziekte is
het begrip liminaliteit gebruikt door Frankenberg (1986). Hij zag het net als Turner als een omkering van
het leven en van structuur en routine, maar ditmaal door ziekte. Murphy et al. (1988) en Little et al. (1998)
zien liminaliteit als een proces in plaats van een fase. Volgens hen gaan mensen die chronische of levens-
bedreigende ziekte ervaren niet noodzakelijkerwijs door verschillende fasen die scherp afgebakend kun-
nen worden. Little et al. zien liminaliteit ook niet als een fase of ruimte waarin het dagelijkse omgekeerd
kan worden. Hun liminaliteit is een blijvende en variabele staat.

Voor Nijhof (1995) is de liminaliteit van chronisch zieken en gehandicapten een gevolg van het ontbre-
ken van middelen om hun precieze sociale plaats te omschrijven. Ze zijn niet gezond, niet ernstig ziek,
maar ook niet erkend deviant. De middelen die ontbreken zijn taal en rollen.

We zien dat liminaliteit bij Nijhof, Frankenberg, Murphy et al. en Little et al. een sociale modaliteit is
geworden, die het bij Turner niet is. Volgens Nijhoff (1995) ontbreekt het aan woorden voor en in de situ-
atie van liminaliteit. Bij Turner is liminaliteit echter produktief, want in de liminaliteit kunnen nieuwe
begrippen ontstaan, een belangrijk verschil.

Van Gennep ziet de liminale periode als een periode die afzonderlijk bestudeerd kan worden. Hij beschrijft
bijvoorbeeld zwangerschap zelf als een transitionele periode waarin verschillende stadia van belang zijn.
Enkele van de kindertijd-riten die hij beschrijft zijn bijvoorbeeld het doorknippen van de navelstreng,
baden, afvallen van het navelstompje, naamgeving. De pasgeborene wordt gezien als heilige en vreemde-
ling en ‘can be born only after he has obtained the favour of all those present’ ( 50). Die goedkeuring en
incorporatie in de sociale wereld verschilt per samenleving en komt op verschillende momenten. Hij
beschrijft een ceremonie waarbij de vroedvrouw het kind op de zevende dag over de drempel draagt:
“This seventh day is called the day of the child’s coming out” (60). Het geven van een naam is zeer belang-
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rijk: “When a child is named, it is individualised and incorporated into society but the way this is done
differs and receives meaning varies according to society, gender, position in the society and other factors.” (62).

Extreem prematuren worden schijnbaar snel in de samenleving opgenomen. Ze krijgen rechten op
grond van hun geboorte (Leenen 2000). Ouders geven ze een voornaam. Artsen besteden tijd en aanzien-
lijke middelen aan hen. Toch lijken er gradaties binnen die incorporatie te bestaan. Layne (1996: 625) laat
zien dat de vooruitgang van kinderen op de afdeling soms wordt benoemd als ‘diploma’s’ die het kind
haalde. Maar ze citeert ook een verpleegkundige die zegt dat de metafoor van onderwijskundige vooruit-
gang op de afdeling niet opgaat omdat soms diploma’s worden ‘teruggenomen’. De liminaliteit van
extreem geboren kinderen lijkt gebonden aan de afhankelijkheid van technologie. Zolang deze kinderen
afhankelijk zijn van levensverlengende intensive care behandelingen zijn verregaande beslissingen over
hen denkbaar en uitvoerbaar, zonder dat wetten overtreden worden. Indien bijvoorbeeld blijkt dat er
ernstige hersenschade is ontstaan, kan besloten worden de behandeling te staken, met het doel de baby te
laten overlijden. De ‘zelfstandige levensvatbaarheid’ die volgens de wetgeving het criterium van ‘leven’ is,
lijkt gestoeld op een biologisch gegeven terwijl de beoordeling van deze kinderen vaak gebeurt aan de
hand van sociale kenmerken. Soms laten de betrokkenen de statusovergang van liminaal wezen naar een
sociaal wezen niet tot stand komen.

Met Turner (1967; 1992) kunnen we echter ook de hele afdeling ‘liminale ruimte’ noemen. Rituelen
geven volgens hem aan de samenleving de mogelijkheid voor een temporale transformatie van normaliteit
tot grenservaring: een grenssituatie waarin de fundamentele sociale waarden van ‘communitas’, gemeenschap,
op een dramatische manier worden geëxpliciteerd. Op deze afdelingen kan het onmogelijke bespreekbaar
worden. Zorg kan onder deze omstandigheden eindigen in de welbewust nagestreefde dood van degene
waarop die zorg gericht is. Turner 1992: 52): ‘In liminality, new ways of acting, new combinations of sym-
bols, are tried out, to be discarded or accepted.’ Nijhof (1995) wijst er op hoe liminale wezens de natuurlijke
orde doorbreken en mensen confronteren met de eigen ‘ontologische onzekerheid’. Het liminale wezen
tast het sociale leven aan, het vormt een gevaar. Liminaliteit wordt door Douglas (1966) niet gebruikt,
maar ze maakt wel duidelijk dat objecten en wezens in een tussenpositie als een gevaar worden gezien. Hier-
onder staat centraal hoe aan deze onduidelijke wezens op discursieve wijze betekenis wordt gegeven. We
zullen zien hoe het angstwekkende van deze kinderen al dan niet blijft bestaan en hoe er wel degelijk, bin-
nen de liminale ruimte die de afdeling is, een geautoriseerd taalgebruik is om de positie, de betekenis en de
rollen van deze kinderen te omschrijven. De stelling van Nijhof dat liminaliteit een toestand is waarvoor
geen woorden beschikbaar zijn blijkt onvolledig. Metaforen zijn juist heel goed in staat om nieuwe ver-
schijnselen te pakken en ze worden ook gebruikt om liminaliteit en gevaar te duiden.

Het is vooral de relatieve vrijheid, gecreëerd met behulp van techniek, die een interpretatie van de toe-
stand van de extreem te vroeg geboren kinderen als ‘liminaal’ aantrekkelijk maakt. Hoe ziet die periode er
uit, wanneer en onder welke omstandigheden houdt die vrijheid om over het kind te praten en te beslis-
sen op? In hoofdstuk VI wordt de liminaliteit van deze groep kinderen en de gevolgen voor de besluitvor-
ming nader uitgewerkt. In hoofdstuk VII wordt de liminaliteit beschreven in termen van de taal waarmee
over deze kinderen gesproken kan worden.

Taalgebruik

Guillemin & Holmstrom (1986) en Anspach (1993) beschrijven het gebruik van eufemismen bij het infor-
meren van ouders. Eufemismen worden ingezet bij het verkrijgen en behouden van toestemming van
ouders voor behandeling van hun kind. Taal is productief, kan dingen tot stand brengen Austin (1962).
Volgens Schuyt (1997) is taalgebruik bij medisch-ethische kwesties cruciaal omdat het spreken over de
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werkelijkheid de werkelijkheid vormt. In de praktijk komen al dan niet stilzwijgend definities tot stand
van ‘levensvatbaarheid’, ‘kansloos’ en ‘zinloos’ medisch handelen, waarop beslissingen worden gebaseerd.

Dat taal productief is komt op de afdeling neonatologie goed uit. Artsen, verpleegkundigen en ouders
worden er geconfronteerd met kinderen die geboren worden op de grens van leven en dood en waarbij
niet duidelijk is of behandelingen in hun belang zijn. De stafleden en ouders staan voor de opdracht om
(samen) beslissingen te nemen, in ieder geval moet er overeenstemming tot stand worden gebracht. Die
overeenstemming moet tot stand komen tussen ongelijke gespreksgenoten; de ene ervaren en alleen pro-
fessioneel betrokken, de andere onervaren en emotioneel betrokken. Metaforen zijn heel bruikbaar om
nieuwe verschijnselen of ervaringen in termen van bekende zaken te verwoorden. Daarom spelen metafo-
ren als element van een tussentaal een rol bij het ontstaan van wederzijds begrip over kansen en risico’s
tussen verschillende stafleden onderling en ouders en stafleden.

Metaforen vormen een complex verschijnsel. Volgens Van der Geest (1990) kunnen metaforen,
doordat ze iets abstracts begrijpelijk maken door het te verbinden met iets concreets, bijdragen aan het
ontstaan van begrip tussen mensen. De Boeck (1990) betwijfelt of metaforen wel dergelijke nieuwe ver-
banden creëren, en dus of ze onderling begrip kunnen vergemakkelijken. Ook Quin (1991) betwijfelt de
werkzaamheid van metaforen. Metaforen kunnen alleen zaken in verband brengen met elkaar die binnen
de cultuur reeds met elkaar in verband staan. Antropologen situeren de werking en het belang van meta-
foren binnen de cultuur. Ze lijken er dan aan voorbij te gaan dat er grote culturele verschillen bestaan bin-
nen culturen. De medische wereld heeft bijvoorbeeld een eigen taalgebruik en de specialismen vergroten
die specificiteit. De medische taal is vergeven van metaforen (Rijn - van Tongeren 1997). En die taal is
gezaghebbend. Is het denkbaar dat Nederlandstaligen een metafoor gebruiken die andere Nederlandstali-
gen niet kunnen begrijpen? Of de betekenis er van niet delen? Dat soort vragen komen niet aan de orde
in de beschouwingen over metaforen. Daarin ligt de nadruk op wederzijds begrip dat ontstaat en de
mogelijkheden voor communicatie die metaforen mogelijk maken. Ook in dit boek ligt de nadruk op
het ontstaan van wederzijds begrip en een gedeelde definitie van de situatie, maar het zal blijken dat die
niet vanzelfsprekend ontstaan, ook niet als metaforen ingezet worden.

Metaforen worden namelijk niet op neutrale wijze ingezet. Ze moeten de begripsvorming sturen.
Soms moeten er immers beslissingen worden genomen om behandelingen te staken en het kind te laten
overlijden. De ouders spelen bij die besluitvorming een belangrijke rol en ze moeten daar op voorbereid
worden. Ze moeten bekwaam worden in het afwegen van de kansen en risico’s van behandelingen. Meta-
foren worden daarbij ingezet, er wordt iets mee beoogd en iets mee bereikt. Ze dragen bij aan het beteke-
nis geven en daarmee aan de besluitvorming. De manier waarop taalgebruik een rol speelt bij de besluit-
vorming staat centraal in hoofdstuk zeven.

Vraagstelling

Over de beslissingen die op afdelingen neonatologie worden genomen is veel bekend. Van de situatie op
afdelingen in de Verenigde Staten weten we veel door de studies van artsen, sociologen, ethici, journalis-
ten en ook publikaties van ouders (Stinson & Stinson 1983; Layne 1996; Long & Smyth 1998). Over de
communicatie en besluitvorming zoals die in Nederland en België plaats vindt, weten we veel minder. Er
zijn studies verricht naar beslissingen maar dit zijn studies op grond van interviews of vragenlijsten. Van
der Heide et al (1998) en Cuttini et al. (1999) bijvoorbeeld. Mesman (1992, 1993, 1996) en Hendriks (1992)
hebben via veldwerk verkregen informatie over neonatologie in Nederland gegeven. Maar geen van die
studies biedt zicht op de besluitvorming zoals die zich in werkelijkheid afspeelt, wat mensen doen als ze
geconfronteerd worden met dergelijke kleine wezens met kleine kansen en grote risico’s.
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Uit de studies van sociologen blijkt dat ouders weinig zeggenschap hebben en dat het technologisch
imperatief samen met professionele en organisatorische factoren leidt tot ‘agressieve behandelingen’ en
het steeds verder verschuiven van behandelingsgrenzen en grenzen van levensvatbaarheid (Guillemin &
Holmstrom 1986; Anspach 1993; Heimer 1999). Ook in Nederland en België zijn de grenzen van de
behandeling verschoven. In de voorliggende studie wordt getoond en besproken hoe op twee afdelingen
in het Nederlandse taalgebied omgegaan wordt met behandelingsmogelijkheden en hoe men tot beslis-
singen komt. De centrale onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe praten stafleden en ouders over kinderen die na min-
der dan 28 weken zwangerschapsduur zijn geboren en hoe komen ze tot beslissingen over het aanvangen, voort-
zetten of staken van behandelingen en daarmee over het al dan niet (voort)leven van deze kinderen?’
Deze vraag wordt aan de hand van de volgende deelvragen onderzocht:
1. Hoe gaan de stafleden en de ouders om met de behandelingsmogelijkheden?

De mogelijkheden om te vroeg geboren kinderen in leven te houden zijn zeer groot en ze zijn ook ver-
leidelijk. Het lijkt logisch om behandelingen die mogelijk zijn ook toe te passen. Het is de vraag of dat
op de twee onderzochte afdelingen ook altijd gebeurt en waarom wel en niet. De behandelingen in de
neonatologie hebben een bijzonder karakter en dat bepaalt ook hoe stafleden en ouders er mee om
(kunnen) gaan. De bijzondere aspecten worden getoond en besproken. Speciale aandacht zal worden
gegeven aan het beoordelende element van de behandeling. De vraag is ook gericht op de twee ver-
schillende benaderingen waarvan de twee afdelingen een voorbeeld zijn.

2. Hoe is de houding van stafleden en ouders te typeren?
Het bijzondere karakter van deze behandelingen vertaalt zich ook naar de houding van de betrokke-
nen. In de casussen wordt getoond hoe ouders en stafleden handelen en praten en de houding die daar-
uit blijkt wordt met behulp van literatuur over infanticide geduid. Betoogd wordt dat ouders en stafle-
den de mogelijkheid hebben om af te wegen of ze wel (verder) wensen te investeren in een
pasgeborene. Dit vermogen krijgt in de neonatologie een bijzondere vorm.

3. Wat is de rol van techniek op deze afdelingen?
Techniek wordt vaak voorgesteld als een factor die zelfstandig de beslissingsmacht van mensen
beïnvloedt stuurt en vermindert. Technieken maken het leven van deze kinderen mogelijk en ze zijn
dus zeer bepalend in de dagelijkse praktijk. Maar die technieken hebben ook nadelen en die worden
dan ook benadrukt door stafleden. De rol van technieken blijkt sterk bepaald door opvattingen van
stafleden over kansen van deze kinderen en de risico’s die deze kinderen lopen.

4. Hoe wordt er gesproken over deze kinderen?
In studies van de geneeskundige praktijk wordt meestal getoond hoe patiënten hoop op genezing
wordt gegeven en hoe taalgebruik daarbij een rol speelt. De vraag is of er op de twee afdelingen ook zo
hoopgevend over de kinderen wordt gesproken met de ouders. De vraag is ook hoe er eigenlijk over de
kinderen wordt gesproken. Welke termen en metaforen worden er gebruikt om ouders te informeren?
Wat is het effect van de manier waarop er gesproken wordt?

5. Hoe worden beslissingen genomen en wat is de rol van ouders daarbij?
Uit onderzoeken en publikaties van medici is bekend welke beslissingen er in de neonatologie worden
genomen. Behandelingen worden soms gestaakt wegens niet bestaande kansen op overleven of op
grond van een slechte prognose voor de toekomst. In deze studie wordt onderzocht hoe dergelijke
beslissingen in de praktijk vorm krijgen en of ouders inderdaad, zoals veel studies stellen, weinig zeggen-
schap hebben bij beslissingen over hun kinderen.
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HOOFDSTUK II

Doen en laten

In dit hoofdstuk staan de patiënten, de behandelingen en de afdelingen centraal. Eerst wordt een alge-
mene indruk van een afdeling neonatologie gegeven. Vervolgens worden de gezondheidsproblemen en
gezondheidsrisico’s van deze patiëntengroep beschreven. De beschikbare behandelingen komen aan de
orde en vervolgens wordt nader ingegaan op een belangrijke diagnostische techniek op deze afdelingen,
de mogelijkheid om met ultrasone apparatuur in de hersenen van de kinderen ‘te kijken’. Daarna worden
de afdelingen beschreven. Daarbij wordt ook een gespreksfragment besproken uit een zogenaamd ‘ante-
nataal gesprek’. Dit soort gesprekken voeren neonatologen, indien daar tijd voor is, met aanstaande moe-
ders (liefst met partner) op de afdeling verloskunde. De fragmenten moeten de houding wat betreft het
aanvangen van intensieve levensverlengende behandelingen van de beide afdelingen tonen.

Algemeen

De patiënten vallen, als men voor het eerst een zaal van de afdeling neonatologie betreedt, in het niet bij
de aanwezige techniek. Couveuses springen het meest in het oog. Pas als men er in kijkt ziet men, meestal
zeer kleine, kwetsbaar uitziende kinderen.1 Ze worden door techniek omgeven, en zijn daarmee verbon-
den via vele draden en slangen. Hier en daar zitten of staan ouders bij een couveuse. Er is veel personeel
bezig met apparatuur en met de kinderen in de couveuses. Allerlei, divers gekleed personeel loopt in en
uit, voert overleg met elkaar. Het is er warm. De telefoon gaat frequent. Er klinken verschillende soorten
alarmen, waar vaak niemand op schijnt te reageren. Op monitoren zijn getallen en lijntjes zichtbaar. De
ruimte is fel verlicht en allerlei apparaten maken geluiden. Bij de couveuse liggen allerlei papieren met
gegevens over de kinderen.

Iedereen kijkt op als je binnen komt, want er is maar één ingang en de ruimte op de zaal is beperkt. De
stafleden spreken op zachte toon, zodat niet iedere op de zaal aanwezige de gegevens over het besproken
kind kan horen. De couveuses staan dicht bij elkaar en de privacy die zo belangrijk geacht wordt is moei-
lijk te waarborgen. De ouders bij de couveuse kijken naar hun kind, strelen het, houden het vast en/of
praten er tegen. Ze kijken rond of praten met een staflid.

Deze zaal op de afdeling is bereikt na het binnentreden van een op zich gesloten aandoende afdeling. De
afdeling is om een aantal redenen afgesloten van de rest van het ziekenhuis. De architectuur is een belicha-
ming van opvattingen over de behandeling van pasgeborenen. De afdeling is van de buitenwereld geschei-
den door een sluis die een eerste barrière tegen ziektekiemen van buiten moet vormen. Er heerst een lichte
overdruk op de afdeling zodat lucht bij openen van de sluisdeuren altijd naar buiten stroomt. De afdeling
nodigt ook niet uit tot een bezoek omdat men wil voorkomen dat andere ziekenhuisbezoekers komen kij-
ken naar de couveusekinderen. De opvatting over de behandeling van pasgeborenen blijkt ook uit de
gangen die langs de zalen zijn gemaakt. Dit zijn bezoekersgangen voor familie en vrienden die niet mee
kunnen komen met de ouders op zaal. Daar mogen namelijk slechts twee (ouders) komen per bezoek.2



Deze gangen die flink wat ruimte innemen, isoleren de zalen ook extra tegen wisselingen in de temperatuur
van de buitenlucht.

De gangen van de afdeling leiden naar allerlei kleine ruimtes waarin materialen en apparatuur dicht
opeengepakt staan. Dit soort afdelingen wordt gekenmerkt door een nijpend gebrek aan ruimte. Voor
personeel, voor onderzoek, voor vergaderingen, voor het opslaan en snel kunnen pakken van apparatuur
en materiaal. Aan de wanden van de gangen hangen fotocollages die ouders van vroeger op de afdeling
behandelde kinderen hebben geschonken. Dit zijn bijzondere composities die veel informatie geven over
hoe de behandeling beleefd wordt door ouders. Ouders drukken er hun dankbaarheid mee uit. Op hun
beurt geven deze foto’s, vaak aangevuld met verhaaltjes, gedichtjes en medische informatie ouders die een
kind op de afdeling hebben veel informatie, vergelijkingsmateriaal en argumenten voor hoop. De collages
hebben meestal een chronologisch verloop: van ziekte en intensieve behandeling naar genezing en groei.
Vaak worden foto’s toegevoegd van het kind thuis.3

Neonatologieafdelingen hebben een bijzondere plaats in het ziekenhuis. Het zijn kinderafdelingen die
meestal dicht bij de verloskundeafdeling en kraamafdeling liggen en niet bij de andere kinderafdelingen.
De nabijheid van de verloskunde maakt het mogelijk pasgeborenen die medische aandacht nodig hebben
snel over te brengen. De afdeling maakt met de verloskunde deel uit van een ‘perinataal centrum’; een
verband waarin diverse specialismen samen de overgang van het intra-uteriene leven naar het extra-
uteriene leven zo goed mogelijk begeleiden. De afdelingen zijn op elkaar aangewezen maar hun belangen
en hun perspectief op behandelingen verschillen soms.

De band van de neonatologie met die twee andere afdelingen is niet alleen praktisch, ze is ook symbo-
lisch. De geboorte als transitie krijgt in deze context een bijzondere betekenis. De na de geboorte snel toe-
nemende kennis over het kind wordt toegevoegd aan de kennis die er al was over het aanvankelijk nog
ongeboren kind. Over het algemeen gaat namelijk aan een vroeggeboorte een periode van medische
behandeling vooraf. Meestal wordt, na de eerste tekenen van een te vroeg intredende bevalling, die beval-
ling medicamenteus nog een tijdje uitgesteld. Het kindje wordt in die periode ook als een losstaand indi-
vidu behandeld met medicijnen. Via de moeder worden medicijnen gegeven die bijvoorbeeld de longrij-
ping van het kind doen versnellen. De moeder wordt in deze context ook voorgesteld als een soort
couveuse voor het kind. Men spreekt bijvoorbeeld van een ‘intra-uterien transport’ als de vrouw met een
dreigende vroeggeboorte van een niet gespecialiseerd ziekenhuis naar een ziekenhuis met een gespeciali-
seerde verlos-en neonataal centrum wordt gebracht. Men zegt in zo’n geval wel: ‘de moeder is de beste
couveuse’. Op de afdeling neonatologie worden pasgeborenen met diverse problemen behandeld maar
numeriek overheersen te vroeg geboren kinderen. Die kinderen zouden onder normale omstandigheden
nog weken tot maanden in de baarmoeder moeten verblijven en men telt tijdens de behandeling dan ook
gewoon door in zwangerschapsweken, alsof de zwangerschap op een bepaalde manier nog voortgezet
wordt. Op de afdeling wordt alles in het werk gesteld om mogelijk te maken dat ze de essentiële ontwikke-
ling voort kunnen zetten. Maar dat moeten ze dan doen onder totaal verschillende omstandigheden.
Enerzijds vervaagt de geboorte als wezenlijke grens, anderzijds wordt die overgang dus sterk benadrukt,
de leeftijd van het kind kan daardoor in de beeldvorming over de zin van behandelingen door de betrok-
kenen op verschillende manieren gebruikt worden.

De patiënten

‘Een uit het nest gevallen vogeltje’ is een treffende metafoor die soms gebruikt wordt om extreem te vroeg
geboren kinderen te beschrijven. Ze zijn heel klein, hulpeloos en hebben een dunne huid. Ze zijn geboren
en daarmee ‘out of place’. Het lichaam van deze pasgeborenen lijkt niet op dat van een voldragen pasgebo-
rene. Vroeggeborenen hebben geen of weinig vet op kunnen slaan en ze zijn daardoor mager, niet rond en
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mollig zoals voldragen pasgeborenen meestal zijn. Het zijn eigenlijk meer minimensen dan voldragen pas-
geborenen. Men spreekt op deze afdelingen ook eerder van ‘kinderen’ of van ‘kind’ dan van ‘baby’s’ of van
‘baby’. Baby moeten ze als het ware nog worden. Als ouders hun kind na een tijdje zien groeien verwoor-
den ze deze observatie ook zo: ‘Het wordt al een echte baby hè?’ De kindjes zijn heel klein. De kinderen die
na minder dan 28 weken worden geboren wegen meestal niet meer dan 1400 gram. Bij 24-25 weken zwang-
erschapsduur wegen kinderen zelfs maar 500-800 gram.4

Alle organen zijn aanwezig maar functioneren nog niet zoals bij een normale pasgeborene. Prematuren
bewegen bijvoorbeeld schokkerig. Meestal liggen ze door een gebrek aan spierkracht helemaal plat op het
lakentje in de couveuse. Maar ze grijpen wel, hebben een zuigreflex, reageren op licht en geluid, ze weren
prikkels af en huilen bij pijn. Ze reageren op menselijke stemmen en kunnen gekalmeerd worden met een
hand die warmte en geborgenheid geeft.

De ogen van kinderen die na minder dan 26 weken zijn geboren kunnen bijvoorbeeld nog niet open.
De oogleden blijven tot ongeveer de 26e zwangerschapsweek gesloten. Het nog ‘gefuseerd zijn van de
ogen’ heeft betekenis voor de stafleden, het duidt op extreme onrijpheid. Het gesloten zijn van de ogen is
ook van belang in de sociale omgang met dit soort op zich niet sociaal vaardige mensen.

De huid is heel dun. Adertjes zijn over het hele lichaam door de huid heen zichtbaar. De kindjes zien
vaak heel rood. Botten zijn bij knieën en schouders goed zichtbaar. Soms zijn de ribben zichtbaar en kan
men het hart zien pulseren in de borstkas. De kindjes hebben meestal haartjes op het hoofd. Vaak hebben
ze zelfs overal haartjes, de zogenaamde lanugo-beharing, die normaal pas later in de zwangerschap ver-
dwijnt.

Ongeschonden blijft het tere huidje meestal niet lang. Soms hebben deze kindjes door de geboorte al
wat blauwe plekken opgelopen. Maar de voor hun overleving meestal noodzakelijke ingrepen zullen hun
uiterlijk nog verder veranderen. We komen daar later op terug.

De geboorte van deze kinderen vindt soms plots zonder aanwijzing of waarschuwing plaats. Maar
tegenwoordig is er zoals gezegd steeds vaker sprake van een zekere planning omdat de vroeggeboorte zich
aandiende en er daarna meteen medisch werd ingegrepen. Soms, zoals in gevallen waarin er sprake is van
een infectie van de baarmoeder, of van een slecht werkende placenta, is het voor het kind beter dat het
geboren wordt. Soms wordt ook een keizersnede gedaan om het kind geboren te laten worden als een nor-
male geboorte te zwaar voor het kind lijkt te zijn. Meestal echter wordt gepoogd de geboorte van het kind
uit te stellen. De behandeling van het kind begint dan in feite ook vaak al voor de geboorte. Globaal
bestaat die behandeling uit twee zaken: de bevalling uitstellen en de baby rijp maken voor het
extra-uteriene leven, het leven buiten de baarmoeder. Verder worden natuurlijk ook oorzaken voor een
vroeggeboorte behandeld. De voorwaarden voor dat leven worden zo gunstig mogelijk gemaakt: de
vrouw krijgt bijvoorbeeld antibiotica om een infectie te bestrijden. Met de behandeling van vrouw en
kind door de verloskundigen op de afdeling verloskunde begint ook de bemoeienis van de neonatologie.
Gewoonlijk wordt door de staf van de afdeling verloskunde gevraagd of een neonatoloog met de ouders
komt praten over de gang van zaken na de geboorte.

Na de geboorte van deze kinderen is medisch ingrijpen meteen nodig. Het kindje blijft heel kort bij
de ouders en wordt dan naar een apart, extra warm kamertje gebracht. Daar is een speciale tafel met alle
materialen en voorzieningen die nodig zijn voor de eerste behandeling van een zieke pasgeborene. Bij
alle pasgeborenen wordt het begin van het leven, ‘de start’, beoordeeld. Dit gebeurt met een scorings-
systeem om de conditie van het kind te schatten, de Apgar-score. Pasgeborenen worden afgedroogd-droog-
gewreven, om afkoeling door verdamping te voorkomen en tegelijkertijd wordt het kind zo ‘gestimu-
leerd’. Slijm en/of vruchtwater wordt uit de luchtwegen van het kind gezogen. Deze handeling vergemakkelijkt
het zelf ademen van het kind en de handeling prikkelt het kind tegelijk. Het wordt gestimuleerd om zelf te
gaan ademen en een adequate hartslagfrequentie in stand te houden.
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Er zijn kinderen die (daarna) zelf gaan ademen en hun hartslag op peil houden. Vooral kinderen die
‘ouder’ zijn, al wat dichterbij de 28 weken zwangerschapsduur, zijn daartoe in staat. Maar vaak kunnen
extreem te vroeg kinderen niet zelfstandig ademen. Ze huilen dan ook niet na de geboorte. Ze zijn daar
nog niet toe in staat, zeker niet na een geboorte die voor ieder kind een moeilijk moment is. De opvang
van zo’n kind wordt dan ook vaak door stilte gekenmerkt. Het kind laat zich nauwelijks horen, de stafle-
den die het opvangen weten wat ze moeten doen en praten zacht terwijl ze zich concentreren op het kind.
Er tikt een klokje om de minuten te tellen voor de Apgar-score. Vaak komt na enige tijd de vader kijken
en ook de verloskundige komt meestal even kijken. Ondertussen beoordeelt de neonatoloog de toestand
van het kind en beslist welke behandeling nodig is. Een assistent en/of een verpleegkundige assisteren
daarbij. Het kind wordt gewogen en krijgt een infuus. Dat infuus wordt ingebracht in een arm of been en
dient om vloeistof en eventuele medicatie door te geven. Vervolgens wordt het in een klaarstaande trans-
portcouveuse gelegd. Die couveuse is speciaal gemaakt voor het vervoeren van pasgeborenen. Het is een
couveuse met een beademingsapparaat en ruimte voor allerlei instrumenten. Men rijdt het kind naar de
ouders. Die worden ingelicht. Vervolgens wordt het kind naar de afdeling neonatologie gereden en in een
couveuse gelegd, de behandeling kan beginnen.

Eenmaal op de afdeling aangekomen worden behandelingen verder afgestemd. De verpleegkundige
ontfermt zich over het kind. Die tracht het kind zo comfortabel mogelijk ‘te installeren’ in de couveuse.
Rust, comfort en een gevoel van geborgenheid is belangrijk voor deze kinderen, maar daar is meestal
voorlopig geen sprake van. Afhankelijk van de ernst van de problemen die het kind heeft moeten er meer
of minder gegevens verzameld worden. De temperatuur van het kind moet gemeten, kweken van eventu-
eel aanwezige ziektekiemen worden afgenomen. Voorts worden diverse meetinstrumenten op en aan het
lichaam van het kind gebracht. Bloed moet afgenomen worden om te meten hoe goed het kind ademt of
hoe goed de beademing is ingesteld. De beademing wordt nader afgesteld. Medicijnen en de hoeveelheid
vocht worden afgesproken en gegeven. Vaak wordt een infuus in de navel ingebracht. Dit is in feite een
operatie, de omgeving van het kind verandert even in een operatiekamer. De arts die deze infuuslijnen
inbrengt zit in steriele kleding. De couveuse staat open en het kind wordt warm gehouden met speciale
lampen. De aders en slagaders in de navel die het kind even tevoren nog via de placenta met de moeder
verbonden worden dan gebruikt om het kind van voeding en vloeistof te voorzien. Ook worden meetin-
strumenten verbonden aan de navelslagader zodat de bloeddruk van het kind nauwkeurig gemeten kan
worden. Een röntgenfoto moet worden gemaakt om te zien hoe de toestand van de longen is en hoe goed
de infuuslijnen zijn geplaatst.

Vaak is men daar een uur tot langer mee bezig. Het genereren van kennis over het kind begint. Soms
komt de vader mee met de transportcouveuse. Men vraagt dan meestal of hij met de moeder na ongeveer
een uur terug wil komen, of wil wachten tot de staf belt. In deze fase is de toestand van het kind meestal
kritiek en nog niet alle meet-en behandelingsmogelijkheden zijn bruikbaar. Het is zaak dit zo snel moge-
lijk te doen om zo informatie over het kind en diens toestand te krijgen. De handelingen moeten snel
gebeuren en ze zijn ook niet prettig om te zien voor ouders. Bovendien stelt men dat tijdens dit verrichten
van handelingen de ouders niet veel aandacht kunnen krijgen. De aandacht van de staf is dan vooral
gericht op het kind. Vandaar dat men liever heeft dat de ouders komen als de behandeling gestart is, de
toestand van het kind wat bekender is. Dan kunnen de ouders alle aandacht krijgen. Hier is alleen het
begin van de opname besproken, later loopt het verhaal van verschillende kinderen te sterk uiteen om in
algemene termen weer te kunnen geven.
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Problemen van deze kinderen

Deze kinderen zijn nog niet toe aan het extra-uteriene leven. Hun geboorte is te vroeg om die fase van het
leven adequaat in te gaan.5 Het meest in het oog springen de problemen met de ademhaling. Hun longen
zijn onrijp, de ademhalingsspieren zwak en het coördinatiecentrum voor de ademhaling in de hersenen is
onrijp. Andere organen of orgaansystemen zijn ook nog niet in staat goed te functioneren of een even-
wichtssituatie tot stand te brengen of te behouden. Ze zijn kwetsbaar en hebben weinig reserves.

De longen van deze kinderen zijn nog niet klaar voor hun taak. Globaal kan gezegd worden dat hoe
jonger het kind is hoe minder dit het geval is. Weliswaar kunnen ze extra ‘gerijpt’ zijn, of, zoals men zegt,
‘klaar gemaakt’ voor het ademen met medicijnen6, maar meestal vormen de longen wel een probleem.
Zoals gezegd ontbreekt het deze kinderen aan spierkracht om de longen te doen ontplooien. De longen
zelf zijn ook niet volgroeid. Daardoor zijn ze ‘stug’, de longblaasjes ontplooien zich niet (voldoende) en
daardoor kunnen de longen de gaswisseling niet (voldoende) volbrengen. Ze kunnen zuurstof niet (in
voldoende mate) in het bloed brengen en koolzuurgas er niet (in voldoende mate) uit halen.

Het hart van deze kinderen functioneerde al in de baarmoeder. Onder de nieuwe omstandigheden
moet het echter veel harder werken en ook belangrijke aanpassingen doormaken. Het moet de circulatie
van het bloed regelen en dat lukt vaak niet goed. Het bloedvatenstelsel is niet voldoende in staat de bloed-
druk op een evenwichtig peil te houden. De circulatie van bloed wordt ook belemmerd door een bloedvat
dat tijdens het intra-uteriene leven noodzakelijk is maar indien het open blijft na de geboorte problemen
geeft. Deze ductus Botalli, zoals het bloedvat heet, is na de geboorte als hij open blijft de oorzaak van het
mengen van zuurstofrijk met zuurstofarm bloed, waardoor de circulatie minder effectief is. Er ontstaan
bloeddrukschommelingen door deze open ductus. De zuurstofvoorziening van de organen wisselt daar-
door. Wisselingen in de bloeddruk vormen op zich echter ook een gevaar.

Organen als nieren en lever zijn nog niet goed in staat afvalproducten uit te scheiden of om te zetten.
Het maagdarmkanaal van deze kinderen is niet klaar om voeding op te nemen. Deze kinderen zijn niet in
staat om zelf melk te drinken. Ze missen de spierkracht daardoor en het vermogen het slikken en ademen
te coördineren; de zuig-slik reflex. Daardoor kunnen ze niet gevoed worden met borst of fles. Maar daar-
naast is hun maagdarmkanaal niet in staat meteen voeding te verwerken. Ze kunnen meestal met moeite
de meconium, die zich altijd in darmen van pasgeborenen bevindt, uitscheiden. Ook als ze voedsel in hun
maag krijgen en die verteren, kunnen afvalproducten dus maar met moeite ‘doorstromen’. De onrijpheid
van het maagdarmstelsel samen met de soms slechte of wisselende zuurstofvoorziening van de darmen
veroorzaakt soms een potentieel ernstige ontsteking van de darmen. Zo’n ontsteking zorgt er op zijn
minst voor dat het kind lange tijd niet met melk gevoed kan worden. Dit is echter wel de meest effectieve
manier om het kind te doen groeien, en dat is weer erg belangrijk. Maar zo’n ontsteking van het darm-
weefsel is potentieel dodelijk. Soms is ook een operatie nodig waarbij afgestorven delen darm weggeno-
men moeten worden.

Prematuren hebben in het algemeen gezegd weinig mogelijkheden om de eigen lichaamfuncties te
reguleren of aan te passen aan veranderingen in de omgeving. Voor hun warmte zijn ze afhankelijk van de
omgevingstemperatuur. Ze zijn ook kwetsbaar. Hun huid is dun en functioneert niet goed als barrière
tegen ziektekiemen. De huid laat ook vocht te makkelijk door, waardoor deze kinderen veel extra vocht
verliezen. Dat is op zich aan te vullen met infuzen, maar dat vocht moet toegediend worden via de bloed-
baan die daardoor weer extra belast wordt. Bij een toch al niet goed functionerend immuunsysteem bie-
den infuzen en andere buisjes bovendien voor ziektekiemen een makkelijke toegang tot het lichaam. Er
komt nog bij dat een intensive care als de afdeling neonatologie een gevaarlijke plaats is wat bacteriën
betreft. Er komen veel (al dan niet voor bepaalde antibiotica resistente) bacteriën voor.7

De hersenen zijn onrijp. Ze zijn niet goed in staat om de ademhaling goed op peil te houden. Bij
kinderen die zelf ademen is het ‘normaal’ dat tot de 34e zwangerschapsweek dalingen in de ademhalings-
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frequentie optreden met als gevolg daling van de hartslagfrequentie. Ook als het dus goed gaat met een
dergelijk kind en het in principe zelf ademt vertoont het nog dergelijke haperingen in zeer vitale lichaams-
functies. Op de afdeling neonatologie merk je de potentiële ernstige gevolgen van dit soort situaties niet
zo omdat de haperingen vroegtijdig worden onderkend en er relatief makkelijk tegen opgetreden kan
worden.

De hersenen van deze kinderen zijn kwetsbaar, hoe jonger het kind hoe meer onvolgroeid de hersenen
zijn. Daardoor zijn ze extra gevoelig voor bloeddrukschommelingen en wisselingen in zuurstof en kool-
zuurgehalte van het bloed. De hersenen zijn nog aan het groeien. Ze doen dat vanuit een gebied rond de
hersenkamers, de ventrikels, en daardoor zijn daar veel kleine bloedvaatjes aanwezig. Die hebben een
dunne wand en kunnen relatief makkelijk barsten, mede doordat deze kinderen niet goed in staat zijn om
bloeddrukschommelingen te reguleren. Als die kleine bloedvaatjes springen kunnen kleine bloedinkjes
ontstaan in het gebied rond de ventrikels. In het gebied direct rond de ventrikels zitten geen hersencellen
waarvan functie onmisbaar is. Kleine bloedinkjes daar hebben dus weinig gevolgen. Dit soort kleine
bloedinkjes kunnen wel ontaarden in grotere bloedingen die bloed in de ventrikels doen stromen. Op
zich kan dit ook weer zonder gevolgen blijven. Bloed in de ventrikels kan het ventrikelstelsel echter doen
verstoppen. Het daarin circulerende hersenvocht kan daardoor niet meer weg en de ventrikels dreigen
daarop uit te zetten. Zo kan een waterhoofd ontstaan en dan kan de bloedvoorziening van het hersen-
weefsel belemmerd worden. Kleine bloedinkjes bij de ventrikels kunnen ook grotere adertjes verstoppen
en daardoor kunnen grote delen van de hersenen in de bloeding betrokken raken of kunnen delen van de
hersenen zonder zuurstof en voeding komen te zitten. Dan ontstaat permanente schade aan hersencellen
of zenuwbanen. Deze schade aan de hersenen is vrij goed zichtbaar te maken met ultrageluid apparatuur
en er is dan ook een classificatie ontwikkeld waarin de aard en ernst van de bloedingen benoemd kan wor-
den. Zo kunnen ook de gevolgen voor het kind geschat worden.

De hersenen kunnen ook beschadigd raken door zuurstofgebrek. Vooral de zogenaamde ‘witte stof’
rond de ventrikels is daar gevoelig voor. Deze witte stof ligt in het zogenaamde waterscheidingsgebied
tussen de slagaderen en daardoor kan er bij die hersencellen relatief gemakkelijk zuurstofgebrek ontstaan,
zeker wanneer ook de bloeddruk te laag is of sterk wisselt. Zuurstofgebrek kan er in meer of minder
ernstige mate toe leiden dat daar hersenweefsel afsterft. Dit proces is te zien met de ultrageluid apparatuur
maar de ernst er van is lang niet zo makkelijk vast te stellen als de ernst van bloedingen. Men spreekt van
‘flaring’, het ‘opflakkeren’, van gebieden die zuurstofgebrek leden. Ze worden (op de echobeelden) witter
dan de rest van de witte stof. Hoe witter en uitgebreider en hoe langer die flaring blijft bestaan, hoe ernsti-
ger de vooruitzichten zijn. Grotere zekerheid ontstaat echter vaak pas na zo’n twee tot vier weken na het
zuurstofgebrek van de hersenen. Dan sterven de cellen en ‘vallen er gaatjes’ in het hersenweefsel, de afge-
storven plekjes raken gevuld met hersenvocht, waardoor ze op de echobeelden te zien zijn als zwarte plek-
jes. Dit noemt men ‘peri-ventrikulaire leucomalacie’ (PVL), de ziekte van de witte stof die rond de ventri-
kels ligt. In het gebied liggen de zenuwbanen en die kunnen door die gaatjes in het weefsel onderbroken
worden. Daardoor kan een kind min of meer ernstige fysieke en/of mentale handicaps oplopen. Ook
kunnen de zenuwbanen van de ogen naar de hersenen doorbroken zijn waardoor het kind blind wordt.

Hersenweefsel dat beschadigd is geraakt groeit niet of nauwelijks meer aan, de schade is dus onherstel-
baar. Wel is het mogelijk dat sommige functies door andere cellen worden overgenomen. Hoe jonger het
kind, hoe meer dat mogelijk zou kunnen zijn. Bloedingen en PVL komen niet alleen na de geboorte voor.
Ze zijn soms ook de reden om de bevalling in gang te zetten, of zijn gevolg van de omstandigheden die
daar toe leiden. Toch ontstaan veel van dit soort hersenbeschadigingen pas op de afdeling neonatologie.
Globaal kan gesteld worden dat hoe zieker het kind is en hoe meer behandeling moet worden gegeven om
het kind in leven te houden, hoe groter het risico op hersenbeschadigingen is. Aangezien deze hersen-
schade kan ontstaan bij kinderen die door medisch ingrijpen leven en de risico’s op deze hersenschade
groter worden naarmate de kinderen onrijper/zieker zijn en er meer (voor overleving noodzakelijke)
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medische middelen worden ingezet, kan deze schade ‘iatrogeen’ worden genoemd. Het is geen aantijging
aangezien het leven van deze kinderen in zijn geheel als ‘iatrogeen’ te bestempelen is.

Bijzonder is dat deze hersenschade (bij deze groep kinderen) in het begin vrijwel nooit uiterlijk aan het
kind of diens gedrag zichtbaar is. Zelden is aan het gedrag van deze kinderen iets te zien dat de ernst van
de schade kan doen vermoeden. Deze kinderen hebben nog niet het vermogen dit te tonen via gedrag.
Wel kan het zijn dat een kind zich geïrriteerd gedraagt als gevolg van een hersenbeschadiging. Het is dan
onrustig en prikkelbaar, maar dat gedrag kan ook door andere omstandigheden veroorzaakt worden.

Dat niet zichtbaar zijn van hersenschade contrasteert met andere problemen. Problemen met de
longen zijn goed te zien. Het kind is blauw of ademt niet, of het wordt intensief behandeld met beade-
ming. De huid gaat stuk als daar een probleem mee is. De buik wordt dik en blauw als de darmen ontsto-
ken zijn. Als het kind ziek wordt door een infectie ziet het niet meer roze maar kleurt het bleek of grauw.
Het ligt dan helemaal slap in de couveuse en doet niets meer.

Een ander mogelijk probleem wordt pas later duidelijk. De ogen van deze kinderen kunnen door de
zuurstoftoediening die voor overleving nodig is beschadigd raken. Die beschadigingen worden pas weken
na de geboorte en de fase van intensieve behandeling duidelijk.

Wat het kind ervaart van alle handelingen en behandelingen is natuurlijk grotendeels onbekend. Het
lijkt dat de omstandigheden en de handelingen die aan het kind verricht (moeten) worden, in meer of
mindere mate ongemak en lijden tot gevolg hebben. Dat dit zo is kan men zich ook goed voorstellen als
men de kinderen ziet. Toch werd en wordt dit ongemak en lijden geaccepteerd omdat het nu eenmaal
nodig is om het kind te doen overleven.8

Behandelingen

Enkele behandelingen zijn hierboven al ter sprake gekomen. De mogelijkheden van de behandeling zijn
erg groot. Zonder die behandelingsmogelijkheden en de kennis van de neonatoloog en verpleegkundigen
om ze toe te passen zou het overgrote deel van deze kinderen niet overleven.

Zoals gezegd begint de behandeling vaak al voor de geboorte, maar hier zullen we ons concentreren op
behandelingen na de geboorte. Het meest in het oog springende instrument op deze afdelingen is de cou-
veuse. Met de couveuse kan een kind warm gehouden worden en afgeschermd worden van de omgeving.
De luchtvochtigheid kan verhoogd worden zodat het kind minder vocht verliest via de huid.

Het ondersteunen of overnemen van de ademhaling kan op verschillende manieren. Kinderen kunnen
extra zuurstof krijgen in de couveuse of onder een plastic koepeltje. Men kan ook met enkele slangetjes in
de neus de ademhaling van deze kinderen stimuleren en hen extra zuurstof geven, zogenaamde CPAP. De
ademhaling kan op verschillende manieren overgenomen worden of meer intensief ondersteund worden
met machines. Deze kunnen de adembewegingen die het kind maakt ondersteunen. Ze kunnen ook de
totale ademhaling overnemen. Dan blazen ze lucht, al dan niet met extra zuurstof, in de longen met een
kracht en een frequentie die het kind nodig heeft. Daartoe is nodig dat het kind een buisje (tube) via de
neus of mond heeft dat precies aansluit op de longen: ‘intubatie’. Er wordt een buisje in de neus of de
mond van het kind ingebracht. Dit buisje wordt via de keel met een speciale tang precies op de goede plek
in de luchtpijp gebracht. Dat gaat niet makkelijk. Er zit vaak slijm in de weg, die moet worden weggezo-
gen. Soms moet een arts enkele keren proberen voordat het buisje goed zit. Zo’n intubatie moet vlot ver-
lopen want tijdens het inbrengen kan het kind niet van zuurstof voorzien worden. De arts luistert met een
stethoscoop op de borst van het kind of het buisje inderdaad goed zit. Het kind kan nu beademd worden.
Beademing heeft een speciale betekenis op deze afdelingen, zoals we later zullen zien. Men spreekt wel
van ‘kunstmatige beademing’, in de beleving van de staf houdt men zo het kind op kunstmatige wijze in
leven.9
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Beademing is soms noodzakelijk, maar ze is vaak ook op zich schadelijk. Mensen ademen door hun
longen vol te trekken met nieuwe lucht. Een beademingsapparatuur werkt precies andersom: het blaast
lucht in de longen en daardoor worden die gevuld. Dit kan echter de toch al kwetsbare longblaasjes kapot
drukken. Daardoor ontstaat schade aan de longen. Er kunnen gaatjes in de longen vallen door deze bea-
deming. Dat is een acuut levensbedreigende situatie omdat de longen dan niet meer werken. De lucht
komt buiten de long en moet weggezogen worden met naalden die door de huid tussen het longweefsel en
de longvliezen steken. Minder acute schade kan het kind later langdurig afhankelijk maken van beade-
ming of extra zuurstof die op andere manieren wordt toegediend. Soms ontstaat zoveel schade dat een
kind na maanden behandeling, die niet verminderd kan worden, uiteindelijk toch overlijdt.

De longen van deze kinderen zijn ‘stijf’, ze kunnen moeilijk ontplooien. Men geeft wel een medicijn om
de oppervlaktespanning van de longblaasjes te verminderen waardoor ze zich wel kunnen ontplooien. Dit
vet, surfactant, genoemd, is ontleend aan menselijke longen of longen van varkens. Het is duur. Het wordt
in de tube gespoten. Afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind is de hoeveelheid één a twee milli-
liter. Door dit medicijn verbetert de toestand van de longen vaak acuut, maar dit effect wordt langzaam
minder. In het algemeen verbeterden de kansen van de kinderen door het gebruik van dit middel.

De beschadigingen aan de longblaasjes kunnen het longweefsel ook doen ontsteken. Die ontsteking
kan met corticoïden, hormonen, verminderd worden. Dit medicijn kan via de infuzen gegeven worden
en het kan ook via verstuivers in de luchtwegen gebracht worden. Het effect is vaak dramatisch, de ontste-
kingen verdwijnen en de longen functioneren beter. Maar vaak is het effect tijdelijk en de bijwerkingen
van het medicijn zijn zodanig dat het niet continu gegeven kan worden. Een bijwerking is ondermeer dat
de stofwisseling zo beïnvloed wordt dat het kind niet meer groeit. En groeien moeten deze kinderen nu
juist, ze moeten de premature periode ontgroeien. Door groei worden ze sterker, door groei ontstaan ook
meer longblaasjes, die de functie van beschadigde longblaasjes kunnen overnemen.

Beademing doet ook de druk op het bloedvatenstelsel toenemen en dat raakt makkelijk uit het even-
wicht. Beademing is dus soms absoluut noodzakelijk, maar vrijwel altijd veroorzaakt het allerlei proble-
men. De beademing irriteert de luchtwegen en daardoor wordt meer slijm geproduceerd. Die moeten
weggezogen worden, wat heel vervelend voor het kind is en bovendien het infectierisico vergroot. Bea-
demd kan het kind zich ook niet goed meer bewegen. De afdeling in Nederland geeft de beademde kinde-
ren morfine, een pijnstiller, omdat men meent dat beademd worden een pijnlijke zaak is. Daardoor wor-
den de kinderen echter verder geïmmobiliseerd en wordt de ontwikkeling van spieren en de werking van
het darmstelsel nadelig beïnvloed.

De kinderen hebben vaak meerdere infuzen. Dat is nodig voor de verschillende soorten medicatie en
voeding die ze krijgen. Deze manier van voeden kan hen niet genoeg calorieën geven om te groeien. Dus
tracht men zo snel mogelijk te starten met de toediening van voeding. Dit gebeurt via een slangetje dat via
de mond of neus in de maag komt. De bloeddruk wordt op peil gehouden via de toediening van allerlei
vloeistoffen en medicijnen. Die belasten op zich het hart weer. Vaak worden kinderen oedemateus, opge-
blazen, door de noodzakelijke toediening van al die vloeistof. Andere medicatie die van belang is, zijn de
antibiotica. Er zijn vele soorten, voor verschillende ziektekiemen. Soms zijn antischimmel medicijnen
nodig. Dit zijn agressieve middelen die nieren en lever kunnen beschadigen.

Er zijn ook allerlei manieren om kinderen te stimuleren om (beter) zelf te ademen. Zo krijgen kinderen
die niet meer beademd worden vaak coffeïne om de ademhaling te stimuleren. Een ander middel,
dopram, stimuleert nog sterker, de kinderen kunnen er heel onrustig van worden. Er zijn dus vele middelen
om kinderen te helpen, functies over te nemen, eigen functies te stimuleren.

Naast deze behandelingen zijn er ook operaties die relatief veel voorkomen. Soms moeten op de ope-
ratiekamer speciale infuzen worden ingebracht omdat gewone infuzen niet meer ingebracht kunnen
worden. Soms kan de open ductus Botalli niet met medicijnen gesloten worden en moet het kind geope-
reerd worden. Het bloedvat wordt dan afgebonden. Deze operatie is relatief gewoon, maar het blijft een
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operatie en het kind is erg klein. Een gang naar de operatiekamer is niet makkelijk met al de aan het kind
verbonden apparatuur. Op de afdeling in België was een operatiekamer waardoor de af te leggen afstand
minder groot was.

Een behandelingsvorm die op de afdeling in Nederland werd toegepast is van bijzondere aard. ‘Kangoe-
roeën’ is geen medische behandeling, maar het is wel onderdeel van de manier waarop kinderen behan-
deld worden op deze afdeling. Het kind wordt, met slechts een luier aan, bij een van de ouders (zittend in
een makkelijke stoel) op de borst gelegd en toegedekt met kleding en een dekentje. Kangoeroeën wordt
met een verwante metafoor ook wel ‘buidelen’ genoemd en geeft de ouders en kind direct contact met
elkaar. De ouder kan zelf het kind niet goed zien maar gebruikt daarvoor een spiegeltje. Zo zitten ze dan
vaak een uur of anderhalf uur. Het kunnen kangoeroeën hangt af van de toestand van het kind, van de
noodzaak aan andere ondersteunende of levensverlengende behandelingen. Als een kind te ziek is kan het
niet kangoeroeën. Het uit de couveuse halen is dan te zwaar voor het kind en het is ook technisch niet
makkelijk, omdat zo’n kind aan talloze kabeltjes en draadjes vast zit. Het kunnen kangoeroeën is een
belangrijk stadium in de behandeling. Het vormt een van de markeringspunten dat het beter gaat met het
kind. Kangoeroeën is ook van belang als een uiting van verzet tegen de overheersende rol van techniek op
deze afdelingen. De kangoeroemethode is voorts een teken van de aandacht voor het psychosociale welzijn
van kind en ouders en het laat zien hoe gepoogd wordt het ontstaan van een band tussen de ouders en het
kind te bevorderen.10

Observeren, meten en beoordelen

De manieren waarop de lichaamsfuncties van deze kinderen worden gecontroleerd, gekwantificeerd en in
beeld gebracht worden, kunnen ook tot de behandeling worden gerekend. Informatie is van wezenlijk
belang voor de behandeling, het stuurt de behandeling en het helpt bij het interpreteren van de effecten,
de zin en noodzaak van behandelingen.

Een couveuse is gemaakt van doorzichtig plastic en dat maakt een continue bewaking van deze kinde-
ren mogelijk. Aan de kleur, houding en gedrag van de kinderen is veel te zien. De observatiegegevens spe-
len een belangrijke rol bij het bepalen van de noodzakelijke behandeling. Zicht, tastzin, gehoor en reuk-
zin worden alle toegepast bij de beoordeling van deze kinderen. Regelmatig kan men zien hoe stafleden
kinderen heel nauwkeurig bestuderen, bevoelen en besnuffelen. De op die manieren verzamelde gegevens
worden gevoegd bij de door middel van via technologie verkregen informatie.11 Die informatie heeft vaak
een hogere status dan ‘gewoon geobserveerde’ handmatig verkregen informatie omdat het minder subjec-
tief zou zijn Guillemin & Holmstrom 1986, Anspach 1993). Vooral senior stafleden benadrukken echter
het belang van via zintuiglijke observaties verkregen informatie. (‘Ja, het Hb is laag, maar hoe ziet het
kind er uit?’)

Een in alle opzichten bijzondere vorm van observeren komt tot stand via een apparaat. De toestand
van de hersenen kan in beeld worden gebracht met een apparaat dat werkt op ultrageluid.12 Het is een
techniek die het kind in geringe mate stoort en met een relatief kleine machine naast de couveuse op zaal
kan worden toegepast. De techniek wordt sinds de jaren tachtig gebruikt. Het apparaat bevat een moni-
tor waarop vlakken van het brein zichtbaar gemaakt kunnen worden en daarvan kunnen plaatjes worden
geprint. Op die plaatjes wordt maar een klein deel van de hersenen zichtbaar. Men heeft daarom afspra-
ken gemaakt over welke vlakken per keer in beeld worden gebracht. De frequentie van het verrichten van
de ‘echo’s’ verschilt. Op de afdeling in België gebeurde het bijna iedere dag (meerder malen soms, zeker
bij hele jonge en zieke kinderen). Op de afdeling in Nederland had men afspraken over de frequentie
gemaakt. Maar bij hele jonge en zieke kinderen ‘deed’ men daar ook vaak iedere dag een echo.
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De plaatjes worden in de status van het kind gestopt en spelen een belangrijke rol bij de besluitvor-
ming. Niet alle delen van het brein kunnen ermee gevisualiseerd worden. De doorbloeding van aderen en
slagaderen in het brein kan er ook mee in kaart gebracht worden. De omvang van de met hersenvocht
gevulde ventrikels kan gemeten worden. Dit apparaat levert dus, in handen van een deskundige, veel
informatie over de toestand van de hersenen van de pasgeborenen. Opmerkelijk is dat ondanks de tech-
nologische aard van deze gegevens, ze toch regelmatig als subjectief, ‘zacht’, worden beschouwd. Dat
komt omdat de vaardigheid om beelden van de hersenen te maken verschilt van arts tot arts en ook de
keuze van de plaatjes (doorsneden door de hersenen) een grote rol speelt bij wat de anderen te zien krij-
gen. Dit apparaat is dus heel merkwaardig, het is technologie pur sang, maar wordt vaak gezien als een
apparaat dat observatiegegevens levert. Het apparaat wordt gezien als een soort verlengstuk van de zintui-
gen van de neonatoloog.13

De echo levert min of meer harde medische gegevens, die echter vragen om meer dan strikt medische
interpretatie en beoordeling. Beelden van de hersenen zijn bij uitstek gegevens die leiden tot een morele,
sociale en ethische beoordeling. De ernst van dezelfde hersenbeschadigingen krijgt in uiteenlopende
medische en sociale omstandigheden verschillende betekenis. Er komt nog bij dat de echo-gegevens niet
zo precies zijn en voorts is een probleem dat niet precies bekend is wat de gevolgen van bepaalde hersen-
schade (bij juist dat kind) zullen zijn.

De echo confronteert de staf, juist door zijn gebruiksvriendelijkheid, met allerlei moeilijke vragen over
de toestand van het brein, de zin van de behandeling, de informatie die ouders moeten krijgen. De echo is
een centraal instrument bij de beoordeling van de latere kwaliteit van het met behulp van andere technie-
ken mogelijk gemaakte leven.
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Echografie bij een prematuur op een open couveuse. De beelden van de hersenen verschijnen op de monitor
van het echo-apparaat dat naast de couveuse staat.



Twee afdelingen, ‘doen’ en ‘laten’

De praktijken van de twee afdelingen verschillen op meerdere terreinen. Voor de nadere beschrijving van
de twee afdelingen wordt een typering rond een centrale vraag in de neonatologie gebruikt: Moet inten-
sive care behandeling aangeboden worden aan ieder kind? De artsen op de onderzochte afdelingen beant-
woordden deze vraag op verschillende manieren en dat leidde tot verschillen in de praktijk. De belang-
rijkste verschillen zijn dat andere soorten patiënten op de afdeling komen en dat verschillend tegen
behandelingen wordt aangekeken. Die verschillen zullen de beschrijving van de afdelingen domineren.

Rhoden (1986) en Kinlaw (1996) schetsen twee benaderingen die gelden als alternatieven voor een
benadering die vooral in de Verenigde Staten gangbaar is. De benadering in de Verenigde Staten wordt
gekenschetst als ‘wait until certainty’. Bij ieder kind dat geboren is wordt intensive care behandeling
begonnen en die wordt voortgezet tot alle kennis beschikbaar is om te beslissen of de behandelingen wel
voortgezet moeten worden. Volgens deze strategie probeert men met alle middelen de dood van de
patiënt te vermijden, zelfs als de patiënt daardoor gehandicapt overleeft of de dood van de patiënten
alleen wordt uitgesteld. Dit wordt de ‘agressive treatment environment’ genoemd waarover stafleden zelf
klagen aangaande overbehandeling en het veronachtzamen van leed bij patiënten. Deze benadering past
volgens de auteur in een claimende samenleving die individualisme als hoogste goed in haar vaandel
heeft.

De twee hier bestudeerde afdelingen gaan anders met het aanvangen van behandelingen om. De afde-
ling in Nederland, in Amsterdam, hanteert de ‘statistische benadering of categoriale benadering’, op
grond van zwangerschapsduur worden bepaalde categorieën kinderen niet met intensive care middelen
behandeld. De afdeling in België, in Gent, hanteert een ‘individualistische benadering’ die, zo stelt Kin-
law (1986: 419): ‘suggests initiating care on any infant who has a chance at survival but determining as
soon as possible whether continuing care appears to be in the best interest of the infant.’ Op deze afdeling
wordt ‘any chance at survival’ opgevat als 23 weken zwangerschapsduur of meer. Na minder dan 23 weken
start men ook op deze afdeling geen behandelingen. Dat gebeurt in diverse andere landen overigens wel.
De afdeling in Gent representeert hieronder ‘doen’ en de afdeling in Amsterdam ‘laten’.

‘Het voordeel van de twijfel’

Kinderen die na meer dan 23 weken zwangerschapsduur worden geboren op de afdeling in Gent krijgen
het voordeel van de twijfel. Deze kinderen hoeven in eerste instantie hun levensvatbaarheid niet te bewij-
zen. De neonatologen wachten meestal niet af en starten meteen intensive care behandelingen. Hieronder
volgt een voorbeeld van een gesprek tussen een neonatoloog en een zwangere vrouw die prematuur dreigt
te bevallen. Dit soort zogenaamde ‘antenatale gesprekken’ voeren neonatologen op beide afdeling op
vraag van de staf van de afdeling verloskunde met ouders, indien daar gelegenheid voor is. Uiteraard spre-
ken ook de stafleden van de afdeling verloskunde met de ouders over wat na de geboorte met het kindje
zal gebeuren. De ouders bezoeken ook met begeleiding van deze stafleden soms de afdeling neonatologie.
Maar formeel bepaalt de neonatoloog wat er na de geboorte met het kind gebeurt, vandaar dat ze toch
graag de uitleg aan de neonatoloog over laten.

Neonatoloog: ‘Goedemorgen. De gynaecologen vroegen me u wat uitleg te geven over onze afdeling. Hoe
gaat het met u? Krijgt u weeënremming en longrijpingsmedicatie?’
De vrouw: ‘Ja, ik krijg beide. Het gaat goed. Mijn man is er nu niet, maar hij is al op de afdeling gaan kij-
ken.’
Neonatoloog: ‘Hoe ver bent u precies?’
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De vrouw: ‘Ik ben 26 5/7e week.’
Neonatoloog: ‘Dat is erg jong. Als het kindje nu geboren wordt zal het vrijwel zeker beademd worden.
Want de longen zijn onrijp en daardoor kan het niet zelf ademen.’
De vrouw: ‘Is dat met positieve druk?’
Neonatoloog: ‘Ja, er zijn verschillende vormen. Zo’n behandeling is nodig maar heeft allerlei nadelen ook
voor de longen van het kind…. Weet u er iets van?’
De vrouw: ‘Ik ben verpleegkundige op de afdeling .(een afdeling voor volwassenen in een ander zieken-
huis).’
Neonatoloog: ‘Er is ook een risico van hersenbloedingen.’
De vrouw: ‘Oh, dat wist ik niet, en hoe gaat dat dan?’
Neonatoloog: ‘Wel ….eh, we gaan dat altijd met u bespreken.’
De vrouw: ‘Heeft het te maken met de baring?’
Neonatoloog: ‘Nee, het is het gevolg van prematuriteit. De hersenen en bloedvaten zijn kwetsbaar en
kunnen door wisselingen van de bloeddruk springen. Dan ontstaat mogelijk hersenschade….. Een ander
risico vormen infecties. Die kunnen we wel behandelen maar ze vormen toch ook een bedreiging.’
De vrouw: ‘Wat zijn de kansen op leven bij deze leeftijd?’
Neonatoloog: ‘Meer dan 50%.’
De vrouw: ‘Ik vernam al van de gynaecologen dat u eerlijk informatie geeft?’
Neonatoloog: ‘Ja, dat is zo, we zullen u altijd inlichten.’
De vrouw: ‘Ook als het een kasplantje dreigt te worden door hersenbeschadigingen?’
Neonatoloog: ‘Ja.’
De vrouw: ‘Wat doet u dan?’
Neonatoloog: ‘Wel, we zullen het steeds bespreken met u. Mogelijk worden dan de intensieve zorgen
gestaakt.’
De vrouw: ‘Dank u wel, dat stelt me gerust. Tot hoe lang moet ik weeënremmer krijgen?’
Neonatoloog: ‘Wel, hoe ouder en rijper het kindje, hoe beter. De weeënremmer wordt gestopt bij 34
weken, want dan is bevallen veilig, mocht het gebeuren. Al bij 30 weken zouden de kansen veel beter zijn
dan nu. Het wordt eigenlijk per week beter. Kindjes van 26 weken krijgen bijvoorbeeld bijna altijd last van
chronisch longlijden als ze overleven.’
De vrouw: ‘Waarom?’
Neonatoloog: ‘Dat komt door de onrijpheid van de longen en door het beademen. Die beademing is
nodig maar beschadigt de longen ook.’
De vrouw: ‘Wat is dat dan? Astma of zo?’
Neonatoloog: ‘Nee, de longblaasjes zijn stuk en moeten vervangen worden door nieuwe. Dat kan maar
heeft tijd nodig. Die beschadigingen zijn de oorzaak dat deze kinderen meestal nog een tijd nadat de beade-
ming gestopt is extra zuurstof nodig hebben. Ze moet daar dan overheen groeien.’
De vrouw: ‘Hoe lang duurt dat?’
Neonatoloog: ‘Dat is zeer sterk wisselend. Het hangt af van de leeftijd van het kind en de longrijpheid en
de ernst van de ademhalingsproblemen in het begin. Het kan weken duren maar ook maanden. U krijgt
corticosteroïden waardoor de longrijping van het kind versneld verloopt. Het helpt ook de hersenen te
beschermen.’
De vrouw: ‘Goed.’
Neonatoloog: ‘Al met al is het beste dat u het kindje nog een tijdje bij u houdt.’

Als deze vrouw zou bevallen, zou haar kind meteen intensief worden behandeld, maar toch worden de
risico’s die deze behandeling heeft benadrukt door de arts. Kinderen (geboren na meer dan 23 weken
zwangerschapsduur) krijgen op deze afdeling ‘het voordeel van de twijfel’ en worden onmiddellijk inten-
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sief behandeld. Men redeneert dat deze kinderen ‘een kans moeten krijgen’. De letterlijke frasen ‘een kans
krijgen’ en ‘het voordeel van de twijfel geven’ worden in het bovengenoemde gesprek niet gebruikt, maar
ze worden op de afdeling wel gebruikt en ze geven goed aan hoe ook op deze afdeling de inzet van behan-
delingen en middelen als ‘voorlopig’ worden gezien. Als het kind ernstige beschadigingen zou oplopen,
bestaat de mogelijkheid om de behandeling te staken. Blijkbaar weet de vrouw wat dit impliceert.

De arts geeft aan dat er over de behandeling gesproken kan en moet worden indien er complicaties bij
het kind optreden. In feite begint niet alleen, zoals eerder gesteld, de behandeling van het kind reeds
voordat het geboren is, ook de besluitvorming en het anticiperen op besluitvorming begint reeds voor de
geboorte van een dergelijk kind. De ouders krijgen al een beeld van de rol die zij krijgen bij de beoorde-
ling van de behandeling. De arts loopt op de zaken vooruit en maakt duidelijk hoe de praktijk van de
afdeling is. Over behandelen en verder behandelen kan en moet overlegd worden. De vrouw sluit met
haar vragen naar het eerlijk informeren en haar bezorgdheid dat het kindje mogelijk een kasplantje wordt
aan bij die denkwijze.

Het grote verschil met de ‘wait until certainty’ benadering uit de Verenigde Staten is dat op de afdeling
in Gent niet gewacht wordt tot er absolute zekerheid is over de slechte kwaliteit van het latere leven.
Natuurlijk worden er niet roekeloos beslissingen genomen, maar men probeert tot een beslissing over de
behandeling te komen alvorens er een behandelingstraject is ingeslagen dat moeilijk alsnog te stoppen is.
Getracht wordt om zo snel mogelijk de informatie over het kind te krijgen en zo snel mogelijk daarop te
beslissen, vanuit de wetenschap dat men bij het wachten op absolute zekerheid vaak ‘te laat’ is met een
beslissing. Het kind wordt dan vaak al zo lang behandeld, dat levensbeëindigend ingrijpen niet meer
mogelijk is. Een eenmaal op gang gebrachte behandelingstraject is altijd moeilijk weer terug te draaien,
daar is men bevreesd voor. Bovendien blijkt vaak dat pas ‘absolute zekerheid’ over de toekomst van het
kind ontstaat als het geen intensieve behandelingen meer nodig heeft en levensbeëindigend handelen zou
dan vergen dat overgegaan wordt tot welbewust en actief levensbeëindigend handelen, hetgeen juridische
problemen kan geven.

Op deze afdeling worden per jaar zo’n 500 kinderen opgenomen. Er zijn twee zalen waar intensive care
gegeven kan worden. Het zijn twee zalen met ieder negen plaatsen. De ene zaal is meer geschikt voor
intensive care dan de andere, maar in principe kunnen beide deze zorg faciliteren. Dat is ook nodig. De
artsen op de afdeling in Gent voelen zich verplicht alle aangeboden kinderen uit andere ziekenhuizen op
te nemen. Er is maar in geringe mate sprake van een samenwerking tussen de neonatologische centra in
het land. Daardoor is er weinig overleg over de drukte op de specifieke afdelingen. De afdeling heeft
bovendien contracten met ziekenhuizen in de regio waarin overeengekomen is dat alle pasgeborenen die
intensive care nodig hebben naar de gespecialiseerde afdeling worden getransporteerd. Deze contracten
bieden de afdeling neonatologie de zekerheid dat ze een zeker aanbod van patiënten heeft. De contracten
verplichten de afdeling ook tot het opnemen van al de aangeboden kinderen.

De onderlinge verhoudingen tussen de verschillende afdelingen neonatologie kunnen eerder als con-
currerend worden gezien dan als samenwerking om samen het aanbod van zieke pasgeborenen te verwer-
ken. De kinderartsen treden niet als één beroepsgroep op, dat gebeurt ook niet in discussies over levens-
beëindiging en ethiek.

De afdelingsartsen menen ook dat ouders het recht hebben op een behandeling van hun kind zo dicht
mogelijk bij huis. In Nederland is dit streven veel minder sterk, met als gevolg dat kinderen over grote
afstanden moeten vervoerd worden en ouders vaak ver moeten reizen om bij hun kind te komen. De lan-
delijke coördinatie tussen de afdelingen in Nederland heeft een grotere reistijd tot gevolg, maar ook een
meer afgewogen bezetting van de afdeling. Op de afdeling in Gent heeft dit streven naar een volledige
dekking van de eigen regio tot gevolg dat er heel vaak een tekort aan plaatsen, personeel en behandelings-
bewakingsapparatuur is. De afdeling heeft in principe 31 plaatsen, maar frequent waren er meer patiënten
aanwezig. Soms zijn er wekenlang 35 patiënten opgenomen, soms zelfs 41. De staf werkte heel flexibel met
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dit aanbod, maar de toevloed van nieuwe zieke kinderen veroorzaakte veel geschuif met kinderen en
apparaten. Vanzelfsprekend ontstonden over het opnamebeleid conflicten tussen de artsen en de ver-
pleegkundigen. De artsen trokken dan aan het langste eind. Er werken zes neonatologen op de afdeling.
Een van hen heeft gedurende een week de supervisie over de twee intensive care zalen en een van hen heeft
de supervisie over de twee andere zalen. Assistenten voeren het praktische beleid uit. Men werkt in twee
diensten, dus een arts voor de nacht en een voor de dag. Alle kinderen die in de week worden geboren
waarin de neonatoloog supervisie heeft over de twee intensive care zalen, worden door hem/haar behan-
deld. Zij/hij is verantwoordelijk voor de behandeling van deze kinderen en informeert de ouders over de
behandeling tijdens de gehele duur van de opname.

Er zijn 50 voltijdse equivalenten verpleegkundigen werkzaam op de afdeling.14 Dat betekent dat er drie
verpleegkundigen voor de intensive care zaal en twee verpleegkundigen voor de tweede intensive/high
care zaal beschikbaar zijn per dienst. Gezien de werkdruk is dat vaak niet voldoende. De doelstellingen
van de afdeling maken een aangepast opnamebeleid niet mogelijk. Door de drukte komen de verpleeg-
kundigen vaak niet verder dan het uitvoeren van het hoogst noodzakelijke. De verzorging kan niet sterk
patiëntgericht uitgevoerd worden. De invulling van de verpleegkundige zorg verloopt vooral vanuit het
medische model, er is weinig ruimte voor ontwikkelingen binnen het verpleegkundige beroep zelf. De
verpleegkundigen spelen ook geen grote rol bij het informeren van ouders. Ze zijn niet aanwezig bij
gesprekken die artsen met ouders hebben en ze zijn daardoor vaak niet op de hoogte van de informatie die
ouders hebben. Regelmatig zijn ze zelfs niet op de hoogte van tot beslissingen over de behandeling lei-
dende gegevens die over het kind bekend zijn. De verpleegkundigen houden geen rapportage over de kin-
deren en de ouders bij, ze roteren snel over de patiënten – dit gecombineerd met het veelvuldig schuiven
met patiënten – en ze zijn niet gericht op het speciaal ontwikkelen van een band met een specifiek kind en
de ouders waardoor de verpleegkundigen zich niet verantwoordelijk voelen voor patiënten. Er is geen sys-
teem waarin een ‘eerstverantwoordelijke verpleegkundige’ met de artsen overlegt over de patiënten waar-
voor hij/zij verantwoordelijk is. De verpleegkundigen spelen dan ook een geringe rol bij de besluitvor-
ming. Hun relatie met ouders is vooral gebaseerd op persoonlijke sympathie, niet op een eigen
professionele inbreng. Aan de afdeling zijn sociaal verpleegkundigen verbonden die zich speciaal richten
op de ouders. Zij fungeren als goed geïnformeerde buitenstaanders die de ouders extra begeleiding kun-
nen bieden, ze kunnen ook bemiddelen bij praktische problemen tijdens en na de opname van een kind.

‘Het kind moet zich eerst bewijzen’

De handelwijze van de afdeling in Amsterdam ten aanzien van kinderen die na minder dan 26 weken
zwangerschapsduur worden geboren blijkt bijvoorbeeld uit het volgende ‘antenatale’ gesprek tussen een
neonatoloog en een aanstaande moeder met partner. De vrouw in dit voorbeeld is 25 weken zwanger en
de arts moet dus het beleid uitleggen van de afdeling. Volgens dat beleid moet het kindje zich eerst bewij-
zen als het na minder dan 26 weken wordt geboren.

Neonatoloog: ‘Goedemiddag. Ik heb begrepen dat jullie al met de gynaecologen hadden gesproken ook
hé.’
Paar (man en vrouw): ‘Ja.’
Neonatoloog: ‘Ook over het kindje en hoe het verder gaat als het wordt geboren?’
De man: ‘Ja, we weten dat wanneer het nu wordt geboren, het zich eerst moet bewijzen.’
Neonatoloog: ‘Ja, dat is zo. Je weet dat de normale draagtijd 40 weken is. Bij minder weken heb je dus te
maken met onrijpheid. Nu is het zo dat het ene kind van 27 weken het andere niet is. Er is veel verschil tus-
sen kinderen. Het ene kind is rijper of onrijper dan het andere en in het kind zelf is het ene orgaan rijper
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dan het andere. We kunnen voor de onrijpheid behandelingen geven. We kunnen de onrijpheid van de
longen behandelen met beademing bijvoorbeeld. We nemen dan tijdelijk wat zaken over tot het kind het
zelf kan gaan doen. Maar een kind van 32 weken is wat anders dan een veel jonger kind. Er zijn natuurlijk
grenzen aan onze mogelijkheden. Je moet wat krijgen van de natuur waarop je behandelingen kunt losla-
ten. Er moet een basis zijn waarop je kunt behandelen. U bent 25 weken zwanger?’
De vrouw: ‘Gisteren 25 weken.’
Neonatoloog: ‘Ja, door schade en schande wijs geworden weten we dat bij kinderen van minder dan 25
weken de basis ontbreekt en dat je daar niet aan moet beginnen. Je kunt, als ze geboren worden een poging
doen, maar later kom je dan in de problemen. Dan blijkt het toch niet te gaan.’
De man: ‘Dat is het niet waard dan?’
Neonatoloog: ‘Bij 26 weken is een kind ouder en heeft het zelfs een redelijke kans om met die basis iets te
doen. Dan nog heb je niet de garantie dat het goed gaat, maar het kan wel. Bij kinderen van 26 weken of
meer zeggen we daarom: ‘behandelen want overleven en een goede kwaliteit van overleven is mogelijk bij
dit kind. Bij 25 weken zit je echter in een grijs gebied door die variatie tussen kinderen. Daarom vinden we
dat die kinderen zich eerst moeten bewijzen. Na de geboorte kijken we dus naar zo’n kind. Hoe ziet het
uit. Is het rijp? Hoe doet ‘ie het? Komt ‘ie er luid krijsend uit, of ‘is ’ie slap en ademt ‘ie niet? Zijn de oogjes
open? We schatten het kindje in. Het kan zijn dat we zeggen: ‘Het voelt aan dat dit kind zo onrijp is en nu
al zoveel problemen heeft dat we niet moeten gaan behandelen omdat die behandeling gedoemd is te mis-
lukken’. Het andere uiterste kan ook. Het kind krijst de tent bij elkaar en lijkt levensvatbaar. Wat ook kan
is dat het er zo’n beetje tussenin zit. Je twijfelt over de levenskansen. Dan kun je het ook ondersteunende
behandeling geven. Niet maximaal behandelen en kunstmatig in leven houden. Eerst ondersteunen en op
de afdeling opnemen en dan verder zien. Je ziet vaak dat de grootste problemen zich de eerste 24 uur voor
doen. Dus dan kun je zien. Dat is de afweging die we maken.’
Stilte.
Neonatoloog: ‘Het doel van onze behandeling is overleven. Maar de kwaliteit van het overleven later moet
goed zijn.’
Paar: ‘Uiteraard.’
De man: ‘Het leven moet kwaliteit hebben.’
Neonatoloog: ‘Het kind kan beter nog wat weken blijven zitten.’
Paar: ‘Ja, daar vertrouwen we wel op.’
Neonatoloog: ‘O.k., ik merk een positieve instelling hier. Wat ik net uitlegde doen we bij een normale
bevalling. Maar ook als het een keizersnede wordt gaan we eerst kijken hoe de baby het doet.’
De man: ‘Bij 26 weken is er dus een reële kans?’
Neonatoloog: ‘Ja, dan gaan we wel beademen indien het nodig is. We geven dan alle behandelingen die
nodig zijn. Maar ook bij die zwangerschapsduur kunnen er complicaties optreden. Ook zodanige dat je
samen zegt: ‘We hebben het geprobeerd maar het gaat niet goed.’ Dan vinden we dat we na gesprekken
met jullie moeten kunnen beslissen om de behandeling niet voort te zetten. Maar dat is voor dan. We
moeten zien. Voor nu, nu weet je dat we bij 26 weken alles doen en bij 25 weken zal de baby ons moeten
vertellen of we alles moeten doen.’
Stilte.
Neonatoloog: ‘Laten we nu niet het hele scenario bespreken over wat we doen als het kind geboren wordt.’
De man: ‘We hopen dat het nog een week of 3-4 binnen zal blijven. De tijd zal het leren. We zijn al rusti-
ger. We hebben drie rotdagen achter de rug. Eerst waren we ingelicht dat het noodzakelijk was om het
kindje te halen, maar dat bleek later weer niet nodig.’ Even stilte.
Neonatoloog: ‘Hebben jullie verder nog vragen?’
Paar: ‘Nee.’
Neonatoloog: ‘Goed, tot ziens waarschijnlijk. Veel sterkte.’
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Op de afdeling in Amsterdam krijgen kinderen die na minder dan 26 zwangerschapsweken geboren wor-
den in principe geen intensive care behandeling. ‘In principe’, want hoewel in afdelingsbeleid vastgelegd,
wordt deze grens in de praktijk inmiddels niet meer zo streng gehandhaafd. Het is erg moeilijk grenzen te
stellen aan behandelingsmogelijkheden. Kinderen die na minder de 26 weken worden geboren moeten
‘zich eerst bewijzen’. Dat blijkt ook uit het bovenstaande gesprek. Deze arts benoemt nadrukkelijk het
doel van de behandelingen: overleven en goed overleven. Ook deze arts geeft aan dat de ouders een rol
moeten spelen bij eventuele besluitvorming over behandelingen die niet meer in het belang van het kind
lijken. De arts benoemt niet zo nadrukkelijk de specifieke risico’s als de arts van de afdeling in Gent dat
deed. Dat hangt samen met het feit dat de afweging anders is. In dit gesprek gaat het over een eventueel
begin van de behandeling. Wanneer gaan we beginnen en waarom? De verantwoordelijkheid voor de
beslissing wordt zo schijnbaar bij het kind gelegd, het ‘moet zich eerst bewijzen’. De beslissing om al dan
niet te behandelen wordt echter volledig door de arts gemaakt, op medische gronden.15 De arts op de afde-
ling in Gent ging er van uit dat de behandeling zou beginnen. De risico’s van die behandeling treden dan
meer op de voorgrond. De ouders geven met de specifieke term ‘zich bewijzen’ aan dat ze weten welke
afwegingen er worden gemaakt. Ze maken duidelijk dat ze begrijpen waarom die gemaakt worden door
zinnen als ‘dat is het niet waard dan’ en ‘het leven moet kwaliteit hebben’.

Kinderen die worden geboren na meer dan 26 weken krijgen, indien nodig, meteen alle behandelingen
aangeboden. Kinderen van minder dan 26 weken zwangerschapsduur worden in de verloskamer beoor-
deeld. Als de neonatoloog vind dat het kind goede kansen op overleving heeft krijgt het elementaire zorg.
Het wordt opgenomen op de afdeling neonatologie, warm gehouden in een couveuse, krijgt infuus en
eventueel extra zuurstof of zelfs hulp bij het zelf ademen. Maar het krijgt in eerste instantie geen beade-
ming of medicatie die het hart en de bloeddruk moeten ondersteunen. Het komt regelmatig voor dat deze
kinderen niet opgenomen worden op de afdeling maar bij de ouders blijven in de verloskamer. Daar over-
lijden de kinderen meestal snel.

Kinderen van minder dan 26 weken komen echter steeds vaker op de afdeling neonatologie terecht en
worden daar dan intensief behandeld. Meestal gebeurt dat op de volgende wijze. Een kind van minder
dan 26 weken lijkt volgens de neonatoloog mogelijk levensvatbaar. Hij/zij neemt het op en geeft het
ondersteunende behandelingen. Wanneer het kind enige tijd (uren of dagdelen) heeft bewezen dat het
levensvatbaar is en daarna toch intensive care nodig heeft, krijgt het die ook aangeboden. De houding van
de neonatologen schuift enigszins op naar ‘het voordeel van de twijfel’.

In 1986 werd door de artsen vastgesteld dat kinderen die na 26 weken zwangerschapsduur werden
geboren en minder dan 800 gram wogen, geen intensieve behandelingen zouden krijgen. Indien ze meer
dan 800 gram wogen en ‘vitaal’ reageerden, dat wil zeggen levensvatbaar leken (op basis van het zelf ade-
men en hartslag op peil houden) dan mochten ze wel intensief behandeld worden. Kinderen geboren na
minder dan 26 weken kregen geen intensieve behandeling.16 In 1992 is dat beleid bijgesteld. De gewichts-
grens werd verlaten. Dus alle kinderen vanaf 26 weken zwangerschapsduur kregen voortaan intensieve
behandeling. Bij jongere kinderen kon actief beleid (dat wil zeggen: intensive care behandeling starten)
gestart worden indien de behandelende arts op basis van zijn/haar ervaring en kennis meende dat er in dat
geval goede levenskansen waren. In het verslag van de beleidsbijeenkomst over deze richtlijn werd wel
vastgelegd: ‘Hiervan dient dan wel op korte termijn rekenschap en verantwoording afgelegd te worden
aan de staf.’ Met deze vaststelling werd de behandeling van kinderen van minder dan 26 weken mogelijk.
Het oude beleid van 1986 was niet meer houdbaar. De behandelingsmogelijkheden waren verbeterd,
daardoor zag men vaker kinderen die het ‘als uitzondering op de regel’ redden. Het verslag stelt verder:
‘Het in twijfel aanzien van zeer jonge prematuren, geeft bij sommige patiënten schade, wanneer ze het
later goed lijken te doen. In dat geval wordt de beslissing te beademen te laat genomen.’ Er werd voorts
ook getwijfeld aan de voorspellende waarde van het begrip ‘vitaliteit’. Sommige kinderen die niet vitaal
leken knapten na enige tijd op. Dit criterium was dus niet bruikbaar. Er ontstond een situatie waarin de
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26-weken grens nog steeds betekenis hield. In principe werd onder die grens niet met intensive care
gestart, maar indien het gelegitimeerd leek door de toestand van het kind (en de wil van ouders speelde
ook een rol) dan kon het wel.

Kinlaw (1996: 419) noemt als doel van deze benadering: ‘to avoid “creating” severely impaired infants
even at the cost of the deaths of some potentially normal infants’. Dit probleem, het potentieel geen
goede behandeling en goede kans geven aan sommige kinderen, tracht men dan ook te ondervangen met
het starten van ondersteunende basiszorg aan deze kinderen indien het op basis van de observaties in de
verloskamer lijkt dat ze een redelijke kans maken. Het niet, of na enige tijd toch wel aanvangen van inten-
sieve behandelingen vergt veel overleg tussen stafleden en tussen stafleden en ouders. Het beleid vraagt
om overleg met de verloskunde afdeling en het is in de wereld van de neonatologie ook bijzonder. Het
komt ook in de Nederlandse neonatologie-praktijk regelmatig voor dat zonder meer intensive care
behandelingen bij kinderen van 25, of zelfs 24 weken, gestart worden, maar het is niet vanzelfsprekend.
Zoals in de inleiding vermeld heeft de afdeling in Leiden zelfs recentelijk het beleid om kinderen van 24
weken wel te behandelen bijgesteld.

Op deze afdeling worden per jaar zo’n 650 kinderen opgenomen. Daarvoor zijn ongeveer 26 plaatsen
beschikbaar.17 Dat zijn niet allemaal couveuseplaatsen. Er zijn twee zalen met 9 couveuseplaatsen en een
zaal met 8 plaatsen voor wiegjes. Meestal zijn er op de twee zalen voor intensive care maar 8 couveuses
open voor intensive care. Op de intensive care zalen liggen niet alle kinderen aan de beademing, meestal
twee tot drie per zaal, maar dat wisselt sterk. Deze afdeling maakt veel gebruik van CPAP, een vorm van
ademhalingsondersteuning die vaak beademing kan voorkomen of kan verkorten. Meestal liggen er dan
ook zo’n 3 kinderen aan de CPAP per zaal.

Op beide intensive care zalen werken overdag 4 verpleegkundigen die een specialistische opleiding in
de neonatologie hebben gevolgd. In de avond en nacht werken er 3 per zaal. Overdag heeft per zaal een
neonatoloog een week lang de supervisie over de behandeling. Assistenten, artsen die al dan niet voor
kinderarts in opleiding zijn, bepalen het praktische behandelingsbeleid en voeren de meeste hande-
lingen uit. In de avond en nacht is er voor de hele afdeling een assistent en een neonatoloog. Er zijn dus
heel wat personeelsleden. Er zijn 65 voltijds-equivalent verpleegkundigen, maar een flink aantal daarvan
is niet vervuld. Er zijn acht neonatologen aan de afdeling verbonden, niet alle voltijds. Drie kinderartsen
zijn ‘fellow’, ze zijn kinderarts in opleiding tot neonatoloog.

De neonatologen die gedurende een week de supervisie over een zaal hebben bepalen het beleid voor
de daar aanwezige kinderen. Ze spreken ook met de ouders. Vaak laten ze het informeren van de ouders
ook over aan assistenten. Die werken namelijk vaak enkele weken op een zaal, hebben eerder informeel
contact met ouders door hun werkzaamheden en kunnen zo een grotere continuïteit bieden. Bij erg
jonge, zieke en/of complexe situaties voeren de stafartsen bij voorkeur zelf de gesprekken met de ouders.18

Dat gebeurt niet alleen met fysiek zieke kinderen maar ook in gevallen waarbij de sociale achtergrond van
het gezin daar volgens de staf aanleiding toe geeft.

In het algemeen kan gezegd worden dat de ouders van kinderen op de afdeling in Gent al hun informa-
tie van een bepaalde stafarts krijgen, een klein deel praktische informatie over de dagelijkse gebeurtenis-
sen of ingrepen van de assistenten en verpleegkundigen. Op de afdeling in Amsterdam spelen die laatste
twee groepen een grotere, zelfstandige rol. Ouders krijgen informatie van veel meer mensen, op steeds
weer iets andere wijze. De informatie is niet zoals op de afdeling in Gent strikt gecontroleerd en onder
embargo.19

De benadering van deze afdeling typeert haar. Er heerst een traditie en sfeer waarin men voorzichtig is
met intensief ingrijpen. Men tracht ouders met het hele team ‘te begeleiden’. De behandelingsbeslis-
singen worden ook vaker in consensus (onder artsen) genomen. De behandelingsbeslissingen op de afde-
ling in Gent werden in principe door één arts genomen en die ene arts ‘vangt’ de ouders ‘op’. Natuurlijk
hoorde die arts in informeel overleg of tijdens overdrachten ook wel de mening van collega’s, maar in
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principe werden de beslissingen genomen door die ene arts. De anderen bemoeiden zich daar vaak ook
niet mee. De neonatoloog heeft aldus op die afdeling een bijzondere positie. Zij/hij gebruikt de facilitei-
ten om zijn/haar kinderen te behandelen. Op de afdeling in Amsterdam werd regelmatig de vraag gesteld:
‘Is er iemand tegen het verder gaan met de behandeling? Wordt het niet te intensief?’20 Er heerst een sfeer
van verzet tegen het al te vanzelfsprekend toepassen van beschikbare technieken. ‘Vriendelijke’ technie-
ken als CPAP en de kangoeroemethode worden er sterk gewaardeerd.

De verpleegkundigen spelen een grote rol bij de begeleiding van ouders. Ze informeren ouders over de
toestand van het kind en zijn bij gesprekken van artsen met ouders aanwezig. Ze houden rapportage bij
over hun bevindingen en gesprekken met ouders. In tegenstelling tot de verpleegkundigen van de afde-
ling in Gent worden de verpleegkundigen op de afdeling in Amsterdam ook gevraagd naar hun mening
over de effecten van de behandeling, de toestand van het kind en de ouders en de eventuele volgende stap-
pen in de behandeling en het spreken met de ouders. Dit betekent niet dat de belangrijkste behandelings-
beslissingen niet door artsen worden genomen. Het gaat er om dat de verpleegkundigen deelgenoot wor-
den gemaakt, ingelicht worden over de bedenkingen bij behandelingsbeslissingen. Dat gebeurt vooral in
het ochtendoverleg waarin het beleid voor de dag bepaald wordt. Op deze afdeling vond dit overleg plaats
in een aparte ruimte. Arts, assistent, verpleegkundige en leidinggevend verpleegkundige nemen daar alle
gegevens over het kind en de ouders door. Op de afdeling in Gent vond dergelijk gezamenlijk overleg
nooit plaats.

Aan de afdeling in Amsterdam is maatschappelijk werk verbonden. Die helpt ouders bij praktische
zaken en bij het verwerken van de onzekerheden rond hun kind. Maatschappelijk werk kan in die rol
goed functioneren omdat ze buiten de hiërarchie van de afdeling staat en niet deel neemt aan de planning,
uitvoering en bespreking met ouders van het medisch beleid.

Twee afdelingen, één doel

Twee afdelingen die een grotendeels overeenkomstige doelstelling hebben, een zo goed mogelijke overle-
ving waarborgen voor zoveel mogelijk kinderen, streven dat doel op een verschillende manier na. Op de
context waarin de afdelingen functioneren komen we in het volgende hoofdstuk terug. De meest in het
oog lopende verschillen die hier van belang zijn vormen de omgang met extreem te vroeg geboren kinde-
ren waarvan de kansen klein en de risico’s groot zijn. De beschreven benaderingen, ‘zich moeten bewij-
zen’, versus ‘een kans geven’ of ‘het voordeel van de twijfel geven’ zijn strategieën om beslissingen te struc-
tureren. De benaderingen zijn geen verklaringen voor gedrag op de afdeling, maar dienen slechts als
nader te beschrijven en te analyseren typering van strategieën om de confrontatie met te vroeg geborenen
aan te gaan. Opgemerkt moet worden dat deze benaderingen niet alleen leiden tot verschillende besluit-
vorming en verschillende behandelingstrajecten en verschillende groepen overlevenden, maar ook tot
‘verschillende soorten prematuren’. Op de bestudeerde afdelingen wordt immers verschillend tegen kan-
sen en risico’s aangekeken. Rhoden (1986) en Kinlaw (1996) formuleren als probleem bij de eerste benade-
ring (‘doen’, c.q. ‘een kans geven’: Welke mate van zekerheid over de toekomst van het kind is genoeg om
een beslissing de behandeling te staken of in te perken te legitimeren? Kinlaw besluit dat deze benadering
in ieder geval de morele verantwoordelijkheid van de betrokkenen benadrukt. Dat is zo, maar de andere,
de statistische benadering, ofwel ‘laten’, doet hetzelfde, op een andere manier. De artsen die deze strategie
volgen moeten immers eerst verantwoorden om niet te beginnen met behandelingen, soms om vervol-
gens wel te beginnen, en soms om alsnog de behandeling te staken.

Het lijkt vreemd dat twee afdelingen binnen hetzelfde specialisme op basis van dezelfde gegevens tot
zo’n van elkaar verschillend beleid komen. Binnen Nederland bestaan dergelijke verschillen ook. De
Gezondheidsraad (2000: 51) heeft die verscheidenheid in haar laatste rapport ook genoemd als een moge-
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lijkheid om de klant, de ouders en verwijzende artsen, meer keuzevrijheid te geven. In het rapport wordt
gesteld dat het benutten van die verscheidenheid en keuzevrijheid wel inhoudt dat er meer plaatsen voor
intensive care zouden moeten worden voorzien. Nu worden kinderen behandeld in het dichtstbijzijnde
ziekenhuis, zonder dat het beleid van de afdeling in ogenschouw wordt genomen. De verschillen tussen
de afdelingen worden in dit rapport dus ook niet in morele zin geduid. Dat zal in dit boek ook niet gebeuren.

We kunnen zien dat beide afdelingen trachten grenzen aan behandelingen te stellen. Ze doen dat op
verschillende manieren, maar de conclusie kan niet anders luiden dan dat een technologisch imperatief
zoals dat zo vaak als beslissende kracht wordt geschetst (Dupuis 1992) niet de hele praktijk domineert en
stuurt. Als de afdeling in Gent bij kinderen boven van 23 of meer weken de behandeling begint, dan is dit
met voorbehoud. Levensverlengende behandelingen kunnen worden gestaakt (betekenis: het leven van
het kind kan worden beëindigd) indien de behandeling het doel niet meer dient volgens de stafleden (en
de ouders). Op beide afdelingen is in principe de inzet van stafleden om alle gegevens met de ouders te
bespreken en de ouders ook bij de besluitvorming te betrekken. Dat was de inzet van de gesprekken die in
dit hoofdstuk getoond zijn. In hoeverre dat in de praktijk ook werkelijk gebeurt komt later uitgebreid aan
de orde.
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DEEL 2

Mogelijkheden en onmogelijkheden





HOOFDSTUK III

Oud nieuws

Neonatologie is een moderne remedie tegen ongeluk in het reproductieproces. Anspach (1993: 1) noemt
de afdeling neonatologie ‘a monument to science and technology, a living testament to the vast resources
that our society has committed to saving life at its beginning.’ Of alle beschikbare middelen steeds ingezet
moeten worden is echter in de praktijk een weerkerende vraag. Moet het leven van kinderen, die ondanks
de intensieve behandeling toch kunnen overlijden, mogelijk gemaakt worden? Moet men het leven van
kinderen die een groot risico lopen een leven met (ernstige) beperkingen of handicaps tegemoet te gaan
mogelijk maken? De moderne mogelijkheden dwingen beslissingen af over de inzet van de middelen.

Maar neonatologie is niet alleen een moderne oplossing en de beslissingen zijn dat evenmin. We zullen
in dit hoofdstuk neonatologie in het algemeen typeren, voor zover dat mogelijk is. Neonatologie is, met al
zijn moderne middelen en problemen, ook gegrondvest op aloude en universele sjablonen voor proble-
men met pasgeborenen. Zoals de kangoeroemethode een heruitvinding is in de nieuwe context van de
afdeling neonatologie, zo werden in de neonatologie nieuwe technieken in oude menselijke program-
ma’s, gedragspatronen met een biologisch-evolutionistische basis, ingepast. Mensen reageren met een
zeker voorbehoud op pasgeborenen (Hrdy 2000). De eerste levensdagen waren in het verleden voor pas-
geborenen niet alleen gevaarlijk door de fysieke aanpassing die ze moesten doormaken. Bekend is dat er in
het verleden een grote kindersterfte bestond, vooral door de grote sterfte onder pasgeborenen. Hrdy stelt
dat de eerste levensdagen voor pasgeborenen niet alleen gevaarlijk waren door de fysieke aanpassing die de
kinderen moesten doormaken, maar ook doordat menselijke ouders in die periode afwogen of ze wel
genoeg wilden/konden investeren in het nieuwe kind. Het laten sterven of actief doden van een pasgebo-
rene, infanticide, was een universele praktijk onder mensen.

Neonatologie lijkt onverenigbaar met praktijken van infanticide want het kenmerkt zich juist door een
ongebreidelde inzet van middelen om pasgeborenen het leven te redden. Maar het heden bestaat uit vele
tijden.1 In de neonatologie, ‘Technologie van en voor de toekomst’, (Vrolijk et al. 1990) zijn boven-
genoemde gedragspatronen zichtbaar te maken. In dit hoofdstuk wordt daartoe een poging gedaan. Met
Hrdy (2000) en Weir (1984) wordt geprobeerd een raamwerk te schetsen waarmee de omgang met
extreem te vroeg geboren kinderen begrijpelijke gemaakt kan worden. De doelstellingen, de geschiedenis
en de resultaten van neonatale zorg worden beschreven. Daarna wordt getoond hoe kennis over infanti-
cide toegepast kan worden bij de analyse van communicatie en besluitvorming in de neonatologie. In dit
hoofdstuk zal ook de eerste casus uitvoerig aan de orde komen.

Ademruimte. De doelen van de neonatologie

Van Reempts et al. (1996: 647) formuleren het doel van neonataal ingrijpen aldus: ‘Deze kinderen moe-
ten intact en zinvol overleven, d.w.z. niet voortdurend afhankelijk zijn van medische ondersteuning; zij
moeten vlot kunnen communiceren, noch somatisch noch psychisch lijden en een redelijke levensver-
wachting hebben.’ Overleving wordt niet gezien als het enige doel van behandelingen. De artsen voelen



zich verantwoordelijk voor hun ingrijpen. Ze redeneren: zonder ons ingrijpen zouden deze kinderen
overlijden. Indien wij een kind in leven houden dat later gehandicapt blijkt te zijn, hebben wij dat leven
mogelijk gemaakt. In die zin trekken de artsen heel wat verantwoordelijkheid naar zich toe. Die gaat nog
verder dan het kind zelf. Ze voelen ook verantwoordelijkheid voor een trend die de waarden van het
gezinsleven mede heeft veranderd. Van Reempts et al. (1996: 651): ‘‘’Ongelimiteerde’’ zorgen hebben een
betere overleving teweeggebracht, maar ook morbiditeit en een economische last. Vóór de jaren vijftig
werd het welzijn van de pasgeborene ondergeschikt geacht aan het familiaal welzijn. Sedertdien wordt van
de familie verwacht dat het welzijn van de “defecte pasgeborene” boven alle andere waarden uitstijgt. Het
is voor de ouders een morele verplichting geworden levenslange ondersteuning te bieden aan hun
gehandicapt kind. Men kan zich de vraag stellen of dit niet antisociaal is’. Silverman (1990), een beroemd
neonatoloog die het verschuiven van behandelingsgrenzen kritisch volgt, stelt het nog ruimer. Hij
typeerde de praktijk van de neonatologie als ‘reverse social Darwinism’ en ‘de eugenetica op zijn kop’.
Neonatologie zou door het redden van steeds meer gehandicapte levens de kwaliteit van de menselijke
soort negatief beïnvloeden.

Levens redden is het doel van de artsen. Maar het voorkomen dat zeer gehandicapte kinderen kunst-
matig in leven worden gehouden is ook hun doel. Een al te menselijke en invoelbare doelstelling, maar
juridisch toch een probleem. Actief levensbeëindigend handelen bij een wilsonbekwaam persoon als een
pasgeborene is moord. In het gezaghebbende rapport van Nederlandse kinderartsen over de wenselijk-
heid van levensverlengende behandelingen, Doen of Laten? (NVK 1992: 37) wordt gesteld: ‘Bij allen speelt
een verregaand gevoel van verantwoordelijkheid voor eigen eerder handelen, met name in die situatie
waarin het kind als direct gevolg van ons levensverlengend handelen in leven bleef. In een dergelijke situa-
tie kan er van een noodsituatie sprake zijn omdat de intensieve medische maatregelen, die goed bedoeld
waren, zich klaarblijkelijk tegen het kind gekeerd hebben. (…) De verregaande beïnvloeding van het
natuurlijk beloop van levens- en stervensprocessen is slechts verantwoord indien wij er van uit mogen
gaan dat het kind ermee gediend is. Dit betekent: indien voor het kind de baten opwegen tegen de lasten.
Maar wat als wij ons nog tijdens de intensive care fase realiseren dat het kind ernstige schade heeft opgelo-
pen?’ De kinderartsen formuleerden ‘het belang van het kind’ als ‘kwaliteit van leven’, of ‘levensperspec-
tief’. Die kwaliteit van leven wordt getoetst aan de hand van een aantal aandachtspunten: Communicatie,
zelfredzaamheid, afhankelijkheid, lijden en verwachte levensduur. Een vooruitzicht op een te geringe
kwaliteit van leven of een te gering levensperspectief kan na overleg met ouders en andere betrokkenen
leiden tot een beslissing behandelingen te staken. Dit kan volgens het rapport op grond van het feit dat
dergelijke behandelingen ‘medisch zinloos’ zijn.2

De artsen menen dat ze dergelijke beslissingen kunnen en moeten nemen (Versluys 1992; Silverman
1990) Gezondheidsjuristen als Leenen (1988) en Roscam Abbing (1988) menen echter dat dit niet het
geval is. Zij stellen dat beslissingen om het leven al dan niet opzettelijk te beëindigen alleen gebaseerd
mogen zijn op medische criteria en niet op sociale. De kinderartsen hebben er dan ook een probleem bij.
Ze kunnen de doelen die ze zelf formuleren niet goed nastreven. Ze kunnen een ‘ten onrechte’ mogelijk
gemaakt leven niet actief beëindigen. Ze kunnen wél, indien het kind nog in de intensive care fase ver-
keert, de behandelingen staken als blijkt dat die niet in het belang van het kind worden geacht. Het risico
dat ze juridisch vervolgd zullen worden wegens het nemen van niet op medische feiten genomen beslis-
singen over leven en dood minimaliseren ze door in deze gevallen een natuurlijke doodsoorzaak aan te
geven.

Neonatologie is niet alleen wegens haar ‘voorwaardelijke’ doelstelling een bijzonder soort genees-
kunde. Het is ook een geneeskunde die niet strikt gericht is op ‘genezen’ maar meer op het helpen over-
bruggen van een bepaalde periode. In die periode moet het kind groeien en rijpen. Devlieger et al. (1992:
1009) stellen bijvoorbeeld over de behandeling van prematuren: ‘De hulp die het medisch en verpleeg-
kundig team hen hierbij kan bieden is in hoofdzaak symptomatisch, d.w.z. vitale functies worden tijdelijk
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ondersteund of overgenomen zonder dat het maturatieproces hierdoor echter versneld wordt, vaak inte-
gendeel: de symptomatische behandeling gaat veelal interfereren met het maturatie- en groeiproces. De
kunstmatige beademing is hier een voorbeeld van. Des te moeilijker dit compromis tussen maturatie en
groeiproces enerzijds en behandeling anderzijds tot stand komt, des te dieper zullen de achtergelaten spo-
ren zijn.’ Het gaat dus eigenlijk om de overbrugging van de gevaarlijke periode in het te vroeg begonnen
leven. Kinlaw (1996: 418) spreekt van het ‘overzetten’, ‘helpen overkomen’, ‘tiding over’, van deze kinde-
ren door middel van intensive care behandelingen. Gezien de risico’s op latere problemen bij overlevende
kinderen wordt die periode niet zonder twijfels doorgemaakt. De geneeskundigen gebruiken deze periode
tevens als een beoordelingsperiode. In die periode zetten ze diagnostische technieken in om te bepalen of het
leven dat ze met behandelingen mogelijk maken wel in het belang van het kind en de ouders is. Ze voelen
zich verantwoordelijk voor deze levens, omdat die in zekere zin iatrogeen te zijn: met medische middelen
tot stand gebracht. Iatrogeniteit is een sleutelwoord om het doen en laten op deze afdelingen te begrijpen.
Het verklaart waarom, zoals Griffiths, Bood en Weyers. (1998) stellen, neonatologie ethische problemen
op zijn kop zet.

Neonatologie, de discussie op zijn kop?

Nieuwe behandelingsmogelijkheden deden kinderartsen al in 1972 inzien dat het behoud van het leven
van pasgeborenen niet het enige doel was. Op de Ross Conference in de Verenigde Staten gaf kinderarts
Zuelzer aan hoe het denken veranderd was. Tot dan toe was volgens hem de onvoorwaardelijke opdracht
het behoud van het leven geweest. Maar dat principe gold niet meer nu de kans bestond dat dit leven
dankzij allerlei vernuft werd behouden terwijl de natuur toch duidelijk de intentie had dat het niet
behouden werd. Hij sprak de angst uit dat artsen, nu ze die oude opdracht en daarmee zekerheid kwijt
waren, niet wisten wat te doen en dat die onzekerheid hen zou immobiliseren en zou belemmeren om
keuzen in de behandeling te maken. Rothman (1991: 195) concludeert over de inbreng van Zuelzer: ‘The
nightmare case (…) was not the unnecessary death of a defective new-born but the survival of such a
new-born because physicians had been unable to make tough but necessary choices.” In een artikel over
de beslissingen die worden genomen op de afdeling neonatologie Duff & Campbell (1973: 892) ook in die
zin over pasgeborenen wier leven ze niet wilden redden: ‘Such very defective individuals were considered
to have little or no hope of achieving meaningful ‘humanhood’, they have little or no capacity to love or
be loved. They are often cared for in facilities that have been characterised as ‘hardly more than dying
bins’. (…) We may, as a society, scorn the civilisations that slaughtered their infants, but our present tre-
atment of the retarded is in some ways more cruel.”

In Nederland zijn twee rapporten over pasgeborenen van belang. Griffiths, Bood en Weyers (1998:
120) concluderen dat de rapporten van de Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend Handelen
(KNMG 1990/1993/1997) en de NVK (Het boven genoemde Doen of Laten? (1992)) van dezelfde omkering
uitgaan als hierboven geschetst. Niet het kunstmatige verkorten van levens wordt bevraagd, maar het
kunstmatige verlengen van levens.

We zullen nu die rapporten in hun context plaatsen en het verloop van de discussie over euthanasie en
levensbeëindiging in Nederland en België schetsen. Een paar dingen vallen op: kinderartsen publiceren
openlijk over hun daden en hun rechtvaardigingen daarvoor: Bijvoorbeeld Van Reempts et al. (1996) en
Vanhaesebrouck et al. (1989), en voor Nederland bv. De Leeuw 1987; Brouwers en De Vries (1995) Dat
geldt voor de artsen in beide landen. Er is echter een belangrijk verschil tussen de landen op dit terrein.
Dat is het streven van Nederlandse artsen en kinderartsen in het bijzonder om hun opdracht en hun pro-
blemen daar mee naar buiten te brengen en te zorgen dat er meegedacht wordt over de hantering van die
problemen. In België is dit niet gebeurd. Dit uit zich in het nagenoeg ontbreken van rapporten en publi-
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katies over het onderwerp in België. De artsen in België voelen niet de behoefte hun keuzen voor te leggen
aan het publiek.3 Dat is ook te zien in de huidige discussie over euthanasie in België. Het artsensyndicaat
en de Orde van Geneesheren melden dat voor hen een wettelijke regeling van euthanasie niet nodig is.
Blijkbaar voelen de artsen zich niet door de bestaande, restrictieve, wetgeving belemmerd. Voor uitwas-
sen vertrouwen ze op de medische plichtenleer. De kinderartsen in België kúnnen ook niet gezamenlijk
hun problemen en oplossingen aan de orde stellen in rapporten want ze verschillen onderling sterk van
mening en concurreren eerder met elkaar dan dat ze samenwerken.

De discussie over (de legalisering van) euthanasie is in België lange tijd bepaald door de Christen
Democratische Volkspartij. In de periode 1995-1996 werden vijf wetsvoorstellen rond euthanasie in de
Belgische Senaat en Kamer ingediend (Favyts 1998), euthanasie werd besproken door voor en tegenstan-
ders (De Groot 1997; Zuster Leontine 1995). In 1998 verkeerde de euthanasiediscussie in België in een
impasse (Deliens 1998). Euthanasie is verboden. Opiniepeilingen onder algemeen publiek en onder artsen
toonden echter aan dat het denken over en de praktijk van handelwijzen rond het levenseinde van patiën-
ten zich hadden gewijzigd. Inmiddels is de discussie over euthanasie in een volgende fase gekomen
doordat een coalitie van regeringspartijen tracht tot wettelijke regelgeving te komen.4 Onderzoek van
Deliens en Bilsen (1998) levert nu ook empirische informatie die het debat stuurt en enige noodzaak
geeft.5 Deliens (1998) betoogt namelijk dat er niet alleen een discrepantie van de norm en de praktijk is
(levensbeëindiging is verboden, maar vindt wel plaats) maar ook een discrepantie tussen de wettelijke
norm en de opvattingen van het publiek. De discrepantie tussen norm en praktijk wijst er volgens hem op
dat er strafbaar handelen plaatsvindt in een sfeer van discretie en geheimhouding. Deze conclusie vormt
een extra aanleiding voor velen om te komen tot een wettelijke regeling want nu is er geen toezicht op de
kwaliteit van besluitvorming mogelijk. Deliens et al. (2000) tonen aan dat een wettelijke regeling wense-
lijk is aangezien artsen in België relatief vaak levensbeëindigend handelen zonder nadrukkelijk verzoek
van de patiënt.6

In het debat is inmiddels de definitie van euthanasie beperkt tot ‘actief levensbeëindigend handelen bij
een bekwame persoon, nadrukkelijk op diens verzoek’. Daarmee werd, net als in Nederland, een restcate-
gorie gecreëerd, die van zogenaamde ‘wilsonbekwamen’. Juist door dat onvermogen om een wil te uiten
kan er volgens de geaccepteerde definitie geen sprake zijn van euthanasie bij wilsonbekwamen. Een
opmerkelijke ontwikkeling, die zich ook in Nederland in de jaren tachtig voordeed, want euthanasie
betekent eigenlijk: de goede dood. Die kan voor iedereen bewerkstelligd worden.

Een beperkte commissie van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek bracht over wilsonbekwamen
in 1999 een advies uit. Over pasgeborenen zegt het advies dat sommige leden, bij hoge uitzondering, als
het stilleggen van behandelingen niet volstaat om aan een onmenselijke situatie te ontkomen, zich kun-
nen voorstellen dat levensbeëindigend wordt gehandeld: ‘Bij pasgeborenen daarentegen, met een zware
mentale en/of fysieke handicap lijkt het uitzonderlijk wel mogelijk, op uitdrukkelijke vraag van de ouders
en in overleg met het verzorgingsteam, levensbeëindigend op te treden om een pijnlijk of zinloos bestaan
te voorkomen.’7 Het ziet er naar uit dat wetgeving die euthanasie reguleert nog niet snel tot stand zal
komen, en een regeling voor pasgeborenen al helemaal niet. Zo werd door de paars-groene meerderheids-
partijen in de Belgische Senaat in december een wetsvoorstel over euthanasie ingediend waarmee eutha-
nasie buiten de strafwet zou blijven indien de juiste procedure zou zijn gevolgd. Maar binnen de senaat
brokkelt de steun voor dit voorstel af (De Standaard 10-6-‘2000 en De Morgen 10-6-‘2000.) En na een
eventuele aanvaarding van het voorstel door de Senaat moet het nog door de Belgische Kamer worden
goedgekeurd.

Nederland neemt op het gebied van medische beslissingen rond het levenseinde een unieke positie in:
‘The Netherlands is presently the only country in the world in which euthanasia, under specific circum-
stances, is legally permissible.’ (Griffiths, Bood & Weyers 1998: 15). Over de praktijk van Nederlandse art-
sen is veel bekend geworden door eigen publikaties en ook door jurisprudentie.8 In de periode 1970-1982
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ontstond rond gevallen van euthanasie een debat waarin gaandeweg de definitie van euthanasie vorm
kreeg. In de periode 1982-1986 kristalliseerde deze definitie zich uit. Over euthanasie bij pasgeborenen
werd niet gesproken, schreef De Leeuw in 1987 (De Leeuw 1987). Euthanasie werd wel steeds meer en ook
aan de hand van cijfers besproken. In 1991 bracht de commissie Remmelink haar rapport uit. In 1993 werd
met de wet op de lijkbezorging een regeling voor euthanasie onder voorwaarden tot stand gebracht. Een
nader onderzoek inventariseerde welke handelingen rond het levenseinde hoe vaak plaats vonden. Op de
beslissingen rond het levenseinde komen we in hoofdstuk IX en X terug, waar besluitvorming op de twee
afdelingen besproken wordt.

Het bijzondere van de discussie rond pasgeborenen en euthanasie (of volgens de gebruikte definitie van
euthanasie; levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwamen) is dat voor de medici het principe in dubio
abstine (wanneer je twijfelt, behandel dan niet) bij deze patiëntengroep overheerst. Het dilemma voor de
kinderartsen in de neonatologie is veel eerder ‘moeten we wel beginnen?’, dan ‘moeten we dit leven beëin-
digen?’, hetgeen in de ‘normale’ euthanasiediscussie altijd voorop staat. De bijzondere status van pasge-
borenen met hun kansen en risico’s maakt een ander denken over levensbeëindiging en behandelingen
mogelijk en nodig. In het besef dat het wezenlijke ethische moment het al dan niet beginnen met behan-
delen is, is het staken van behandelingen een afgeleide zaak. Hoe lastig die beslissing over het al dan niet
beginnen met behandelingen is, blijkt ondermeer uit de hieronder weergegeven casus. Zoals eerder
gezegd is het medisch beleid van deze afdeling dat kinderen die na minder dan 26 weken zwangerschaps-
duur geboren worden, eerst beoordeeld worden op hun ‘vitaliteit’, hun overlevingskansen. Dat blijkt
makkelijker gezegd dan gedaan, want het beleid van de neonatoloog kan niet onafhankelijk van het
medisch beleid van de verloskundige bepaald worden. We zien hoe pas langzaam de werkelijke redenen
voor het handelen van de neonatoloog en de assistent duidelijk worden. Ook zien we dat het feit dat dit
kind meteen intensief behandeld is, niet door alle artsen als onwenselijk wordt gezien. Tenslotte ver-
schuift de aandacht in deze casus naar de manier waarop met ouders wordt gesproken en hoe mogelijke
toekomstige problemen van het kind worden bediscussieerd en met de ouders besproken.

Casus Vari

Dit kind werd voor het eerst besproken op de afdeling in Amsterdam, ‘aangekondigd’, zoals men zegt,
toen het nog niet geboren was en de vrouw die het bij zich droeg nog maar 24 5/7e weken zwanger was. Tij-
dens de dagelijkse overdracht aan het begin van de dag worden ook de mogelijke bevallingen besproken.
De vrouw lag op de afdeling verloskunde en had drie tot vier centimeter ontsluiting, de vochtblaas puilde
er uit. De gynaecologen probeerden een premature bevalling tegen te houden, te ‘remmen’, maar ze waren
bang dat het niet zou lukken. Ze vertelden de ouders dat het kindje niet behandeld zou worden als het zou
worden geboren.
Het lukte om de geboorte van het kind uit te stellen. Drie dagen later werd de vrouw opnieuw besproken
bij de neonatologen. De gynaecologen hadden gevraagd of ze corticoïden konden gaan geven. De zwang-
erschapsduur was inmiddels 25 1/7e weken.
Neonatoloog: ‘’Nee’, zeiden we gisteren. Vroegen ze het nu weer? Neigen zij er toe dan?’
Assistent: ‘Ja, zij wel, ze hebben natuurlijk ook contact met de vrouw. Ze is wel rustig verder. Geen
weeën.’
Neonatoloog: ‘Maar ja, ze weten, cortico’s werken pas vanaf 26-28 weken.’
Assistent: ‘Ze vroegen ook of een van ons met de ouders zou kunnen praten.’
Neonatoloog: ’Nou ja, we kunnen alleen vertellen dat we niets doen als het kind geboren wordt.’
Assistent: ‘Ze hebben afgesproken met de ouders dat ze geen keizersnede gaan doen onder de 26 weken.’
Neonatoloog: ‘Dat is toch altijd zo? Geen keizersnede onder de 28 weken.’
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Andere neonatoloog: ‘Ja, maar dat hangt er van af, bij een dwarsligging doen ze het soms wel. Als het kind
alleen door bijvoorbeeld een dwarsligging asfyctisch wordt dan kan het dat ze wel een keizersnede doen.
Want in zo’n geval kan het kind er niks aan doen dat het problemen heeft, die hangen dan niet samen met
de prematuriteit.’

Een dag later wordt het kindje ‘s nachts plotseling geboren. Het was een gecompliceerde bevalling want
het kind lag verkeerd en moest gedraaid en daarna met hulp geboren worden. (versie en extractie) De
moeder kreeg narcose voor deze ingreep. De neonatoloog die Vari na geboorte wilde beoordelen, zoals na
een bevalling bij minder dan 26 weken gebruikelijk is (25 3/7e), meende dat deze beoordeling voor het kind
niet eerlijk zou zijn. Hij verwachtte dat het kind iets van de narcose die de vrouw kreeg ook binnen had
gekregen. Daardoor zou zijn vermogen zelf te ademen belemmerd zijn.
De dag erna, maandagochtend, draagt de assistent het kindje over aan de dagdienst: ‘Geboren na 25 3/7e

weken. Weegt 780 gram. Apgar’s van drie-twee-vijf, met name door de stuitextractie. We zouden eerst kij-
ken wat ‘ie deed. Maar door de narcose moest er wat gebeuren.’
De andere neonatologen glimlachen, één van hen zegt: ‘Tja, soms wil je wel je beleid volgen, maar kun je
niet anders.’
De neonatoloog die de behandeling uitvoerde: ‘Ja, de paradox is, verloskunde wil het kind in de beste con-
ditie laten geboren worden. Dus doen ze een versie en extractie. Wij willen natuurlijk ook dat het kind zo
goed mogelijk ter wereld komt. Maar wegens die versie en extractie moest de vrouw narcose hebben en
daardoor kreeg dat kind mogelijk ook narcose binnen. Wij willen ook dat kind beoordelen maar dat gaat
niet met narcose. Maar goed. We hadden geen tijd om te discussiëren over de te volgen strategie, want
toen ik er bij kwam was het kind al geboren. Was in diepe narcose. Hij had wel een goede hartactie. Later
werd ‘ie wel bradycard. Met kapje en ballon werd hij mooi roze en ademde dan spontaan verder. Daarom
hebben we hem daarna geïntubeerd, hij leek in orde. Zo komt van het een het andere.’
Andere neonatoloog: ‘Waarom werd er een stuitextractie gedaan? Waarom geen sectio?’
Neonatoloog (behandelende neonatoloog): ‘Deze lag dwars. Het risico voor moeder is met een keizer-
snede aanzienlijk groter. En het gaat over een kind waarbij we toch argumenten moeten vinden om de
behandeling achterwege te laten. Dat lukt soms niet.’
De andere artsen glimlachen hier begrijpend over.
Assistent: ‘Hij heeft twee keer surfactant gehad, met een goed resultaat. De beademingsvoorwaarden kon-
den naar beneden, heeft nu nog 30% zuurstof. Heeft flink veel vulling gehad. Heeft mogelijk ook een
infectie want moeder had post-partum koorts. Het is nu een stabiele, jonge prematuur.’
Behandelende neonatoloog: ‘Ja, het kindje ziet donker. De raciale afkomst is mogelijk van belang.9 De
vader is niet van hier. Het is misschien een beetje een mengelmoesje. De moeder is in ieder geval heel
blank.’
Voor de verpleegkundigen legitimeerde de geboorte onder narcose ook de onmiddellijke intubatie van
Vari. De twijfels over de zin van intensieve behandelingen bij kinderen van minder dan 26 weken ontbra-
ken. De verpleegkundige die hem verzorgde vond alleen dat in dit geval heel goed genoteerd moest wor-
den wat er tegen de ouders werd gezegd. Want de behandeling van Vari vond ze toch bijzonder. Er moest
volgens haar nog maar afgewacht worden hoe het zou aflopen. Ze vond dat hij goede kansen had en dat hij
wel wat ouder leek dan de opgegeven zwangerschapsduur: ‘Hij kan zijn oogjes al open doen. Ik vond het
kind er goed uitzien, elke stap verder met de behandeling was te verantwoorden. Je staat wel eens hoofd-
schuddend bij zo’n kind dat je denkt: “waar zijn we mee bezig”, maar hier is dat niet zo.’

Tijdens de dagelijkse bespreking met de arts zei de verpleegkundige: ‘Hij doet het goed hè, voor zo’n
kleintje. Is hij niet wat ouder dan 25 3/7e eigenlijk? Als je z’n nageltjes ziet, zijn oortjes en zijn open oogjes.’
Neonatoloog: ‘Voor het zelfde geld lag hij onder de groene zoden. Maar we zijn er nog niet, we hebben
nog de ductus en een mogelijk BPD-probleem. En hij is zo jong, met deze beademing, er is nog een lang
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traject te gaan. Vandaag moet ‘ie laten zien dat ‘ie opknapt. Nee, er is niet veel twijfel over zijn leeftijd. Je
hebt altijd twee weken marge natuurlijk bij die schatting. Maar 27 weken is ‘ie niet en 23 weken ook niet.
De echo laat wel heel onrijpe hersenen zien.’
Verpleegkundige: ‘De ouders?’
Neonatoloog: ‘Die nacht hebben ze met …. (naam assistent) gesproken. Ze heeft gezegd dat we voorzich-
tig moeten zijn, want dat het een wankel en labiel evenwicht is. Naarmate het dagen goed gaat met de
longen mag je iétsje vertrouwen krijgen. Vanmiddag gaat …. (assistent) met hen praten.’

Die middag praten de assistent en verpleegkundige met de ouders. Op een kamertje op de kraamafdeling.
De verpleegkundige had de ouders telefonisch gemeld dat ze graag met de ouders wilden praten.
De assistent: ‘Ja, het blijft spannend. Hij is erg jong en we moeten hem goed in de gaten houden. De beade-
ming is in principe stabiel. Het hartje ook.’
Moeder: ‘Begint hij een beetje zelf te ademen?’
Assistent: ‘Ja dat kan, maar dat kan ook tegen hem werken. Dan willen we hem meer laten slapen. Maar
het kan ook goed gaan, moeten we aftasten. Verder hebben ze een echo van het hoofdje gedaan, het ziet er
goed uit.’
Vader en moeder: (zucht) ‘Gelukkig!’
Assistent: ‘Hij ziet er jong uit maar het gaat nu goed. We moeten afwachten. De hersenen moeten nog
verder uitrijpen. Hij is nog veel te jong voor voeding, dus moet hij voorlopig met infuzen voeding krijgen.’
Verpleegkundige: ‘Hij krijgt nu een heel klein beetje melk om zijn maagje te beschermen.’
Vader: ‘Hij doet zijn ogen open af en toe.’
Verpleegkundige: ‘En hij hield je vinger vast.’
Assistent: ‘Ja, we zijn op zich niet zo ontevreden. Maar hij is zo jong dat we voorzichtig zijn over of hij het
goed of niet goed doet. Zijn afweer is nog jong. Hij krijgt met jouw moedermelk wel wat antistoffen, maar
zodra we maar een klein beetje aan een infectie denken, dan gaan we snel de antibiotica uitbreiden. Hij ligt
onder de lamp. Het bloed bij baby’s is voor de geboorte wat anders dan erna en het wordt deels afgebroken
en dat kan hij nog niet goed verwerken. De beademing is stabiel en die moeten we afbouwen. Het hartje
pompt stabiel, en de ondersteuning daarvan kunnen we afbouwen. Over het algemeen genomen is hij niet
heel erg ziek. Maar het blijft heel erg spannend. Hij kan ‘s ochtends goed zijn maar ‘s avonds slecht.’
Moeder: ‘Wij denken zelf: ieder uur is er één.’
Assistent: ‘Ja, wij zeggen ook; ieder uur wordt hij sterker.’
Moeder huilt.
Verpleegkundige: ‘Moeilijk hè.’
Moeder: ‘Ja.’
Verpleegkundige: ‘Wat is het moeilijkst?’
Moeder: ‘Niet al te negatief te denken.’
Verpleegkundige: ‘Ja, we geven er ook geen aanleiding toe. We geven ook niet al te veel redenen om posi-
tief te denken.’
Moeder: ‘Ja, jullie zeggen dat ‘ie reageert. Maar dat durf je niet als positief te zien.’
Assistent: ‘Ja, dat is moeilijk. We kunnen het niet voorspellen. Hij zal ook moeten groeien. Maar nu,
gezien zijn leeftijd doet hij het goed, dat geeft toch wel wat hoop.’
Moeder: ‘Het is echt wel een sterk kereltje, maar dat zegt niet alles.’
Assistent: ‘Vooral in het begin, ik denk dat je dan toch nog meer reserve hebt.’
Moeder: ‘Soms krijg je het gevoel dat je niet al te veel mag hopen.’
Verpleegkundige: ‘Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar je moet wel proberen bij hem te zijn en te hechten.
Dat is belangrijk, ook als je hem zou verliezen. Je houdt toch van hem. Al gaat hij dood, dan helpt het zelfs
als je je nu hecht en er bent.’
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Vader: ‘We schrokken daarnet heel erg van de telefoon, we hoorden dat er een dokter met ons zou komen
praten. We verwachtten slecht nieuws, maar dit is geen slecht nieuws!’
Moeder: ‘We vinden het al heel wat dat hij rustig in de couveuse ligt. We dachten ook; “als ze er niks in
zien dan doen ze dat niet”.’
Verpleegkundige: ‘Ja, blijkbaar “zagen ze er wel wat in hè?”’
Assistent: ‘Jahoor, we gaan er helemaal voor.’
Verpleegkundige: ‘Excuses voor dat telefoontje. Dat jullie schrokken toen we belden of we even konden
komen praten. Dat was niet erg handig van me. We wilden jullie alleen maar informeren en het liefst
vandaag nog.’

De volgende dag maakt een neonatoloog een echo van Vari’s hersenen. Ze zegt: ‘Dat is toch wel behoor-
lijk dikke flaring hoor. Het is niet helemaal symmetrisch, dat wel. Verder een wat vergrote plexus, maar of
dat nou een bloeding is? En onder het linker ventrikel (in beeld) zit een witte zone, niet erg hard wit, maar
wel zichtbaar. Zullen we moeten “vervolgen”.’
Tijdens de grote visite wordt Vari besproken.
Assistent: ‘Is op de operatiekamer geboren in verband met narcose. Immatuur. Hypotoon ter wereld
gekomen. Aan de HFO gegaan, daarna heel langzaam stapje voor stapje afgebouwd. Circulatoir stabiel,
heeft ook geshunt. Gastro-intestinaal nog niets over te melden. Heeft nog geen voeding. Moeder had post
partum koorts, hij kreeg dus penicilline en gentamycine. Hij heeft zuurstofbehoefte ondanks de HFO,
maar daar is de ductus geen reden voor. Heeft forse flaring op de echo. En mogelijk ook een plexusbloe-
ding. Een ontzettend jonge prematuur die het algemeen toch redelijk doet.’
Neonatoloog (1): ‘Kun je de argumenten voor actief beleid nog eens noemen? Of was het van: “verlos-
kunde is actief, dus moeten wij ook actief zijn”.’
Assistent: ‘De Apgar’s waren 3-2-5. Met IPD’en werd hij roze. Door een fors narcose-effect was zijn condi-
tie niet te beoordelen.’
Neonatoloog (1): ‘Maar het aspect: was dat immatuur? Want daar kan je toch ook op beslissen?’
Behandelende neonatoloog (2): ‘Het was dubbel: een versie-extractie onder narcose. Verloskunde wil het
kind er zo goed mogelijk uit halen. Als wij dan zeggen: ‘doet niks door narcose….’ We willen de vitaliteit
beoordelen zoals afgesproken bij 25 weken. Maar dan moet je eerst gaan beademen want de narcose maakt
beoordeling natuurlijk onmogelijk. Met IPD werd hij roze en met een slap kind wat kan je dan behalve
intuberen en zien.
Op zich zag hij wel glazig, maar niet zo erg. Dan geef je infuus, haalt hem naar hier op de afdeling. Krijgt
hij navellijnen. Dan wat moet je: HFO die omhoog moet. Dus toch stuggere longen dan je denkt. Maar de
foto laat zien dat het niet erg is, dat het meevalt. Een beetje onderblazen longen zelfs, dus HFO omhoog.
Dan is er de indicatie voor surfactant. Sta je voor de vraag: doen of niet doen? De echo van de schedel is
goed. Voor het ondersteunen van de vitale functies moet je argumenten vinden om het niet te doen. Dan
zit je in het behandelcircuit.’
Neonatoloog (3): ‘Goed toch, bij dit kind?’
Neonatoloog: (1): ‘Nu breng je het alsof je op een hellend vlak zat. Maar dat is toch niet zo, je kan toch kie-
zen?’
Neonatoloog: (2) ‘Er is discussie op verloskunde geweest, waar ik niet bij was. … en …. (namen collega’s)
waren daar bij, maar ze hebben niks doorgegeven. Toen ik kwam was het kind geboren. ….(naam assis-
tent) was er, maar die was ook voor het blok gezet, want moeder was al onder narcose.’
Neonatoloog (1): ‘Maar een dwarsligging ís een indicatie voor deze ingreep, als je het kind een kans wilt
geven. Dat is een normale ingreep. Daar hoef je je dus niet door verplicht te voelen. Hij was zo onrijp. Zou
je niks hebben gedaan als hij normaal ter wereld was gekomen?’
Neonatoloog (2): ‘Ja, maar met IPD werd hij zo snel roze, daar sta je dan toch.’
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Neonatoloog (1): ‘Maar ja, je hebt toch ruimte om hem te beoordelen. Het is toch niet zo: actief zijn
doordat verlos actief was.’
Neonatoloog (2): ‘Het punt is dat het meten van de vitaliteit niet gaat. Als je met zijn tweeën gaat staan kij-
ken, dan zie je de hartactie dalen. Het aspect bestuderen gaat niet, want er is weinig tijd.’
Assistent: ‘Er is ook een sociaal argument, het is na de derde of vierde IVF-poging.’10

Neonatoloog (2): ‘Dat wist ik niet.’
Neonatoloog: (1) ‘Ja, dat mag meetellen.’
Neonatoloog (4): ‘Het is goed dat je het gedaan hebt. Hij lacht wat sarcastisch.’11

Neonatoloog (1): ‘De communicatie is niet goed geweest. Maar achteraf: het gaat? Of niet? Was het juist?’
Neonatoloog (2): ‘Het was toen erop of eronder. Maar het gaat er om: laten we ons beleid opdringen door
verloskunde of niet, dat is het probleem. Je stond voor de vraag: Is dit kind het nu waard om er beleid op
los te laten?’
Neonatoloog (3): ‘Dit was toch een elegante manier, zoals je het deed? Je kon het nu niet meteen beoorde-
len, dus eerst beademen.’
Neonatoloog (1): ‘Ja, en dan kan je zien, als het nou alle kanten op crepiteert daarna…’
Neonatoloog (3): ‘Ja, er zijn allerlei behandelmomenten. Op die momenten kun je alsnog kiezen. Maar
had je het gevoel dat je er niet goed aan had gedaan om te beginnen?’
Neonatoloog (2): ‘Nee, in principe niet, maar we moeten nog zien hoe het afloopt.’
Neonatoloog (1): ‘Stel, er was uitgebreid overleg geweest, dan had je toch precies gedaan wat je nu deed,
toch?’
Neonatoloog (2): ‘Jaa. Bij een à terme en dwarsligging doen ze een keizersnede. Nu deden ze geen keizer-
snede, was dat elegant? Het ging nu goed, maar hij kon er ook blauw uit zijn gekomen. Ik denk dat ze,
omdat wij zo terughoudend zijn, actiever worden. Zo voelen wij ons toch nog genomen.’
Neonatoloog (1): ‘Dat vind ik niet, als ze echt actief beleid voerden, zouden ze een keizersnede gedaan
hebben.’
Neonatoloog (3): ‘Ik heb dat eens besproken met ze: ‘als jullie een sectio doen, verwacht je dan ook van ons
dat we actief zijn? “Nee”, zeiden ze’. Zij willen een optimale conditie voor het kind waarborgen. Als het
DAN nog niet gaat met het kind, dan is het ook helemaal niks waard.’
Neonatoloog (1): ‘Zij kunnen nooit actief beleid afdwingen van ons, maar het roept wel vragen op. Maar
als het niks was, glazig, ‘zúlke drukken’, dan begrijpen ze dat wel.’12

Neonatoloog (2): ‘Als ik ouder zou zijn, en ik hoor van de artsen; “we doen een keizersnede bij u om het
kind geboren te laten worden, maar als het kind niet goed lijkt na geboorte, dan doen we niks, laten we het
overlijden”. Dat zou ik niet pikken.’
Neonatoloog (1): ‘Ik heb wel eens een versie-extractie laten overlijden.’
Neonatoloog (2): ‘Ik vind het heel moeilijk een kind met narcose te laten overlijden.’
Neonatoloog (4):’Dan moet je goed in je schoenen staan qua argumenten.’
Neonatoloog (3): ‘Hetzelfde geldt voor cortico’s. Als die gegeven worden, daar gaat ook een druk van uit
naar ons. Is na twee giften cortico’s ook geen hands off beleid meer toegestaan? Die kinderen, daar
springen we toch ook niet bovenop? Dan gaan we ook kijken, eventueel uitzuigen en zuurstof. Of alleen
kijken.’
Neonatoloog (2): ‘Maar je hebt altijd narcose met versie en extractie; dan moet je beademen tot de narcose-
effecten weg zijn.’
Neonatoloog (1):’Nee hoor, als je nou foetor hebt en koorts bij moeder. Dan weet je wat er aan de hand is.’
Neonatoloog (2): ‘Ik vond het moeilijk. Als je de kansen van het kind goed inschat zou je een keizersnede
doen. Nu werd dat niet gedaan. Het beoordelen van de vitaliteit, daar geven we allemaal een ander getal
aan. Als je er net een op de poli hebt gehad die slecht is, dan heb je een ander oordeel. Er was nu geen dis-
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cussie, dat was het probleem. Maar later realiseerde ik me dat het traject moeilijk anders kon, want bij dit
kind wilden ze geen keizersnede doen.’
Neonatoloog (4): ‘Moeten we er met verloskunde over praten?’
Neonatoloog (2): ‘In theorie is het goed dat zij zo ingrijpen omdat ze menen dat het kind er bij gebaat is,
dus dat is goed. Maar het kan niet zo zijn dat ze zeggen: wij geven het kind zo meer kans dus moeten jullie
ook actief behandelen. Het is bovendien sociaal-emotioneel moeilijk: een moeder die net uit een narcose
dwarrelt. Dan is het erg om daarbij te zeggen; hier is uw kindje, want ‘het doet het niet’. Dan dus maar
actieve behandeling.’
De verpleegkundige die Vari verzorgde over deze bespreking: ‘Ja, mooie discussie. Maar er volgt toch niets
uit? En IVF als extra reden voor behandeling? Dat geldt toch niet, want ouders willen toch geen ernstig
gehandicapt kind tot elke prijs? Het is trouwens niet waar van die IVF want de vader is nog maar een jaar in
Nederland, dus dan heb je nog geen IVF.’

Later op de dag dreigt er opnieuw een kind na 25 weken zwangerschapsduur geboren te worden. De
gynaecoloog komt het bespreken met de neoanatologen. Ze zegt over het ‘nieuwe kind’: ‘Die gaat het toch
niet redden.’
Neonatoloog (3): ‘Maar dat bepalen wij wel. Ik heb het gevoel dat we alleen maar genomen hebben van
verloskunde, niks gekregen.’
De gynaecoloog: ‘Ik begreep dat er over Vari ook vragen waren bij jullie want ik kwam ….(neonatoloog
(1)) tegen. Of het een keizersnede moest worden of niet. Maar wij bespraken het en jullie collega ….
(andere neonatoloog) zei: ‘Wij beoordelen het toch als het kind geboren is, ook als het een sectio is.’ Dat
leek me juist. Dus konden wij versie en extractie doen. Dat is overigens niet zo actief hoor, in dit geval.’
Neonatoloog (2): ‘Wij kregen dat kind in handen, we werden er heel laat bijgeroepen, waarom eigenlijk
een versie-extractie bij dit kind? Was dat voor moeder of voor het kind?’
Gynaecoloog: ‘Voor het kind.’
Neonatoloog (2): ‘Dan moeten jullie zorgen dat degenen die er voor het kind zijn daar ook op tijd zijn.
Wij willen de vitaliteit beoordelen maar met narcose forceer je een beslissing. Dan heb je een dweil die
doodgaat. Is het dan niet beter geen versie en extractie te doen maar een sectio?’
Gynaecoloog: ‘Ik zal de assistent op zijn jasje spugen. Maar een sectio? De mortaliteit van vrouwen is 100
keer hoger met een sectio. Het kind had bovendien een hartstikke goede pH, kon wel wat hebben, een sec-
tio was voor hem niet nodig.’

De neonatologie-assistent die Vari opving na geboorte heeft een belangrijke aanvulling op de gebeurtenis-
sen van die avond: ‘Het vervelende van toen was dat ik toevallig op de verloskunde was om naar een andere
zwangere te vragen. Toen werd hij (Vari) geboren! Ik wist niet wat te doen. Ik dacht; “ja, narcose!, dat wis-
ten we niet dat dat ging gebeuren! Hij doet ook niks, dus wat nu? Een beetje balonneren maar. Maar dat is
natuurlijk halfslachtig. Toen kwam … (naam neonatoloog) en die balonneerde wat harder en sneller en
toen werd hij roze. Maar toen werd hij gepiept voor een pneumothorax op de afdeling. Hij zei: ‘Intubeer
maar, dan zien we zo wel’. Maar als we samen zou zijn gebleven, hadden we wellicht nog eens gekeken naar
wat het kind zelf deed.’

Die avond voert de verpleegkundige met de ouders een ‘anamnesegesprek’.
Verpleegkundige: ‘Ik zal in het vervolg zo veel mogelijk voor hem zorgen. Ben dan ook een beetje het aan-
spreekpunt, coördinator, voor Vari, voor jullie en de anderen. Samen met een andere verpleegkundige.
Dit gesprekje gaat vooral om wat praktische dingen. Over de organisatie van de afdeling en de werkwijze.
Bijvoorbeeld dat als het heel goed zou gaan, Vari naar de high care kan gaan. Daar liggen minder zieke kin-
deren, in bedjes, drinken eigen flessen. Of als het heel goed gaat, kan hij naar … (woonplaats ouders)
gaan.’
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Moeder: ‘Het (naam ziekenhuis) die zeiden ‘daar doen we niet aan’. Maar het (naam ziekenhuis) daar wil-
len we dan het liefst naar toe.’
Verpleegkundige:’ Ik schrijf het op. Maar zo ver is het natuurlijk nog helemáál niet. Hebben jullie wat
kennis van hoe het toegaat in ziekenhuizen?’
Moeder: ‘Ik werk in een administratieve baan in …(ander ziekenhuis).’
Verpleegkundige: ‘Aha. Ja, er zijn hier heel veel mensen. Veel verschillende soorten artsen. Fellows, kin-
derartsen, neonatologen. En assistenten, …. (naam assistent die het eerste gesprek met de ouders voerde)
bijvoorbeeld. Die artsen rouleren over de zalen. Over twee weken zul je wel weer een andere arts te spreken
krijgen want dan rouleert ze weer naar een andere zaal. Je hebt alle mappen gezien van Vari, die mag je
altijd inzien. Nou, ik heb genoeg gepraat. Nu mag jij aan het woord. Hoe verliep de zwangerschap tot de
opname?’
Moeder: ‘Het eerste teken was obstipatie. Toen ging ik testen en het bleek raak te zijn. Ik was misselijk in
het begin, maar buiten dat geen klachten.’
Verpleegkundige: ‘En daarna, was het een druk kind?’
Moeder: ‘Ja, heel erg. Hij reageerde vooral op hem, als hij thuis kwam en zijn hand op mijn buik legde.
Dan reageerde hij helemaal. Tot het pijn deed.’
Verpleegkundige: ‘Dus jullie hadden al een band?’
Moeder: ‘Ja hoor.’
Vader: ‘Hij kon zo bewegen. Hij gaf al schopjes toen hij vier maanden was. De verloskundige vond dat wel
erg vroeg.’
Moeder: ‘Maandag kreeg ik buikpijn, ik wist niet dat het weeën waren. Toen had ik al drie centimeter ont-
sluiting.’
Verpleegkundige: ‘Wat is jullie toen verteld?’
Moeder: ‘Over remming niet veel. Bijvoorbeeld niet dat je er doorheen kunt breken, dat was een verras-
sing. En ik vond het in het begin wel hard dat ze zeiden dat hij maar drie procent kans had. Daarom zeiden
ze ‘moet je maar afwachten of we er wat mee gaan doen’.’
Vader: ‘Het is niet goed om mensen die ziek zijn te zeggen dat ze maar drie procent kans op genezing heb-
ben. Dat moet je rustiger vertellen, langer over doen.’
Moeder: ‘En ook het idee, dat je kind komt en ze er geen moeite voor zullen doen?’
Vader: ‘En wat is drie procent? Dat is bijna nul, zeg dát dan!’
Moeder: ‘Ja, dat was vóór de remming, daarna hebben we er nooit meer over gesproken. (huilt) Toen heb
ik ook veel gehuild. Je voelt je zo schuldig als je dat weet. Dan wil je nog harder dat hij blijft zitten.’
Vader: ’En gisteren, toen de telefoon ging en we hoorden dat de dokter zou komen praten. Je denkt niet
dat die met goed nieuws komt, je denkt altijd eerst aan slecht nieuws.’
Verpleegkundige: ‘Nee, inderdaad, dat was een fout van mij, dat had ik zo niet moeten doen. Hoe vind je
het nu op de afdeling?’
Vader: ‘Geweldig, heel goed. Wat er al niet kan, dat kan in … (geboorteland) niet. Dan zeggen ze meteen:
heb jij geld?’
Moeder: ‘Ook op de kraamafdeling. Die zien dan dat je het moeilijk hebt, hij mag nog een nacht blijven.’
Vader: ‘Ik kan niet slapen, kom dus vaak naar Vari kijken.’
Verpleegkundige: ‘En daarna?’
Moeder: ‘Ik hoop dat het goed gaat, dan gaat we samen hier op een kamer in het ziekenhuis blijven.’
Verpleegkundige: ‘Is het jullie eerste kindje?’
Moeder: ‘Ja.’
Verpleegkundige: ‘Hij is welkom? Zijn kinderkamer?’
Ouders: ‘We waren net aan de kinderkamer begonnen. Maar we hebben er nog eigenlijk niks aan gedaan.’
Verpleegkundige: ‘Nog niet wegens zijn ziekte? Doordat het nog de vraag is of hij er goed uitkomt?’
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Moeder: ‘Nee hoor, dat niet, dat geloof ik wel. We kwamen er niet toe. En nu gaan we het anderen laten
doen.’
Verpleegkundige: ‘Daar heb je vertrouwen in?’
Moeder: ‘Ja.’
Verpleegkundige: ‘En jouw werksituatie?’
Vader: ‘Ik werk voor een uitzendbureau bij de zelfbediening in een restaurant. En ik leer Nederlands.
Maar mijn kop is nu leeg, er kan niets anders in.’
Verpleegkundige: ‘Is de reisafstand een probleem voor jullie?’
Ouders: ‘We kunnen eerst nog in het ziekenhuis blijven.’
Verpleegkundige: ‘Jullie steunen elkaar, praten, huilen?’
Moeder: ‘We kunnen niet zonder elkaar, altijd al.’
Verpleegkundige: ‘En jullie familie? Begrijpen die het?’
Ouders: ‘Ja.’
Verpleegkundige: ‘En je houdt alles buiten de deur verder hè?’
Moeder: ‘Ja, geen poppenkast.’
Verpleegkundige: ‘Wat je zelf kunt doen. Op dit moment niet zo veel. Alles wat hij nodig heeft moet van
ons komen. Maar wel belangrijk is dat je contact hebt, hem je stem laat horen. Als hij wat beter is, zullen
we hem met een lamp uitschuiven. Dat is eigenlijk de eerste stap om contact met hem te kunnen maken.
Die dag komt nog wel denk ik, als het zo doorgaat. Ik heb hier een folder met wat dingen, over de kan-
goeroemethode enzovoorts. Heb je het foldertje van de afdeling al gelezen?’
Ouders: ‘Ja, een beetje.’
Verpleegkundige: ‘Ook iets over het strelen. Het liefst kan je Vari met je volle hand bedekken. Hem een
gevoel van geborgenheid geven. Niet met een vingertje aaien, dat maakt hem erg onrustig. Daar hadden
we het al even over hè?’
Het gesprek gaat verder over praktische zaken.
De volgende dagen heeft Vari voor de open ductus Botalli medicamenteuze therapie nodig. De behande-
ling verloopt zonder grote schommelingen. Men poogt om behandelingen (beademing en bloeddrukver-
hogende medicatie) langzaam te verminderen, maar dat lukt niet. Hij blijft ze nog nodig hebben. De
kleine bloeding in zijn hoofdje wordt bevestigd.
De assistent spreekt nogmaals met de ouders.
Assistent: ‘Hij is stabiel. Heeft zich al wel bewezen, een beetje. Twee dingen zijn nog nodig: de beademing
hebben we nog niet kunnen afbouwen, die blijft nog nodig, kan niet minder worden als we het proberen.’
Moeder: ‘Dat komt door de rijpheid van de longetjes?’
Assistent: ‘Ja, de rijpheid. Hierdoor verwacht je nu dat hij vrij lang ondersteuning nodig zal hebben van de
ademhaling. Dat hoeft niet per se beademing te zijn, het kan ook op een andere manier. Het heeft onze
zorg maar is niet zorgwekkend.
Een ander probleempje is de bloeddruk. Hij heeft daarvoor medicijnen nodig. We proberen steeds een
stapje te minderen, maar moeten dan toch weer terug. Het zou prettig zijn als dat zou kunnen worden
gestopt. De longetjes hebben daar waarschijnlijk invloed op. Die zijn stug en het hart moet harder wer-
ken, dus dat hangt misschien allemaal samen. Dus ja, hij heeft zich bewezen, jammer dat we niet terug kun-
nen met de beademing en de medicatie.’
Moeder: ‘Hoe gaat dat in de regel?’
Assistent: ‘Iedereen is verschillend. Hij is jong, er zijn eigenlijk geen vergelijkingen mogelijk. In uw buik
zou hij niets hoeven, dus alles wat hij doet is goed. Positief is ook dat het goed gaat met de voeding. We
moeten geduld hebben.’
Moeder: ‘We houden er rekening mee dat het lang gaat duren.’
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Assistent: ‘Ook van belang is dat het geven van zuurstof van invloed kan zijn op zijn oogjes. Daarvoor
laten we de oogarts komen over vijf weken.’
Ouders: ‘? Wat is dat?’
Assistent: ‘De zuurstof die je geeft, die hij nodig heeft, heeft invloed op zijn oogjes. De adertjes kunnen
erdoor beschadigd worden en dat kan het zien benadelen.’
Moeder: ‘Heeft de bloeddruk ook invloed op zijn oogjes?’
Assistent: ‘Nee, die is met name van belang voor het hoofdje. Dat is nog steeds goed. We zijn niet zo onte-
vreden, we zijn wat positiever.’
Moeder: ‘Wij zijn ook wat positiever.’
Assistent: ‘Ja, vooral de eerste tijd was je bang om hem te verliezen hè?’
Moeder: ‘Dat niet, we durfden niet te geloven dat hij het zou redden.’
Assistent: ‘Ja, dat is belangrijk hoor, je overlaten aan binding, dat is goed. We kunnen natuurlijk nog
steeds niet echt in de toekomst kijken over bijvoorbeeld twee weken. Maar er is goede hoop. Hij is nog
wankel, dat merk je als je iets afbouwt.’

Op dag tien is Vari erg ziek. De longfoto die gemaakt wordt ziet er ‘vies wit’ uit. Mogelijk heeft hij een
longontsteking. Hij heeft al snel 100% zuurstof nodig. Zijn hemoglobinegehalte is snel gedaald en hij
heeft daarom een bloedtransfusie nodig. Hij is onrustig. Er wordt in zijn hoofdje aan beide kanten een fors
SEH gezien. Aan een kant een bloeding in het ventrikel. Dat is ook uitgezet. In het parenchym, de eigen-
lijke hersencellen, zit een witte plek. Maar de neonatologen zijn er niet zeker van of dit werkelijk iets te
betekenen heeft. Tijdens een bespreking oordelen de neonatologen dat het ‘gewoon bloed in de achter-
hoorn is’. De echobeelden worden volgens hun veroorzaakt doordat er bloed in de ventrikel zit, en niet
door bloed in het parenchym.
De volgende dag gaat hij van 100% zuurstof naar 26%. Uit laboratoriumuitslagen blijkt dat hij nog steeds
een infectie heeft, toch knapt hij op. Hij is niet van antibiotica gewisseld en onder dezelfde antibiotica ziek
en weer beter geworden. Mogelijk heeft zijn wisselende toestand ook te maken met een ‘mechanisch pro-
bleem’, de tube die niet goed zit. Nadat die vervangen wordt gaat het wat beter.
De onduidelijkheden worden besproken. De artsen buigen zich ook over de plaatjes van de hersenen.
Neonatoloog (4): ‘Het gaat lang duren, wat vinden de ouders er van?’
Assistent: ‘Ja, dat weten ze, dat het lang gaat duren. Ze weten het, dat hij lang instabiel zal blijven.’
Neonatoloog (4): ‘Wat willen de ouders?’
Neonatoloog (5) ’Ja, inderdaad, wat willen de ouders, want behalve longproblemen is er ook nog een
echodens gebied in het parenchym.’
Neonatoloog (3):’Nog voldoende om door te gaan?’
Assistent: ‘Ja.’
Neonatoloog (5): ‘Je kunt je voorstellen dat het te veel wordt.’
Neonatoloog (4): ‘Je hebt niet zulke harde gegevens dat het slecht is. Anderzijds heb je weinig kans dat het
goed af zal lopen.’
Assistent (die Vari opving na geboorte): ‘Het beginnen was al een probleem.’
Neonatoloog (4): ‘Dan zie je nu ook hoe moeilijk het is op te houden. Het ziet er slecht uit, maar ja, weer
niet zó slecht….’

Het blijft hetzelfde. De verpleegkundige: ‘Hij is nu twaalf dagen oud. Hij heeft teveel infecties gehad om
op te knappen. Hij heeft ook op de echo SEH, IVH, en flaring in gebieden waar het niet moet. Het ziet er
niet zo goed uit. De artsen hadden het er over dat het mogelijk teveel was.’
Andere verpleegkundige: ‘Misschien dat ze (de artsen) om dat hoofdje niet verder wilden?’
Verpleegkundige: ‘Nee, ze zeiden, “we zijn ook te ver om te zeggen: kappen”. Ze zullen wel dexamethason
gaan geven, waarschijnlijk.
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Vari is ook zo onrustig. Alleen als de vader er is, als die zingt bij zijn couveuse, dan wordt hij rustig en kun
je zuurstof naar 21% draaien. Elke keer, gisterenavond ook weer. Hij is nu en dan wel bronchospastisch.
Hij hield zijn temperatuur niet, kan niets hebben eigenlijk.’
Andere verpleegkundige: ‘Nee, het is een echte immatuur.’
Verpleegkundige: ‘Hij reageert verder wel goed. Is pittig. En ja, dat hij problemen met zijn longen heeft,
dat is ook niet verwonderlijk. Tenslotte is hij zo’n jong kind. En dat valt zelfs nog wel mee; 30-35% zuur-
stof, in rust, als er niets bijzonders is. Het valt inderdaad wel mee. En er is niet zulke schade dat je moet
stoppen. En naast de BPD is er waarschijnlijk ook de pneumonie die hem parten speelt.
Hij is te ziek voor dexa, moet hij eerst beter voor worden. Ik heb gezegd tegen de ouders dat hij over het
algemeen goed is, voor zijn leeftijd. De ouders weten nog niet van de echo.’

Die middag zal de assistent de ouders weer informeren over de gang van zaken. De verpleegkundige
bespreekt het kort met haar voor. Verpleegkundige: ‘De ouders weten nog niet van het bolletje?’
Assistent: ‘Nee, nog niet, het is pas twee dagen geleden benoemd als SEH en IVH. Dat ga ik straks met hen
bespreken.’

Assistent: ‘Ik wil eerst wel van jullie horen wat jullie vinden hoe het gaat.’
Moeder: ‘Het is erg leuk dat ‘ie duidelijk op ons reageert als we er zijn. Dan ga je met een goed gevoel weg.
Dat houdt ons het meeste bezig, dat ‘ie ons herkent.’
Assistent: ‘Vorige keer bespraken we dat zijn toestand qua beademing stilletjesaan beter werd. Maar stille-
tjesaan. De afgelopen dagen kreeg hij een infectie. Hij is daardoor wel terug naar af, maar hij reageerde wel
goed op de antibiotica, inmiddels gaat het wat beter. De rekbaarheid van de longen blijkt goed te zijn, dat
steunt ons om door te gaan. We gaan proberen stapje voor stapje af te bouwen. Ik hoop dat we zo iedere
dag een stapje terug kunnen. Maar hij kan dan toch niet meteen van de apparaten af. Volgende week mis-
schien. Hij heeft het begin van deze week best heel moeilijk gehad, dus we moeten het rustig aan doen.’
Moeder: ‘Ja, daar hadden wij het ook over.’
Assistent: ‘Zijn bloeddruk blijft nu goed zonder medicijnen. En de voeding kunnen we rustig uitbreiden.’
Het laatste dat we moeten bespreken is zijn hoofdje. De eerste echo was goed. Maar we weten dat hij het
een week zwaar heeft gehad. We weten dat dat gevolgen kan hebben en dat zien we ook op de echo. Je
moet je voorstellen dat hij een badje in zijn hoofd heeft en daar zit een kleine bloeding in. Nu heeft dat op
zich geen gevolgen. Maar dat moeten we wel in de gaten houden. Het vocht in dat badje wordt afgevoerd
via een soort zeefje. Dat kan verstoppen door het bloed dat er nu in zit. Dan gaat dat badje dat boven het
zeefje zit verstoppen, dat moeten we zien.’
Moeder: ‘Heeft dat te maken met de mate van zijn instabiliteit, dat er steeds aan de apparaten moest wor-
den gedraaid?’
Assistent: ‘Nee, het heeft puur te maken met de kwetsbare bloedvaatjes in dat gebied. Die kunnen makke-
lijk kapot gaan. Het is op een plek waar we dat vaker zien. Dan heeft het onze zorg als we dat zien. We doen
wat vaker een echo om te zien wat dat voor consequenties gaat hebben.’
Moeder: ‘Dat zie je pas later?’
Assistent: ‘Ja, we zijn er altijd bezorgd om als het zeefje verstopt raakt. Soms moeten we daar dan wat aan
doen. Want extra vocht moet daar weg. Anders hoopt het zich op. Maar dat kunnen we heel goed zien.
Dus naast alle goeie dingen, nu wat minder goed nieuws. Het betekent niet dat hij allerlei handicaps zal
hebben, het is te vroeg om dat te zeggen. Alleen ben je er bezorgd om. Schrik je er van?’
Moeder: ‘Ik had er altijd wel rekening mee gehouden.’
Assistent: ‘Ja, zo’n ziekteperiode maakt je er extra verdacht op. Dan ben je extra benieuwd naar de tweede
en de derde echo. Maar op zich voor zijn leeftijd doet hij het prima. Hij doet een heleboel zelf, wat dat
betreft is het goed dat hij er nog is. Hij heeft voeding, verteert die goed. In de baarmoeder kreeg hij alles via
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de placenta. Maar het blijft nog een wankel evenwicht met hem. Hij heeft nu mogelijk ook een schimme-
linfectie. (legt dit uit). Hebben jullie nog vragen?’
Moeder: ‘Nee. We laten alles nu nog over ons heen komen, je moet het toch een poosje vol houden hè.’
Assistent: ‘Ja, het zal nog een tijd duren. Er is nu wat vooruitgang. Maar als er niets vooruit gaat, dan is het
moeilijker. Hij moet toch de 40 weken volmaken, dat is nog lang, nog maanden.’

Als Vari na enkele dagen, na enige vooruitgang, toch weer zieker wordt, start men met een dexamethason-
kuur om zijn longen beter te helpen functioneren. De dagen daarop is het enige effect dat hij iets minder
beademing nodig heeft, maar het moment waarop hij zelf zal kunnen ademen is nog lang niet in zicht. De
verpleegkundigen beschrijven de situatie van Vari tijdens hun overdracht aan elkaar zo:
Verpleegkundige: ‘Hij heeft een slecht weekend gehad. Het is een hele jonge prematuur, er is niet veel
veranderd. Een kind van 25 3/7e week. Nou ja, twee weken ouder inmiddels. Had een open ductus, die is
behandeld. Kon aanvankelijk afbouwen met de beademing, moest dan weer hoger. Heeft hele slechte,
stugge longen. Hij was dit weekend zo slecht dat ze zeiden; “dexa starten”. Hij heeft ook overal beesten,
ureoplasma en schimmel op de billen. Heeft dus alle antibiotica. Vandaag best een stabiele dag gehad. Er
komt veel vies uit de tube. De echo laat IVH zien.’
Andere verpleegkundige: ‘Hoe lang gaan we hier mee door?’
Verpleegkundige: ‘Er zijn er zoveel met SEH en IVH.’
Andere verpleegkundige: ‘Hij is al twee weken niet af te bouwen!’
Verpleegkundige: ‘Wachten op de effecten van dexamethason, is dat niet het beste?’
Andere verpleegkundige: ‘Zo’n medisch fanatisme. Dat schiet toch niet op zo, maar goed; “gaan we lekker
verder”.’

De dexamethason heeft inderdaad effect. Na nog twee dagen kan Vari zelf gaan ademen.
Assistent: ‘Het gaat goed. De tube mag er uit. Dan gaat hij zelf ademen, eerst nog met behulp van een
apparaat. Dat geeft hem dan wat hulp bij het ademen. We noemen dat CPAP. (legt uit) Je moet er wel reke-
ning mee houden dat hij weer een dipje kan krijgen. Dan heeft hij misschien weer beademing nodig, maar
dat is misschien voor later.’
Moeder: ‘Nou, wij zijn blij met elk klein stapje. We zagen het ook verbeteren. Hij had ook meer energie,
ging bewegen en werd eigenwijs. Het is een wildebras zeggen ze, wat ie allemaal doet, dat wordt nog wat
met hem. Hij heeft een sterke wil, van ons beiden, hij laat zich ook de kaas niet van het brood eten.’
Vader: ‘Net of hij wilde laten merken: dit wil ik wel en dit wil ik niet. Morgen is hij 28 weken!’
Verpleegkundige: ‘Ja, dat is een grens voor jullie hè.’

Die avond wordt de tube uit zijn neus gehaald en moet hij zelf gaan ademen. Het lijkt hem wel te bevallen.
De volgende ochtend ligt hij rustig te slapen. Met een (plastic) handschoen gevuld met warm water op zijn
hoofd, een fopspeen en een lakentje (tegen het licht op de zaal) over zich heen is hij bijna niet te zien. Een
arts wil hem onderzoeken en ze vraagt aan de verpleegkundige: ‘Hoe lang ligt hij al zo lekker?’
Verpleegkundige: ‘Lang genoeg om hem niet te storen.’
Arts: ‘Ja maar, we storen hem niet.’
Verpleegkundige: ‘Ja goed, ga je gang, als hij daarna maar weer net zo lekker ligt!’
Later wordt hij gewogen. Hij weegt 805 gram. Heeft sinds zijn geboorte 25 gram gewicht gewonnen.
Er wordt naar zijn hoofdje gekeken. De ventrikels zijn niet uitgezet. Er is nog wel veel flaring te zien.

Als de ouders bij Vari komen zegt de vader: ‘Hoe is het met ons donderkopje?’ De ouders kunnen kangoe-
roeën nu Vari niet meer ernstig ziek is en niet meer beademd wordt. De verpleegkundige praat met hen
over een ander kindje op dezelfde zaal dat zal gaan overlijden. Ze begint met te vertellen dat het slecht gaat
met dat kindje. Maar de ouders weten het, ze kennen de ouders van dat kindje (Casus in hoofdstuk X). Ze
zeggen: ‘Dat is zo confronterend! Je durft bijna niet meer blij te zijn dat het nu met Vari goed gaat.’ De ver-
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pleegkundige wijst hen er op dat als ze die middag terug zullen komen, de couveuse van het andere kind
leeg zal zijn.

Die middag is ook een gesprek met de ouders via een tolk afgesproken. Wanneer het contact met de tol-
kentelefoon is gelegd en de assistent de tolk kort over de situatie heeft ingelicht begint het gesprek:
Assistent: ‘We zijn best wel tevreden over Vari. Als we het rijtje afgaan; wat ademhaling betreft heeft hij
grote sprongen gemaakt, want hij ademt nu zelf.’
Vader (via de tolk): ‘Godzijdank gaat het goed met de ademhaling, dat wist ik wel, maar toch versta ik niet
alles, dus met een tolk praten is goed.’
Assistent: ‘Gisteren is hij van de beademing af gegaan, dat is altijd kijken in de eerste uren, die zijn het
spannendst, maar hij heeft zich er goed doorheen geslagen.’
Moeder: ‘Letterlijk en figuurlijk.’
Assistent: ‘Dus daar zijn we heel tevreden over.’
Vader: ‘Ja, ik had altijd hoop, heb de moed ook niet verloren. Ik heb altijd hoop gehad.’
De tolk: ‘Mijnheer ziet zelf ook dat de ademhaling beter gaat. Hij weet dat Vari vanavond iets meer eten
gaat krijgen. Hij is tevreden over de afdeling en de verzorging.’
Assistent: ‘Fijn, we gaan stapje voor stapje. Hij krijgt moedermelk, dat is fijn, hij heeft nog wel wat tijd
nodig voordat hij volledig gevoed kan worden met moedermelk, we gaan stapje voor stapje.’
Vader: ‘Dat zien we zelf ook. Het is fijn om dichtbij te kunnen verblijven. Hij is met 25 weken geboren,
dat is te vroeg, hij is 28 weken nu. In de hersenen zit wat vocht en water en bloed. De longen zijn nog niet
rijp en daarom krijgt hij nu medicijn.’
Assistent: ‘Ja, hij ademt zelf, waarbij we hem wel helpen. Hij heeft bloedingen in het hoofd, daar heb ik
over verteld. Dat is gebeurd toen hij heel ziek geweest is. Het zijn kleine bloedingen en ze zijn stabiel geble-
ven. Er zijn geen veranderingen opgetreden, dus dat is goed.’
Assistent: ‘We zijn best tevreden. Hij heeft een hele moeilijke periode overbrugd. Dat is fijn. Maar hij heeft
tot nu toe steeds antibiotica gehad. Dat gaan we stoppen en het is spannend of hij genoeg afweer heeft om
gezond te blijven.’
Vader: ‘Oké, alles nu achter elkaar gehoord.’
Assistent: ‘Dus de ademhaling gaat goed. De voeding ook, we gaan stapjes omhoog. In het hoofdje is het
op dit moment stabiel. We moeten zien of hij daar last van gaat krijgen, dus de komende weken zijn best
spannende weken.’
Vader: ‘Ieder uur is spannend voor mij. Ieder uur denk ik; lieve god, gelukkig weer een uur. Ik ben voor
het eerst vader, ik heb nooit die ervaring gehad.’
De arts schrijft in de status over dit gesprek (ondermeer): ‘Het gaat goed met Vari. Sinds één dag van de bea-
deming. Afwachten of dat goed gaat. Met ondersteuning van dexamethason. Heeft nu de meest kritische
fase achter de rug. Echo van het hoofd is stabiel, nog niet te voorspellen welke gevolgen dit eventueel heeft.’

Enkele dagen later wordt er weer een echo van het hoofdje van Vari gedaan door de radiologen.13 De radio-
loog ziet naast de bekende kleine bloedingen aanwijzingen voor een veneus infarct. Hij schrijft dat in een
verslag op. De neonatoloog die het voorlopige verslag van de radioloog leest: ‘Dát is nogal een diagnose!
Dat moeten we met … (naam kinderneuroloog) bespreken. De plaatjes naast elkaar leggen. Is er wel eens
een EEG bij hem gedaan? We zullen eerst zelf nog eens een echo doen ook.’
Bij het doen van die echo zegt ze: ‘Dit is géén intraparenchymateus infarct, want er is geen wig te zien. Er is
wél forse flaring van voor naar achteren aan de rechterkant.’14

Tijdens het doen van de echo gedraagt Vari zich erg onrustig. De arts: ‘Hij windt zich wel op zeg! Gaat al
enorm overstrekt, helemaal als een hoepeltje liggen. Dat is wel zorgelijk.’
De verpleegkundige: ‘Ja, je moet continu op hem letten. Hij heeft veel bradycardieën. En hij trekt de hele
tijd alles (alle slangetjes) er uit. Daar word je echt niet goed van.’

74 Een proeve van leven



De neonatoloog: ‘We moeten hem goed in de gaten houden. Hij is nu drie weken oud. Hij heeft met
name aan de rechterkant erg forse flaring. Het zou een voorstadium van PVL kunnen zijn. Het is, gezien
die drie weken al, in feite persisterende flaring, dus in feite is het al PVL graad één.’
Assistent: ‘Dus dat is een semantische kwestie, die PVL?’
Neonatoloog: ‘Nee, niet bepaald. Het heeft te maken met de prognose ten aanzien van ontwikkelings-
stoornissen. Graad één ís PVL, en ontwikkelingsproblemen zijn dan te verwachten.’
Assistent: ‘Maar een infarct is het niet, dat is toch ernstiger?’
Neonatoloog: ‘Nee, een infarct geeft uitval van hersenweefsel in een beperkt gedeelte. Bij PVL verwacht je
dat het hele brein is aangedaan. Het is het gevolg van ischaemie, en/of van bloeddrukdalingen en het is
gecorreleerd met veel ernstigere gevolgen voor de toekomst. In feite zeg je; veel liever een infarct, want dat
heeft meestal beperkte gevolgen. Dit hier is nog niet zo ver. Dit is wat je graad één noemt; “zorgen voor de
toekomst”. Maar het is nog niet toegenomen tot cystevorming.’
Verpleegkundige: ‘Niet toegenomen?’
Neonatoloog: ‘Nee, ja, dit noem je ook al een toename. Want je verwacht eigenlijk dat flaring afneemt.
Kijk, het is van voor naar achteren wit, net zo wit als de plexus.’
Assistent: ‘En het longbeeld is ook naar bij hem.’
Neonatoloog: ‘Maar hij verslechtert niet op dit moment qua longbeeld hè.’
Assistent: ‘Nee, zeker niet.’

Met de kinderneuroloog in bespreking.
Neonatoloog: ‘Er is een verschil over de interpretatie van echobeelden tussen de radiologen en ons. Of het
flaring of een infarct is. Het is een kind dat bij 25 weken geboren is, en langdurig beademd is. Meerdere
antibiotica-kuren gehad heeft. Krijgt nu dexamethason. Is dat van belang voor jou?’
Neurologe: ‘Nee, wat er circulatoir gebeurd is wel. Hij heeft langdurig bloeddrukondersteunende midde-
len gehad. En er is een IVH beschreven in het begin. Is ie septisch geweest?’
Assistent: ‘Hij heeft een stafylococcus epidermis en gisten. Hij heeft aan antibiotica gehad: penicilline,
gentamycine, amoxicilline, claforan en vancomycine daarna.’
Neonatoloog: ‘Hij is nu drie weken oud, 28 weken en weegt 750 gram, is niet echt stabiel. Hij is een beetje
prikkelbaar, met de neiging tot overstrekken.’
Neurologe: ‘Het neurologisch onderzoek is al gedaan! Laten we de plaatjes bestuderen.’
Neonatoloog (2): ‘Ja, dat is infarcering.’
Neurologe: ‘De ventrikels zijn wel normaal.’
Neonatoloog (2): ‘Het is wel vreemd dat dat nu pas gebeurde. Na een IVH zie je dat het gaat doorbreken,
dan zie je meestal eerder die infarcten. Is het dus toch PVL? Dan kun je nog meer gaatjes verwachten.’
Neurologe: ‘Maar eerder geen afwijkingen en nu flaring, dat is ook vreemd.’
Neonatoloog (2): ‘Nou, in de meeste echoverslagen wordt flaring gezien. Die verdwijnt eerst en wordt dan
weer erger.’
Neurologe: ‘Dit lijkt meer op PVL, dan op een infarct. Het is éénzijdig, maar hij is nog erg jong en heeft
nog ver te gaan, dus hoe het zich verder vervolgd? Een belangrijke vraag. Én hoe je het de ouders vertelt is
ook een belangrijke vraag.’
Neonatoloog: ‘We laten het in het midden.’
Neurologe: ‘Voor ons is het een grote zorg hoe het zich zal ontwikkelen.’

De volgende dag spreekt de assistent met de ouders. In de medische status schrijft ze een verslag van het
gesprek:
‘Het gaat goed. Respiratoir grote sprongen vooruit. Ouders zijn hier erg blij mee en genieten van het
kangoeroeën. Echo hoofd tekenen van de bloeding nog te zien. De tijd moet leren of dit een soort ‘litte-
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ken’ gaat worden en welke gevolgen dit voor Vari heeft. In principe is de meest kritieke fase voor de ont-
wikkeling van een waterhoofdje is geweest.’
De verpleegkundige die bij het gesprek was schrijft in de verpleegkundige status: ‘Echo’s schedel zijn sta-
biel, maar moeten zeker nog vervolgd worden in de komende weken. Geen voorspelling te doen t.a.v. her-
senbloeding. Ouders begrijpen dit goed.’
De assistent zegt over het gesprek: ‘Ik heb het over de echo niet somberder – zwaarder gemaakt dan vorige
keer in het gesprek. Dat vind ik wel moeilijk, zorgen dat je het niet te erg gaat voorstellen. Dat het iets is
om te vervolgen. Het nieuws te brengen, maar tegelijkertijd te zorgen dat ze er niet te veel van schrikken.
Ik heb het met hen niet over het meningsverschil tussen de radioloog en de neonatoloog over de flaring –
PVL versus een infarct gehad. Ik heb de term ‘litteken’ gebruikt. Ik vond het moeilijk om het voor te stellen
voor de ouders. Dus ik heb wel verteld dat die bloeding iets achter heeft gelaten in de hersenen.’

Vari blijft aan de CPAP, hij ademt zelf en dat gaat een aantal dagen goed. Na een week ziet hij er toch plots
slecht uit. De verpleegkundige is er geïrriteerd door: ‘Nee, hij ziet er niet uit. Hij heeft ook voedingsreten-
tie. Mogelijk is het ook zijn Hb hoor. Ze zijn daar zo laks, controleren het niet eens. Ik vind hem infec-
tieus. Dat zei ik ook, maar de assistent ging eens in de laboratorium-uitslagen kijken. Ik zei: “als de ver-
pleegkundige zegt dat een kind infectieus is, dan is dat zo, dan hoef je niet in de papieren te gaan kijken.”’
Andere verpleegkundige: ‘Ja, want uit die papieren blijkt dan niets, dat is altijd zo. Wij zien het eerder, dan
zie je dat nog niet in de uitslagen.’
De verpleegkundige bespreekt het later met de artsen tijdens de visite.
Verpleegkundige: ‘Hij ziet er erg mottig uit, bleek, zijn huid is rood. Weegt 780 gram, dat is nog steeds
zijn geboortegewicht. Ik ben benieuwd naar zijn Hb, want het is al van een week geleden. Hij reageert wel
goed, maar toch vrij mat voor zijn doen. Hij trekt zijn slangen er niet meer uit. Qua CPAP gaat het wel
goed, maar hij heeft wel wat apneu’s en bradycardieën.’
Assistent: ‘Ja, zijn Hb is vandaag geprikt. Vier dagen terug was het nog tien.’
Verpleegkundige: ‘Het is óf het Hb óf een infectie.’
Assistent: ‘Ja, de huid ziet erg vurig. Hij krijgt daar daktarin-zalf voor. Hij is stil, maar reageert wel bij
lichamelijk onderzoek. De longetjes klinken soepel, het buikje hoor je goed.’
Neonatoloog: ‘Cave infectie. We houden hem zo, niet afbouwen. Misschien vast een bloedkweek doen.
Want met een schimmelinfectie gaat het ineens. Áls het Hb normaal is, want anders eerst bloed geven.
Voordat ‘ie in mekaar zakt. De longfoto laat een waasje zien. Als ‘ie een pneumonie krijgt van die schim-
mel is het met hem gebeurd. De dexamethason wordt wel afgebouwd, maar dat kan de reden van deze
terugval nog niet zijn.’

Voor de ouders is de terugval niet zo duidelijk. Volgens hen gaat het redelijk met Vari. Ze kijken mee als er
een echo van het hoofdje van Vari wordt gedaan.
Vader: ‘De hersenbloeding blijft een zorg. We doen altijd de kangoeroemethode voor de nacht, zodat hij
rustig slaapt.’
Moeder: ‘De kangoeroemethode stimuleert ook zijn zenuwcellen, dus daarvoor is het ook belangrijk. Je
ziet op die collages in de gang ook hele kleine kindjes die het prima deden. Dat is wel hoopgevend.’

Vari wordt niet erg ziek en verbetert langzaam. Hij begint ook te groeien. Hij weegt 800 gram en daarmee
komt hij voor het eerst ‘echt’ boven zijn geboortegewicht. De echobeelden die wijzen op PVL worden niet
verder besproken want er is geen duidelijkheid over. Een week na het laatste gesprek praat de assistent
opnieuw met de ouders.
Assistent: ‘Ik wil het graag kort houden, want ik zit in de dienst en de pieper kan ieder moment gaan. Het
kan ook want het gaat goed met hem. Zullen we het rijtje afgaan? Nou, de longetjes gaan goed, af en toe
een dipje nog. Maar dat is niet zo erg. Hij is nog jong, onder de 30 weken. Op zich is hij bij 34 weken pas
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rijp genoeg daarvoor, dus nog een maand voordat dat zover is. Zijn longetjes zijn wel een beetje stug,
daardoor komt er bijvoorbeeld maar de helft lucht in van wat er normaal in komt. Je ziet het vaak bij jonge
kindjes die beademd zijn.’
Vader: ‘Ik dacht dat het klaar was met de longen?’
Assistent: ‘Nee nog niet, en door de beademing zijn ze wat stugger geworden ook.’
Moeder: ‘Pas na 34 weken kun je het zeggen.’
Assistent: ‘Ja, na 34 weken, dan moet het rijp zijn, en dus is het nu normaal dat hij zuurstof en hulp nodig heeft.’
Vader: ‘Maar is het wel beter dan eerder!?’
Assistent: ‘Ja, maar hij blijft wat ondersteuning nodig hebben. Dat is normaal, maar toch, hij heeft het
nodig. Het is niet erg, zeker omdat hij nog geen 30 weken is. Andere kinderen van 30 weken hebben soms
ook beademing nodig, in die zin doet hij het goed. Hij hoeft nog niet.
Het hoofdje, daar hebben we het over gehad hè, over het littekentje. Het is niet veranderd, dat is goed, er
zijn geen gekke dingen gebeurd. We moeten het vervolgen. Wat je ziet is dat zijn ontwikkeling goed ver-
loopt. Zijn gedrag ook, hij is niet erg gespannen of onrustig of zo. Over de gevolgen voor later hebben we
het gehad, over de consequenties voor het leren, die zijn moeilijk te voorspellen.
Hij heeft een liesbreukje. De chirurg wil er naar kijken voordat hij naar een ander ziekenhuis gaat. Dan
doen ze misschien voordien een operatie, of als hij geen last heeft dat nog uitstellen. Het kan ook dat hij
langer zuurstof nodig heeft en dat hij toch nog hier is. Dat moeten we zien.’
Moeder: ‘Zijn nieren zijn goed?’
Assistent: ‘Ja, goed ja. Samenvattend. Zijn longetjes zijn beter, maar hij nog jong. De dermatoloog moet
nog komen. + de chirurg. Als hij zover is dat hij naar een ander ziekenhuis kan.’
Vader: ‘De ogen, de oogarts?’
Assistent: ‘Ja, alle kinderen die zuurstof hebben gehad worden door de oogarts nagekeken, want de vaatjes
in de ogen zijn kwetsbaar. Het ziet er goed uit, maar het moet nog herhaald want hij is nog erg jong.’
Vader: ‘Goed!’
Assistent: ‘We doen het bij alle kindjes. Op zich zegt dat nu nog niet dat alles goed is, want het is nog
vroeg. Maar, dus een wondertje, deze meneer.’
Vader: ‘Het zijn twee verschillende soorten, een menging.’
Moeder: ‘Dat maakt hem sterk.’
Vader: ‘Zijn hersentjes? Hetzelfde, stabiel. Stabiel = altijd hetzelfde?’
Assistent: ‘Ja, dat is hetzelfde gebleven. Als er afwijkingen zijn, willen we altijd weten of het erger wordt
maar dat blijkt niet zo te zijn.’
Verpleegkundige: ‘Maar er is een littekentje.’
Assistent: ‘Ja, maar het is niet erger geworden. Soms komen er kleine gaatjes omheen. Dat gebeurt niet.
Maar hij blijft nog heel klein en kwetsbaar. We moeten hem heel snel antibiotica geven als er tekenen zijn
dat hij ziek wordt.’
Moeder: ‘Ik geef moedermelk, ik sta er iedere nacht voor op.’
Vader: ‘Ik ga … (geboorteland) bellen, mijn vader en moeder, goed nieuws geven!’
Assistent: ‘Hebben jullie als eens foto’s gestuurd?’
Vader: ‘Twee keer.’
Moeder: ‘Ja, ook van de beademing. Daar schrokken ze van! We hebben maar snel gezegd dat het niet zo
zou blijven. Daarna hebben we foto’s van het kangoeroeën gestuurd, zonder slangen er op.’

De volgende week gaat het steeds wat beter met Vari. Hij groeit verder. Men tracht de ondersteuning van
de CPAP ook steeds wat te verminderen. Maar, zoals men zegt, ‘dat trekt hij niet’. De neonatoloog zegt: ‘Ja,
we kunnen het proberen, maar ‘het moet niet gaan regenen met bradycardieën. Dan moeten we een stap
terug doen en niet verder gaan met afbouwen’.
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De dexamethason wordt volgens plan afgebouwd. Aangezien hij zonder de stimulerende werking van dit
medicijn niet sterk achteruit gaat wordt dit opgevat als een vooruitgang, hoewel hij objectief gezien ‘blijft
hangen’. Als de dexamethason helemaal afgebouwd is krijgt hij het toch weer moeilijker. Hij heeft regel-
matig weer meer zuurstof nodig, soms een periode tot 60%. Men zegt: ‘Ja, het is toch echt een BPD’er hè.’
Het wekelijkse gesprek met de ouders is dit keer gepland om via een tolk te gaan, maar er kan geen verbin-
ding worden gemaakt. De ouders zijn beiden erg verkouden. De moeder: ‘Ik geef hem nu een extra dosis
antistoffen via de moedermelk.’
Assistent: ‘Wat denken jullie?’
Moeder: ‘Ik had dit weekend weinig vertrouwen in hem. Hij ging erg onregelmatig ademen en had veel
zuurstof nodig. Hij is nu rustiger maar we dachten dat het niet goed ging. Hij wilde geen contact ook. Nu
hebben we weer wel contact, we kunnen ook weer kangoeroeën.’
Assistent: ‘Ja, je leert hem wel kennen hè.’
Ouders: ‘Gisteren lag hij wel weer met zijn ogen open, konden we weer contact maken.’
Verpleegkundige: ‘Ik had ook uitgelegd dat hij het benauwd had. Dan kan je weinig prikkels hebben. Hij
gaat de BPD -kant op. Óf drinken, óf ademen, óf oogcontact, maar niet al die dingen samen.’
Assistent: ‘Ja, hij is nog maar zo jong, hij kan maar één ding tegelijk. Misschien krijgt hij iets mee van de
griep. Dat kost hem energie, dat merk je zelf als je ziek bent. Bovendien is hij lang beademd geweest, en
zijn z’n longen door de druk wat beschadigd. Er lijkt wel wat schade te zijn. De röntgenfoto geeft wat aan-
wijzingen dat het BPD is. Dat betekent dat zijn longen stug zijn, en dat hij van een beetje griep meer last
heeft. Mocht het echt zo zijn, dat moet nog blijken, dan heeft hij langer zuurstof nodig.’
Moeder: ‘Er zijn bronchitisklachten in de familie, zou dat erfelijk zijn?’
Assistent: ‘Dat komt op de tweede plaats, het belangrijkste is dat hij beademd is én jong was. Zijn longen
hebben al zoveel moeten doen waar ze niet klaar voor waren. Je moet zeggen dat hij er eigenlijk al goed
doorheen gerold is.’
Moeder: ‘Dan is het logisch dat hij niet altijd even hard groeit? Alle energie gaat daarin.’
Assistent: ‘Ja, hij loopt de marathon, Alle energie gaat in het ademen, dat is normaal.’
Moeder: ‘Ja, eerst had hij een groeispurt. Dan niet groeien, we dachten, wat is er aan de hand? Achteraf zeg
je dan: hij heeft alle energie daarin gestopt.’
Assistent: ‘Ja, het lijkt alarmerend, meer zuurstof, minder aandacht, niet groeien. Maar het is normaal.
Wel verwacht je nu dat zijn longen zijn zwakke plekken blijven, dat hij daar makkelijker infecties krijgt.
Misschien dat de komende jaren een probleem blijven. Maar hij kan er overheen groeien.’
Moeder: ‘We maakten ons erge zorgen over de zuurstof die een keer naar 60% moest, krijgt hij geen
schade daardoor?
Assistent: Nee, het zou meer alarmerend zijn als hij zo moe zou worden dat hij zou stoppen met ademen,
want de zuurstof komt er met dit systeem niet altijd helemaal in. Met beademen wel.’
Moeder: ‘Dus niet alles komt er in. En zijn ogen met die verhoogde zuurstof?’
Vader: ‘Shit denk je dan als je dat ziet. Hij had eerst nooit 60-70% zuurstof nodig!’
Assistent: ‘Jaa, aan de beademing is het wat anders. Dan komt alle lucht in de longen. Met CPAP niet.
Maar aan zijn oogjes zijn geen afwijkingen tot nu toe.’
Vader: ‘We hebben twee dagen geen kangoeroemethode gedaan. De laatste keer dat we het deden was hij
na twintig minuten zo onrustig. Daar schrik je dan wel van.’
Verpleegkundige: ‘Het komt toch ook door jullie verkoudheid dat je niet meer hebt gekangoeroed? Maar
jullie schrokken toen wel hè.’
Ouders: ‘Ja, na twintig minuten leek het wel of hij het niet meer wilde. Hij werd boos.’
Assistent: ‘Ja, hij geeft het zelf aan, goed hoor! Nu kan je wel weer proberen toch?’
Verpleegkundige: ‘Ja, weer over de drempel heen gaan.’
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Moeder: ‘Eerst moet onze verkoudheid over zijn. Dan gaan we er weer voor. Nu vinden we het een te
groot risico, stel je voor dat hij ziek wordt van ons.’
Assistent: ‘Maar hij is wel in orde hoor. Hij heeft ook gepoept hè.’
Verpleegkundige: ‘Ja, na een clysma gisteren.’
Assistent: ‘Wel, zijn koppetje is ook stabiel, dat is goed, het blijft hetzelfde beeld. Het enige is dat er door
de beademing wat beschadigingen zijn ontstaan aan zijn longen. Maar dat is normaal met zulke jonge kin-
deren. EN hij is boven de kilo gekomen. Dat is mijlpaal hoor. Een aantal mijlpalen dus. 1000 gram, zelf
ademen, poepen. Drinkt ‘ie al wat zelf?’
Verpleegkundige: ‘Nee.’
Vader: ‘Zijn de longen “stuk”?’
Assistent: ‘Nee, ze zijn “stug”.’
Moeder: ‘Net als een ballon. Als je die de eerste keer gaat opblazen is hij heel stug, daarna gaat het makke-
lijker.’
Verpleegkundige: ‘Goed zeg!’
Assistent: ‘Stijf is inderdaad een goed woord. Je moet het zo zien. Ze tekent twee boogjes in de lucht. Een
stijf longblaasje is een klein boogje, een grote boog is een soepel blaasje. Bij het eerste is de oppervlakte
voor uitwisseling van gassen klein. Het blaasje is niet stuk maar stug. Hij kan er overheen groeien.’
Moeder: ‘“Er overheen groeien”. Je hebt het met schoenen soms ook dat ze een jaar te nauw zitten, strak
zitten.
Verpleegkundige: ‘Sommige schoenen wel twee jaar.’
Assistent: ‘Tot vier jaar kan hij hulp nodig hebben, pufjes, om de luchtpijp open te maken en slijm er uit te
helpen komen.’
Verpleegkundige: ‘Het is niet uitzonderlijk als je zo jong bent. Dan is het bijna altijd te verwachten. Dat
hij zo ver komt is al een hele prestatie.’
Assistent: ‘Ja, dat is al een wondertje. Hij is nu steviger. Niet meer een dubbeltje dat de ene en de andere
kant op kan. Maar hij is nog jong, hij hoeft nog niet zelf te doen, hij hoeft inderdaad nog niet zelf te eten.
Hij heeft altijd zelf aangegeven wat hij wilde. Hij had het binnen bij jou minder goed. Dus kwam hij er
uit. Het is een duidelijke jongen, hij laat altijd merken wat hij wil.’
De twijfel over de betekenis van de beelden uit de hersenen is inmiddels verdwenen. Nog verschillende
malen is in overdrachten benoemd dat er twijfel was over het veneus infarct rechts. Andere keren werd het
dan weer benoemd als ‘persisterende flaring rechts’. Maar bij de besprekingen overheerste het feit dat er
geen waterhoofd was ontstaan. Andere keren werd weer vermeld dat er een veneus infarct was aan de rech-
terkant. De radiologen spreken in verschillende verslagen eenmaal van ‘mogelijk een langwerpige struc-
tuur’ in het eerder beschreven echo-rijke gebied rechts. Een andere keer spreken ze van ‘een langgerekte
echo-arme structuur. Beeld past bij vervloeiing/weefselverlies’.
Een week later is Vari klaar voor overplaatsing naar een ander ziekenhuis, dichterbij de woning van de
ouders. De assistent en de ouders praten nog eenmaal:
Assistent: ‘Het is het laatste gesprek met jullie, want er zijn plannen om hem over te plaatsen na het week-
end, hadden jullie dat al aan zien komen?’
Moeder: ‘Nee, we dachten nog een week of twee. Zo had ik gedacht toen ik over eventueel overplaatsen
hoorden. Nu wat sneller dan.’
Assistent: (tot vader) ‘Ben je verrast?’
Vader: ‘Mijn vrouw heeft me verteld van het mogelijke verhuizen naar een ander ziekenhuis, blijkbaar is
dat waar.’
Assistent: ‘Zullen we de dingen doorspreken van de afgelopen tijd? Ja? Zijn ademhaling. Hij heeft nog wat
zuurstof nodig. Het is onderzocht en het blijkt inderdaad dat hij stugge longen heeft. Hij zal wat langer
zuurstof nodig hebben waarschijnlijk.’
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Vader: ‘Hoe lang nog?’
Assistent: ‘Dat is moeilijk te zeggen, het kan een aantal weken zijn.’
Moeder: ‘Het is nog onduidelijk of hij met zuurstof naar huis moet.’
Assistent: ‘Nee, dat weten we nog niet. We weten wel dat hij een grotere kans heeft om even en terugslag te
hebben, ook met ziek zijn, verkouden zijn bv. Zijn hartje is goed. Hij eet ook goed. Hij groeit, plast en
poept goed. Zijn hersentjes, waar we het al over hadden, hij heeft er een kleine bloeding in gehad. Op de
laatste echo van maandag blijkt die langzaam op te lossen.’
Vader: ‘Ik hoorde dat hij meer water en bloed in de hersentjes had, is dat schadelijk?’
Assistent: ‘Het is moeilijk te zeggen, maar wel dat het steeds moet worden gevolgd in het andere zieken-
huis. In de hersenen zit een zeefje, nu het stolsel in dat bekkentje oplost kan het dat het zeefje verstopt.
Dan komt er meer water in het hoofdje waardoor het belangrijk wordt om het goed te volgen. We weten
niet wat dat voor Vari betekent in de toekomst. Of hij normaal kan fietsen later. Of hij later normaal naar
school kan gaan, dat kunnen we nu nog niet zeggen.’
Vader: ‘Ik heb begrepen dat vroeg geboren kinderen meer last van hun longen hebben en dat de hersen-
bloeding herstelt, maar dat dat herstel heel lang duurt.’
Assistent: ‘Ja, maar belangrijk is dat het zeefje niet verstopt raakt. We verwachten dat niet, als het nu nog
niet gebeurd is. Oh ja, heb je een momentje, ga ik even naar de uitslag van de oogarts kijken, want die keek
vanmiddag naar de oogjes.
(komt terug met de status) Nou, dat is heet van de naald, een nieuw bericht. Ze leest in het verslag. Zijn
oogjes zijn mogelijk door de zuurstof een klein beetje aangetast. De oogarts wil volgende week zien hoe
het zich ontwikkelt.’
Vader: ‘Oh, krijgt hij daar last van? De zuurstof aan zijn ogen?’
Assistent: ‘Ja, de vaatjes zijn kwetsbaar en er zijn nu beschadigingen te zien. Daarom wil hij over een week
weer kijken. Eigenlijk wilden we hem maandag overplaatsen, maar dat moeten we nu even zien. Dat
wordt misschien donderdag. Want is het beste als de oogarts zelf kijkt. Het kan ook dat het in …. (het
andere ziekenhuis) gecontroleerd kan worden, daar kan ik nu niet over beslissen.’
Vader: ‘Als we hem verschonen zien we dat de liesbreuk dikker geworden is. Wordt hij nog nagekeken
voordat hij naar het andere ziekenhuis gaat?’
Assistent: ‘Ja de chirurg die wilde al komen. Maar misschien wordt het inderdaad gezien de ogen en de
chirurg wel een paar dagen later dat hij naar een ander ziekenhuis kan. Schrikken jullie?’
Vader: ‘Ik heb altijd begrepen dat de bloeding in de hersenen het belangrijkste was, al het andere is niet zo
gevaarlijk.
Assistent: Ja, dat is waar, maar de ogen zijn wel belangrijk om te volgen.’
Verpleegkundige: (tot moeder) ‘En wat vind jij er van?’
Moeder: ‘Ik heb nog steeds in mijn achterhoofd, zoals in het begin, dat het goed gaat is moeilijk te gelo-
ven.’
Assistent: ‘Is dit een grote tegenslag?’
Moeder: ‘Nee, je houdt er rekening mee dat het niet 100% goed zal gaan.’
Vader: ‘De gehoortest is ook twee keer mislukt.’
Verpleegkundige: ‘Ja dat is zo, die moet ook nog een keer gedaan, eind volgende week. Maar dat zegt niet
zo veel hoor, het is niet zo makkelijk te meten ook.’
Ze sluiten het gesprek af.
De assistent vertelde na afloop van het gesprek dat ze zich ‘rot geschrokken’ was van de uitslag van het
onderzoek van de oogarts. ROP twee-drie betekent dat er schade aan de ogen kan ontstaan die snel behan-
deld moet worden.
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De volgende week blijkt dat de bloedvaten in de ogen van Vari zich toch goed ontwikkelen. Er is geen
behandeling nodig. Hij ademt helemaal zelfstandig, zonder hulp en zonder extra zuurstof. Hij is daarom
naar de High Care zaal verhuisd. Naar de zaal waar high care patiënten liggen die geen intensive care meer
nodig hebben. Vari kan dus naar een ander ziekenhuis. De assistent en de ouders bespreken dus nu voor
de laatste keer.
Assistent: ‘Het is meer gedag zeggen. In principe is alles vorige keer al verteld. Hij moet nog groeien en
verder moet hij nog een tijdje goed gecontroleerd blijven. Zeker de ademhaling en het hartje moeten goed
in de gaten gehouden want hij is nog heel klein. Ook het hoofdje, hij heeft natuurlijk toch in het begin een
bloeding gehad, en blijven vervolgen is nodig.
Dus wees niet verbaasd als ze in …(naam andere ziekenhuis) kijken met de echo. Nou je weet, vorige week
op het laatste moment besloten we dat hij toch nog hier moest blijven, want de oogarts wilde hem toch
nog bekijken. Heeft ‘ie gedaan, zijn oogjes gaan goed. Het is nog niet helemaal goed, maar de ontwikke-
ling van de bloedvaatjes is op een goeie manier aan de gang. Het moet nog uitgezocht worden of de oogarts
zelf nog een keer wil kijken. Dan zou in een ambulance eventueel heen en weer naar hier moeten. Dat
moet ik nog vragen. Of hij kan door een goeie oogarts ginds bekeken worden.’
Vader: ‘De liesbreuk?’
Assistent: ‘Ja, de chirurg zei dat hij nog te jong was, liever nog niet opereren. Dat zal eventueel in .. (naam
ziekenhuis) voor ontslag gebeuren. Of hier, via de poli, kijken of het nodig is.’
Ouders: ‘Een liesbreuk is een kleine ingreep?’
Assistent: ‘Ja, maar hij heeft wel narcose nodig, dus dat doen ze liever niet bij kleine kinderen met zuur-
stof. Op zich is het niet zo’n grote ingreep, maar je wil die bij een groter kind doen. Het kan ook, wachten
tot hij groter is. Je moet wel weten, als het in dit ziekenhuis gebeurt, dan komt hij op de afdeling zuige-
lingen te liggen. Maar het kan ook dat hij voor de ingreep even heen en weer gaat.’
Vader: ‘Hoe lang kan hij nog extra zuurstof nodig hebben?’’
Assistent: ‘Ja, hij heeft BPD, stugge longen, dus dan weet je het niet precies. Het kan een tijd duren. Maar
het kan op plots gebeuren, dan lijkt het wel of hij van het ene op het andere moment beslist: ‘ik heb het
door’. Dan is het niet meer nodig. Hij is nu 32 weken?’
Moeder: ‘34.’
Assistent: ‘Oja, nou, pas bij 36-37 weken verwacht je het zeker. Hij is nu zonder, dus dat is al een hele stap.’
Vader: ‘En de hersenbloeding, is het hetzelfde met het bloed gebleven?’
Assistent: ‘Het is minder geworden.’
Vader: ‘Minder dan de vorige echo?’
Assistent: ‘Minder dan de vorige echo, dat weet ik niet precies. Maar het is wel minder dan voorheen.
Maar het blijft zo dat er een blauwe plek is. Daar is weefselverlies, een litteken. De gevolgen daarvan zie je
pas over een tijdje, dat moeten we afwachten. De komende jaren, hoe hij gaat brabbelen.’
Vader: ‘Dat hij zonder zuurstof kan, dat vinden we heel goed.’
Moeder: ‘Ja, hij was ineens zonder snor. Toen ging naar de high care zaal toe, een hele stap. We hopen dat
het ook goed blijft gaan als hij zijn pufjes met cortison afbouwt.’
Assistent: ‘Ja, dat is zo, maar afbouwen moet ook. Ja, je weet, het kan nog altijd dat hij een beetje een
terugslag krijgt, dat hij weer wat zuurstof nodig heeft. Maar hij is ook sterker geworden. Kan wel wat heb-
ben. Alles is “For the time being”. Hij heeft een hele stap plots gezet.’
Moeder: ‘En dat RS-virus?’
Assistent: ‘Ja, daar zijn kindjes als Vari vatbaar voor. Hier op de couveuseafdeling zijn we er allergisch
voor.’
Moeder: ‘Moeten we voorzorgen nemen dat we het hem niet geven?’
Assistent: ‘Je hebt het al gehad toen je verkouden was.’
Moeder: ‘Toen kreeg hij dus van mij antistoffen.’
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Assistent: ‘Ja.’
Moeder: ‘Het werd gisteren in een televisieprogramma gezegd dat veel kinderen van neonatologie er last
van hebben iedere winter.’
Assistent: ‘Ja, er is weinig tegen te doen als je het hebt.’
Vader: ‘Het is een beetje eng, dat we nu weggaan hier. We zijn hier 8-9 weken geweest.’
Assistent: ‘Ja, maar het andere ziekenhuis is wel dichtbij hè.’
Moeder: ‘Ja, 15 minuten fietsen. Dus hij mag. We dachten eigenlijk voor het gesprek dat we nieuws zou-
den krijgen dat hij nog twee weken moest blijven. Dat de oogarts hem nog over twee weken wilde zien.
Dus we zijn blij.’

De volgende dag vertrekt Vari naar het andere ziekenhuis. Hij ligt in de transportcouveuse als de ouders
van verschillende stafleden afscheid nemen. De ouders hebben hele kleine kleertjes voor hem gekocht,
maat 44, want hij weegt nog maar 1200 gram. In de winkel had men hun erop gewezen dat de kleertjes wel
heel klein waren, of ze wel zeker wisten dat ze zo klein moesten zijn. De moeder: ‘Ik zei: “Ze zijn zeker nog
veel te groot”. Ik hoop dat we ze na hem nooit meer nodig zullen hebben!’
Enkele weken daarna schreven de ouders een brief. ‘Hij weegt 1800 gram en drinkt drie voedingen zelf.’
De verpleegkundige die het meest contact met de ouders had leest de brief en bekijkt de bijgevoegde
foto’s: ‘Goed hoor. Het is interessant om te weten hoe het met de kinderen gaat, maar niet van iedereen,
want dat lijkt me zo deprimerend, dat wil je niet allemaal weten.’

‘Het heeft onze zorg’

Vari is levend geboren dankzij medisch ingrijpen. Indien die ingreep niet plaats had gevonden, had hij
zijn geboorte niet overleefd. Bij (oudere) kinderen met meer levenskansen zou een keizersnede gedaan
zijn, maar dat vond de verloskundige staf voor dit kind een te ver gaande behandeling. De risico’s voor de
moeder zijn bij een keizersnede veel groter dan bij de ingreep die nu werd gedaan. Hoewel deze verlos-
kundige behandeling dus een gevolg was van terughoudendheid ten aanzien van Vari’s kansen, zag de
neonatologische staf ze toch als een verplichting om Vari te gaan behandelen.

De neonatologen klaagden er over, maar eigenlijk was de verloskundige staf het met hen eens en het
was zeker niet zo dat ze probeerden het neonatologisch beleid te beïnvloeden. Ze bereidden de ouders er
op voor dat de neonatologen niet met de behandeling zouden beginnen. Voor de ouders bleek dit moei-
lijk te verkroppen. De moeder vond de manier waarop er over de kansen van haar toen nog ongeboren
zoon werd gesproken vervelend. De vader voegde toe dat drie procent een eufemisme was; ‘En wat is drie
procent? Dat is bijna nul, zeg dát dan!’

Twee neonatologen zijn het eigenlijk niet eens met het feit dat Vari meteen intensive care behandeling
kreeg aangeboden. Dat ging immers tegen de afspraken over het starten van behandelingen bij kinderen
van minder dan 26 weken in. Toch is het meningsverschil niet zo diepgaand. Een van de twee neonatolo-
gen is vooral kritisch omdat hij meent te horen dat de collega die Vari reanimeerde en behandelde het
doet voorkomen alsof er geen keuze was. Hij voegt er aan toe dat als hij bij Vari’s geboorte was geweest, hij
misschien de behandeling niet gestart was. Vari had het dan zeker niet overleefd, want hij was erg jong en
had (waarschijnlijk) last van de narcose. Die verdooft en belemmert het kind om zelf te gaan ademen.

Een andere bijzonderheid is dat er sterke aanwijzingen voor hersenschade gezien werden en dat dit voor
niemand een reden betekende om de behandeling werkelijk ter discussie te stellen. Twijfels over de zin van
verdere behandeling waren er wel. De aanwijzingen voor hersenschade werden echter pas relatief laat in de
behandeling gezien. Bovendien was er meningsverschil over de aard van de aanwijzingen en dus over
beschadigingen (en daarmee over de mogelijke gevolgen).
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Beide interpretaties van die schade wezen echter op min of meer ernstige gevolgen voor de toekomst
van Vari, dus het ter discussie stellen van verdere behandeling was wel te verwachten. We zullen later zien
dat de artsen op de afdeling in Gent meestal wat meer directief optraden. In het geval van Vari valt het
gebruik van eufemismen op. De ouders van Vari kregen hun informatie op voorzichtige manier, met veel
eufemismen als: ‘Een badje’, een ‘litteken’, een ‘blauwe plek’. ‘We moeten afwachten wat de gevolgen zijn
als hij gaat leren’.

Alle gesprekken met de ouders werden gehouden door een, weliswaar ervaren, assistent gedaan. Dat is
opmerkelijk, gezien de sceptische uitspraken van de neonatoloog over de zin van levensverlengende
behandelingen bij Vari in het begin. Hij formuleerde zijn twijfel tot twee keer toe op een heel bijzondere
manier: ‘En het gaat over een kind waarbij we toch argumenten moeten vinden om de behandeling ach-
terwege te laten. Dat lukt soms niet. En ook: ‘De echo van de schedel is goed. Voor het ondersteunen van
de vitale functies moet je argumenten vinden om het niet te doen. Dan zit je in het behandelcircuit.’ De
neonatoloog draait de redenering om, hij heeft geprobeerd ‘argumenten’ te vinden om de behandeling
niet te beginnen. Dat lukte hem niet. Een zeer belangrijk element bij het zoeken naar dergelijke ‘argu-
menten’ is de toestand van de hersenen.

De problemen in de hersenen werden meteen gezien, maar er werd niet gepoogd om de beelden hard
te maken en meer duidelijkheid te verkrijgen. Dat is opmerkelijk, omdat er aanwijzingen waren voor
ernstige hersenbeschadigingen. Het blijkt ook uit de reactie van de neonatologe op de conclusie van de
radioloog, namelijk dat er een veneus infarct te zien is: ‘Dat is nogal een diagnose! Dat moeten we met de
kinderneuroloog bespreken.’ Indien het werkelijk een veneus infarct zou zijn geweest namelijk, zou er
ernstig getwijfeld worden over de zin van verdere behandelingen. In deze situatie, bij dit jonge kind dat
veel behandeling nodig had. Nu bleef de kwestie onopgehelderd. Aan het eind van de opname werd er
eigenlijk ook niet meer over gesproken. Zo staat er in de ontslagbrief waarmee de artsen in het andere zie-
kenhuis en de huisarts geïnformeerd worden over Vari ook niets over de twijfel tijdens de opname. Die
episode is helemaal weggeraakt. Dat komt ook doordat er uiteindelijk geen ‘harde’ tekenen van hersen-
schade werden gevonden. Er werd nooit aangetoond dat er delen van het hersenweefsel afgestorven zijn.

De ouders is er in eufemistische termen over verteld. Dergelijke eufemismen vinden we ook in de lite-
ratuur. Guillemin & Holmstrom (1986: 188) hebben bijvoorbeeld eufemismen opgetekend als: ‘We can’t
promise he’ll be first in his class,’ ‘She’ll be slower than other children,’ en ‘A good loving family will take
this baby a long way’. Eufemismen worden door de auteurs benoemd als een strategie van paternalistische
professionals. Een andere belemmering bij het informeren van ouders ligt volgens de auteurs in de vaktaal
van het medisch specialisme zelf en in de moeilijkheid om ouders duidelijk te maken wat er aan de hand
is: ‘Physicians do not intend to mislead; often they feel pressed by the enormity of their mandate to rescue
critically ill newborns and a lack of clinical victories.’ (190) Ze citeren een arts: ‘Parents don’t know what
we’re up against’. Dat probleem doet zich vooral voor omdat de toekomst van een kind op lange termijn
moeilijk te voorspellen is. Anspach (1993) meent dat het gebruik van eufemismen hoort bij de strategie die
door stafleden wordt gebruikt om toestemming van ouders te krijgen om de behandeling voort te zetten.
Ze citeert een arts die ouders verteld heeft dat hun kind ‘slow’ zal zijn in de toekomst. Het verkrijgen van
toestemming voor de behandeling is bij de ouders van Vari echter niet nodig, dus daardoor is het gebruik
van eufemismen niet te verklaren.

De ouders van Vari hebben niet getwijfeld aan de zin van behandelingen, maar hun houding is ook
gekenmerkt door voorzichtigheid en voorbehoud. De moeder zegt bijvoorbeeld dat het moeilijkste is om
‘niet te negatief te denken’. Aan het eind van de opname zegt ze dat ze er rekening mee hield dat het ook
niet 100% goed zou zijn gegaan. Met ‘voorzichtigheid en voorbehoud’ wordt niet geduid op afstandelijk-
heid van de ouders. Ze stellen zich helemaal op Vari in, proberen alles te doen wat ze kunnen om hem zo
goed mogelijk te helpen bij de behandeling.
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De ouders worden door de stafleden ingeschat en op basis van hun vermeende kennis wordt bepaald
welke informatie ze krijgen. Deze ouders zijn niet hoog opgeleid en dus zoekt men een manier om hen in
te lichten via eufemismen. Simplificaties werken in de neonatologie echter geen begrip van de situatie in
de hand, dat blijkt. Het valt op dat deze ouders niet vragen om duidelijkere informatie. De ouders, vooral
de moeder, hebben bijgestelde verwachtingen van Vari. Wellicht dat ze daarom ook niet erg ingaan op de
informatie van de arts. Zo horen deze ouders niet van de overdenkingen van de artsen over de eventuele
ernst van de hersenschade. Ze horen ook niet dat de behandeling van Vari in feite afgedwongen was. Ze
krijgen juist van de assistent te horen dat het team er helemaal voor gaat.

Moeder: ‘We vinden het al heel wat dat hij rustig in de couveuse ligt. We dachten ook; als ze er niks in zien
dan doen ze dat niet’.
Verpleegkundige: ‘Ja, blijkbaar zagen ze er wel wat in hè?’
Assistent: ‘Jahoor, we gaan er helemaal voor’.

Doordat de ouders wisten dat hun kind beoordeeld ging worden, gingen ze er nu van uit dát het beoor-
deeld was én ‘goed’ bevonden was. Maar dat was niet het geval. Alleen de assistent die de eerste opvang
verzorgde geeft de werkelijke reden voor het starten van de intensieve behandeling: de gelegenheid ont-
brak om Vari grondig te beoordelen. Ten eerst had hij (waarschijnlijk) narcose binnen gehad. Ten tweede
wekte de ingreep van de verloskunde de indruk dat het beleid ‘actief’ moest zijn. Tenslotte moest de neo-
natoloog met spoed naar de afdeling terug voor een andere patiënt. Hij zei dus tegen de assistent: ‘behan-
del hem maar, dan zien we later wel hoe het gaat’. De neonatoloog vond het blijkbaar niet nodig om deze
legitimering te gebruiken toen zijn collega’s zijn gevolgde strategie ter discussie stelden.

De grootste onzekerheid in deze casus ontstaat over de interpretatie van de beelden van de hersenen.
Een veneus infarct wordt, als dat werkelijk ondubbelzinnig vastgesteld wordt, gezien als een reden om
over het staken van behandelingen te spreken. In dit geval bestaat die zekerheid niet. Bovendien werd pas
werkelijk een aanwijzing voor een dergelijke schade gezien toen Vari al niet meer afhankelijk was van bea-
deming. Hij verkeerde niet meer in de therapeutische ruimte waarin levensbeëindiging door het staken
van intensieve behandelingen mogelijk was.

Toch is het opmerkelijk dat er door de beelden van de hersenen niet meer twijfel over de behandeling
ontstond. De radiologen spreken toch van weefselverlies. De neurologe zegt dat het er zorgelijk uitziet.
En zeker opmerkelijk is dat de ouders niet van deze twijfel op de hoogte werden gesteld. We hebben
gezien dat de houding van stafleden meestal, en ook in het geval van Vari, afwachtend tot anticiperend
negatief is. Maar tegen de ouders zijn ze niet specifiek over de problemen die ze verwachten. Ze delen hun
ook niet de twijfels en de meningsverschillen tussen de stafleden mee. Daarmee onthouden ze de ouders
belangrijke informatie, informatie die overigens wel verwarrend is. Die verwarring bij ouders voorkomen
is volgens Anspach (1993: 92) dan ook de reden dat stafleden de ouders confronteren met een ‘verenigd
front’ (united front) waarin iedere twijfel van stafleden hen onthouden wordt. Pas als de stafleden onder-
ling consensus bereikt hebben, wordt de mening aan ouders medegedeeld. In dit geval lijkt de staf die lijn
gevolgd te hebben. De besluitvorming over Vari werd eigenlijk een ongewenste richting ingestuurd door
het simpele feit dat de gelegenheid niet bestond om een goed overwogen beslissing te nemen over het
beginnen met behandelen. De neonatologen willen op deze afdeling vlak na de geboorte zien hoe ‘vitaal’
een dergelijk vroeggeboren kindje er uit ziet. Ze schatten zo de levenskansen en de kansen op een goede
overleving. Ze hebben dit handelingspatroon ingevoerd op grond van ervaringen en wetenschappelijke
kennis.

84 Een proeve van leven



Over leven

De afdeling in Amsterdam nam in 1997 87 kinderen met een zwangerschapsduur van minder dan 28
weken op. Daarvan overleden er 19 in de eerste vier levensweken. Op de afdeling in Gent werden in 1997
37 patiënten onder de 28 weken opgenomen. Tien daarvan overleden. Slechts 0,5 tot 0,9 procent van alle
levend geborenen heeft een geboortegewicht van minder dan 1500 gram (Vanhaesebrouck 1992). Deze
groep werd de VLBW groep genoemd. De ELBW groep, onder de 1000 gram, is vanzelfsprekend nog kleiner.

Het aantal van deze kinderen is in de loop van de jaren wel gestegen door verbeterde organisatiegraad
van het perinatologische stelsel, verbeterde technieken om de conditie van de ongeborene vast te leggen.
Ook de in toenemende mate toegepaste infertiliteitsbehandelingen zorgen voor een toename van dit
soort kinderen. De Gezondheidsraad (2000) geeft in een recent advies aan de regering aan dat ook de stij-
gende leeftijd van de zwangere indirect lijdt tot meer te vroeg geboren kinderen.15 Ook de samenstelling
van de bevolking is van invloed op het aantal te vroeg geboren kinderen. Vrouwen van etnische minder-
heden hebben een grotere kans op te vroeg geboren kinderen (Gezondheidsraad 2000). Van Reempts et
al. (1996) geven aan dat van de 120 000 kinderen die in België worden geboren, twee á vijf percent neona-
tale zorg nodig heeft. De kinderen met een geboortegewicht van minder dan 1000 gram en een zwanger-
schapsleeftijd van minder dan 28 weken vormen minder dan één percent van het totaal aantal geboorten.
Hoeveel sterk te vroeg kinderen overleven er eigenlijk?16

In de jaren zestig bedroegen de overlevingskansen van kinderen van 500 gram maar zeven percent en
ten hoogste 78% voor een kind van 1500 gram. Na 1986 was dat respectievelijk 16% en 95%. In België was
de overlevingskans van een kind van 500 gram tussen begin jaren tachtig 16% en van een kind van 1500
gram 79%. In weken uitgedrukt: na 24 weken zwangerschapsduur had een kind 13% kans te overleven en
na 29 weken 47%. Sinds 1994 overleeft meer dan 60% van de kinderen tussen de 500 en 750 gram. Van de
kinderen geboren voor de 29 weken zwangerschapsduur overleeft 73%.

De Gezondheidsraad (2000) koppelt de toegenomen overlevingscijfers (waardoor ook de opnameduur
op afdelingen neonatologie toeneemt) aan de toegenomen incidentie van premature geboorten (en peri-
natale problemen in het algemeen) en adviseert de minister dan ook het aantal plaatsen voor intensive
care sterk uit te breiden. In 1995 werden er in Nederland 82 kinderen van 24 weken ‘levend geboren’.
Slechts twee daarvan overleefden. Van de 90 kinderen van 25 weken overleefden er 28. Van de 127 kinde-
ren van 26 weken overleefden er 65.17

Maar, overleving is niet het enige doel, en soms is het zelfs een schrikbeeld blijkens uitspraken van art-
sen. De overlevingscijfers worden overigens ook beïnvloed door het streven om geen ernstig gehandicapte
kinderen in leven te houden. Vanhaesebrouck et al. (1989: 222): ‘Mortaliteits- en morbiditeitsstatistieken
bij deze extreem preterme baby’s worden meer dan bij oudere groepen beïnvloed door de beslissingen
genomen gedurende de neonatale periode. Een intraparenchymateuze cerebrale bloeding (graad 4) werd
vastgesteld bij 19 (23%) van de echografisch onderzochte kinderen. Zestien onder hen stierven in de eerste
levensdagen, in 87% van de gevallen na een beslissing tot staken van de intensieve zorgen.’ Ook Wall &
Partridge (1997) laten dit zien en Sauer (1992: 731) zegt: ‘The exact number of newborns who die in The
Netherlands because of a decision to refrain from further treatment is not known. However (…) it is esti-
mated that in almost one half of neonatal deaths, questions regarding refraining discontinuing of treat-
ment have been raised at some time before the actual demise.’

Wat is de kwaliteit van overleving? Dubbelman en Hermans (1990: 31) concluderen dat de overleving
van extreem prematuur geboren kinderen toeneemt, de relatieve prevalentie van zware handicaps bleef
stabiel. Door deze combinatie stijgt het absolute aantal zwaar gehandicapte overlevenden. Het is een con-
clusie waarover discussie bestaat.

Tegenwoordig wordt ook aandacht gevraagd voor minder ernstige problemen bij overlevende kinde-
ren. Men wijst dan op de gedrags- en cognitieve ontwikkeling op schoolleeftijd. Gibson (1998) zet in een
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recent artikel diverse publikaties op een rij en daaruit komen de volgende cijfers. Kinderen van 23 weken
zwangerschapsduur hebben een overlevingskans van 13%. Bij 24 weken is die kans 26%. Bij 25 weken 36%
en bij 26 weken 51%. Van de ‘26-wekers’ is 68% normaal wat betreft de neurologische ontwikkeling, 15%
heeft een milde tot matige handicap en 17% een ernstige. Van deze groep kinderen was 4% blind. Bij de
‘25-weker’ was 56% van de kinderen normaal, had 19% een milde tot matige handicap en 22% een
ernstige, terwijl van deze groep 11% blind was.

De artsen spreken van neuromotore en/of sensorische handicaps al dan niet als gevolg van cerebrale
morbiditeit. Het gaat enerzijds om handicaps die voortkomen uit beschadigingen van de hersenen (cere-
brale morbiditeit). Anderzijds om schade door bijvoorbeeld zuurstoftoediening aan de ogen, een vorm van
sensorische handicap. Neuromotore problemen bevatten verschillende problemen als spasticiteit, ver-
lamming van een of meerdere ledematen, mentale retardatie. De WHO heeft handicaps op drie niveaus
van ernst ingedeeld. Stoornissen, beperkingen en handicaps.18

In Nederland levert het POPS-onderzoek (Project On Preterm and Small for gestational Infants) veel
gegevens over de uitkomst van neonatale zorg. Vrijwel alle in 1983 in Nederland geboren kinderen met
een gewicht van minder dan 1500 gram en/of minder dan 32 weken zwangerschapsduur worden gevolgd,
ruim 1300 kinderen in totaal. In het eerste jaar overleed 28% van deze kinderen (Veen et al. 1991). Uit ver-
volgonderzoeken bleek dat deze kinderen op vijf-jarige leeftijd in 13% van de gevallen een beperking in
het functioneren (een disability) had, 14% had een handicap. De handicaps waren met name gebaseerd
op een achterstand in geestelijke en/of neuro-motore ontwikkeling en op spraak – taalontwikkelingsstoor-
nissen. Twintig procent vertoonde gedragsstoornissen. Twaalf procent van de kinderen bezocht het speciaal
onderwijs (in een normale populatie bedraagt dit 1%). Op 9 jarige leeftijd was het percentage kinderen
dat speciaal onderwijs genoot opgelopen tot 19% (6% in de normale populatie) (Hille et al 1994). Van de
nu nog levende kinderen valt te verwachten dat ongeveer 40 procent moeite zal hebben zich op volwassen
leeftijd een zelfstandige plaats in de samenleving te verwerven (Gezondheidsraad 2000). Op de leeftijd
van 14 jaar dat de problemen zich nog uitgebreid hebben: (Verloove-Vanhorick et al. 2001: 996) ‘De ver-
schillende onderzoeken gedurende de follow-up van 14 jaar laten zien dat 10% van de kinderen één of
meer ernstige beperkingen heeft op schoolleeftijd. Hoewel de resterende 90% dus geen ernstige beper-
kingen heeft op die leeftijd, heeft meer dan de helft te maken met problemen in het dagelijkse leven, met
leer- en aandachtsproblemen en met sociaal-emotionele problemen. Mogelijk zal ongeveer de helft van de
kinderen die neonatale intensive care hebben gekregen in de beginperiode van die zorg zich later niet
kunnen ontwikkelingen tot volledig zelfstandige volwassenen.’

In een recent samenvattend artikel stelt McCormick (1997) dat bij kinderen onder de 1500 gram 7,7%
(in de normale populatie 1,5-2,5%) spasticiteiten heeft. Onder de 1500 gram heeft 14% een abnormaal IQ,
onder de 1000 gram is dit 19% (in de normale populatie is dit 12%) In het algemeen vertoont 10 tot 15%
van de kinderen onder de 1500 gram ernstige stoornissen. Kinderen met een geboortegewicht onder de
800 gram hebben in 20-35% van de gevallen ernstige stoornissen. Een studie van Wojtulewicz et al. (1993)
meldt dat overlevingspercentages van kinderen tussen 500 en 750 gram toenam van 32% in het begin van
de jaren tachtig tot 54% aan het eind van de jaren tachtig. En ernstige of minder ernstige handicaps ver-
minderden van 41% naar 15%. Ook andere onderzoeken tonen dit (Veen 1996).

Recente onderzoeken stellen twee dingen vast: de overlevingskansen van extreem te vroeg geboren kin-
deren zijn aanzienlijk verbeterd terwijl het percentage handicaps niet steeg. Dit is echter een deelconclusie,
want het aantal overlevenden met slechte uitkomst is nog steeds hoog. Dat komt door de groeiende aan-
dacht voor wat ‘new morbidities’ genoemd worden: problemen op het gebied van onderwijs; schoolpro-
blemen, intellectuele defecieten, en ‘minor dysfunctions’. Het komt ook, zo laat De Gezondheidsraad
(2000) zien, door de in de jaren negentig verbeterde overlevingskansen van zeer onrijpe pasgeborenen. En
dit gaat gepaard met een toename van ernstige handicaps. Van kinderen die na minder dan 25 weken gebo-
ren zijn, blijkt 20 tot 35 proces blijvend gehandicapt is. Over de lichtere beperkingen is nog niets bekend.
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Hack e.a (1980) wijzen op een andere trend: het uitstellen van neonatale dood. Zij stellen dat de voor-
uitgang in neonatale zorg niet alleen een daling van neonatale sterftecijfers hebben gegeven, maar ook een
uitbreiding van de periode waarin deze kinderen gevaar lopen te sterven. De kritieke periode is dus uitge-
breid (Veen 1996: 17). Roberton (1993:18): ‘Neonatal intensive care may for instance increase the number
of deaths and cause the prevalence of handicap to rise, but at the same time may increase the number of
liveborn lbw infants surviving without any major handicap. Life-saving for these infants has its measura-
ble price, which mainly involves the subtle and minor morbidities among a relatively large proportion of
survivors.’19 Deze zorg houdt volgens hem een afweging van de kwantiteit en de kwaliteit van leven: ‘a trade-off
between the benefits and adverse consequences of survival’. Hij concludeert: ‘It is clearly discomforting,
and probably inadequate, to compare survival probabilities with measures of morbidity in the following
way, by suggesting that for the saving of ten healthy vlbw infants several other struggles were needed
which ended in five deaths, in one severely handicapped survivor and in two other survivors having pro-
blems at school. Professional actors in the neonatal intensive care setting will base their actions on indivi-
dual prognostic variables when deciding between alternative options of treatment and are probably less
inclined to allow ex-post population data to affect their decisions in this respect. The probabilistic nature
of prognosis serves to understand that non-intervention may have its human costs too, i.e. letting an
infant die when it would have had a chance of surviving without any adverse consequences.’

We zijn nu terug bij de manier waarop in de neonatologie afwegingen gemaakt worden en zullen daar
in de volgende paragraaf meer aandacht aan besteden. Eerst een korte samenvatting van de boven-
genoemde trends die de huidige besluitvorming bepalen. Het is zeer moeilijk van cijfers uit te gaan bij
individuele besluitvorming. Ze zijn ‘oud’ of moeilijk te interpreteren, of beslaan niet de gehele ontwikke-
ling van de onderzochte kinderen. Meer kinderen onder de 1000 gram overleven dan vroeger, maar velen
overlijden. Van de overlevenden zijn er relatief minder gehandicapt dan van de vroeger overlevende (en
grotere) kinderen. Door het grotere aantal overlevenden, steeg het absolute aantal gehandicapte kinderen
wel. Daarbij komt dat ‘beperkingen’, die vaak pas op de schoolleeftijd blijken, meer aandacht krijgen.
Het aantal ‘doodgeborenen’ is gedaald, meer kinderen sterven in de neonatale periode. Het tijdstip van
overlijden op de afdeling is verlaat. Er overleven wel meer kinderen. Maar van de overlevenden sterft een
groeiend aantal na langere tijd intensive care. De behandelingen intensiveren dus verder. Het beoorde-
lingstraject om de kwaliteit van het toekomstige leven te schatten is dus langer. De controle over het leven
is gegroeid. Een groot deel van de sterfte op de afdeling vindt plaats na een beslissing om de behande-
lingen te staken. Het staken van behandelingen is echter ook moeilijker omdat een eenmaal ingezette
behandeling moeilijk te staken is. Veel van die beslissingen gebeuren op grond van echografisch verkre-
gen gegevens, dus in ieder geval deels op grond van argumenten over de kwaliteit van leven. Op zich doet
dit het aantal gehandicapte overlevers dalen.

We kunnen dus stellen dat de verhouding tussen kansen en risico’s verschoven is. De overlevingskansen
zijn toegenomen, maar de risico’s op een of andere manier schade over te houden zijn ook gestegen, zeker
voor hele kleine kinderen. De beoordelingsmogelijkheden zijn zowel in tijd als in indringendheid geste-
gen maar niet makkelijker geworden. De huidige verhoudingen vragen om veelvuldig overleg. Hoe past
dit in de geschiedenis van de neonatologie? Hoe kwam dit vakgebied tot ontwikkeling?

Geschiedenis van het specialisme

De geschiedenis van neonatologie wordt gewoonlijk geschetst als een in rechte lijn verlopend proces van
toenemende beheersing van de natuur door middel van technische middelen. Maar de neonatologie-
praktijk komt ook terug op oude gedragswijzen, maakt ook een cirkelvormige ontwikkeling door. Aan-
dacht voor prematuur geboren kinderen ontstond aan het eind van de vorige eeuw in Frankrijk. Doordat
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de in die tijd speciaal voor prematuren uitgevonden couveuse werd gebruikt in verloskunde ziekenhuizen
(materniteiten), speelde de moeder een zeer belangrijke rol bij de behandeling van de kinderen. De cou-
veuse werd in de Verenigde Staten verder ontwikkeld door kinderartsen die haar inzetten in kinderzie-
kenhuizen. De moeder, de ouders, verdwenen naar de achtergrond. De couveuse werd, zo zegt Baker
(1996), een symbool van de medische expansie in de leefwereld van moeder en kind. Pas in de jaren zeven-
tig gingen kinderartsen weer proberen de ouders bij de zorg te betrekken. De in deze studie beschreven
gesprekken en besluitvormingsprocessen passen in die laatste trend.

De couveuse werd in 1880 in Frankrijk ‘uitgevonden’. Onder invloed van een natalistisch beleid van de
overheid werd door obstetrici in Parijse verloskundecentra een poging gedaan om kinderen, die voorheen
niet als een medisch probleem werden gezien, in leven te houden. Ze ontwikkelden naar analogie van de
broedstoof voor eieren een couveuse. De relatie tussen de definiëring van een patiëntengroep en de ont-
wikkeling van een techniek om die groep te behandelen is niet causaal: ‘Although the incubator emerged
as the first technological response to prematurity, it also helped to define what made a premature infant a
distinct medical problem in the first place. The story of the incubator thus cannot be told apart from the
history of the emergence of prematurity from the shadow land between foetus and the viable newborn.
(Baker 1996: 6) Prematuren werden aanvankelijk gerangschikt onder de ‘weaklings’ een metafoor voor
pasgeborenen met diverse soorten problemen. De grote innovatie was niet zozeer de couveuse, als wel de
definiëring van de doelgroep die er het best van kon profiteren. De couveuse werd ontwikkeld in een tijd
waarin de materniteiten omgevormd werden tot universitaire onderzoekscentra. Met nieuwe aandacht
voor zuigelingensterfte ontstond er aandacht voor de extra hoge sterfte onder te vroeg geboren kinderen.
De zuigelingensterfte werd tot dan als een gegeven geaccepteerd (Wright 1988). Zeker in het licht van het
Darwinistische en eugenetische denken werd het aanvankelijk dubieus gevonden om kinderen in leven te
willen houden die blijkbaar door de natuur voorbestemd waren te overlijden. Met de couveuse bleek men
in staat om de sterfte onder kinderen van minder dan twee kilo geboortegewicht met de helft te reduce-
ren. Een dergelijke inzet van de couveuse leidde tot een enorm optimisme.

Het optimisme leidde tot een bizarre fase in de ontwikkeling van het specialisme. De couveuse werd als
nieuwe technologie getoond op wereldtentoonstellingen, met premature kinderen er in. De couveuse
werd er beroemd door. De ontwikkeling van de couveuse ging, onder andere omstandigheden, vooral
verder in de Verenigde Staten. Daar was geen angst voor depopulatie, zoals in Frankrijk wel het geval was.
Wetenschappelijke ambities verschoven de poging om de natuur na te bootsen naar een streven tot verbe-
tering van de natuur. De couveuse werd van een hulpmiddel om het kind warm te houden tot een weten-
schappelijk gevormde kunstmatige baarmoeder. Een kinderarts begin deze eeuw schreef dat het prema-
ture kind in de couveuse weer zo ver mogelijk in de situatie waaruit het geraakt was kon terug komen: in
duisternis, rust en warmte. De band tussen de moeder en het kind werd verbroken. De couveuse zou
voortaan ingezet worden door kinderartsen. Op een volkomen andere manier dan de uitvinders, verlos-
kundigen, hem gebruikten (Baker 1996: 176): ‘French obstetricians envisioned the device as a warming
apparatus patterned after egg incubators; American pediatricians, as a comprehensive artificial environ-
ment that addressed all the necessary ingredients thought to sustain the vitality of a living organism. In the
hands of the latter profession, heating therefore lost priority to ventilation and protection from stimula-
tion as the main functions of the apparatus. The incubator became a brooder.’ De aldus opgeroepen
spanning tussen de machine en de moeder werd opgelost door de professionele verpleegkundige. Die ver-
kregen daarmee een aanzienlijke positie op de afdeling (Silverman 1980; Cone 1984: 62). Maar hoe meer
ingrepen er mogelijk werden, hoe meer de behandeling vanuit het artsenperspectief gevormd werd. De
artsen monopoliseerden de ingrepen en kregen daardoor steeds meer zeggenschap.

In de periode van 1950 tot 1965 werd veel bekend over de specifieke problemen van prematuren en de
eerste behandelingen werden toegepast. De sterfte van kinderen van minder dan 1500 gram nam sterk af. De
incidentie van handicaps van het zenuwstelsel of van de zintuigen nam echter ook sterk toe. Silverman
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(1990) (Vanhaesebrouck 1992; Dubbelmam & Hermans 1990) spreekt van een toename van iatrogene
pathologie, een door medisch ingrijpen veroorzaakte ziekte. Hij doelt daarmee vooral op de toepassing van
zuurstoftherapie. Te vroeg geboren kinderen kregen in de couveuse extra zuurstof toegediend en overleef-
den daardoor. Maar deze ongecontroleerde zuurstoftherapie beschadigde hun ogen en er ontstond een epi-
demie van blindheid onder de overlevende kinderen. Deze praktijk en haar gevolgen bleven de neonatolo-
gie aankleven. Zowel het zonder controle toepassen van nieuwe ingrijpende maatregelen als het effect dat
het bewerkstelligde: meer kinderen overleefden maar ook meer van die kinderen hielden aan de behande-
ling een handicap over. De mortaliteit van deze kinderen onder de 1500 gram bedroeg ruim 70% en een
bijna even hoog percentage van het beperkte aantal overlevenden vertoonde een blijvende handicap.

De periode daarna wordt gekenmerkt door de toepassing van intensive care behandelingen op deze
kinderen. Beademingstechnieken werd ontwikkeld en toegepast, voedingstechnieken verbeterden. Van-
haesebrouck (1992: 42): Deze fase wordt gehonoreerd (mijn cursivering) met een sterke afname in sterfte
bij deze vlbw-baby’s, terwijl hun handicapincidentie relatief laag en stabiel blijft (7%). Een overlevings-
percentage van 70 tot 80 procent wordt ná 1970 vaak bereikt in goed uitgeruste perinatale centra.’

In een volgende fase kon de conditie van de ongeborene beter worden vastgesteld. Dit heeft belangrijke
gevolgen voor het al dan niet trachten tegen te houden van een premature geboorte. Er kwam daardoor ook
een daling in het aantal doodgeboren kinderen, maar wel een stijging van het aantal prematuur geboren
kinderen. Men kreeg oog voor de sterfte of handicaps als gevolg van deze prenatale gebeurtenissen. Op de
afdeling neonatologie namen de behandelingsmogelijkheden snel toe. Beademingstechnieken verbeterden
en ze werden met name vriendelijker voor de longen. Middelen als bewaking en monitoring om de toe-
stand van het kind te meten kwamen voorhanden. Een van die middelen met grote gevolgen voor de prak-
tijk en het denken op de afdelingen is de techniek van de ultrasonografie die na 1980 toegepast werd. Daar-
mee konden hersenbloedingen en de gevolgen van zuurstoftekorten zichtbaar gemaakt worden.20

Als laatste in deze grove indeling kan wellicht worden gemeld een andersoortige ontwikkeling die
paralel verloopt aan de medisch-technische ontwikkelingen, soms ingaat tegen de trend maar meestal ook
wel snel wordt ingezet in het teken ervan. Dit is de toenemende aandacht sinds de jaren negentig voor de
beleving van het kind. Reeds in de jaren zeventig nam de aandacht voor de ouders en hun beleving toe.
Ouders kregen weer toegang tot de afdeling en hun kinderen (De Leeuw 1979). In de laatste tien jaar werd
ook de visie op het kind anders. De grotere aandacht voor het ongemak en pijn van het kind heeft grote
gevolgen voor de praktijk op de afdeling en die worden langzaam zichtbaar. De hele organisatie van het
werk moet veranderen. De technische ontwikkelingen gaan door, het verleggen van de levensvatbaar-
heidsgrens lijkt vastgelopen op 22 weken, maar de kansen van kinderen boven die termijn worden beter.
De aandacht voor het niet medische, de beleving van kind en de zeggenschap van ouders is gestegen.

Dode ruimte.21 Infanticide, een oude praktijk in nieuwe context

Mensen beschikken over de middelen om ‘buitenbaarmoederlijke foetussen’ (Hrdy 2000) in leven te
houden maar ze kiezen regelmatig om dat niet te doen. Tijdens de euthanasiediscussie in Nederland en
België is levensbeëindigend handelen in de neonatologie tot buitengewoon handelen gedefinieerd waar-
door een wettelijke regulering buiten beeld blijft. Het denken en doen in de neonatologie geeft echter juist
aanleiding tot levensbeëindigend handelen. De redenering is immers: als we willen/durven te beginnen
met deze kunstmatige behandeling, moeten we ook de verantwoordelijkheid nemen om soms te durven
stoppen. Stafleden voelen zich verantwoordelijk voor deze door geneeskunde mogelijk gemaakte levens.

Het ontbreken van de mogelijkheid om tot een meer redelijke wettelijke regeling met betrekking tot
levensbeëindiging van pasgeborenen te komen is ook opmerkelijk omdat het in de neonatologie zo’n
‘normaal’ gedrag is. Daarmee sluit de praktijk aan bij een lange, universele traditie. Infanticide, het doden
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van pasgeborenen, kwam praktisch in alle tijden en culturen voor. Williamson (1978: 65): ‘Infanticide is a
practice present-day westerners regard as a cruel and inhuman custom, resorted to by only a few desperate
and primitive people living in harsh environments. (…) The truth is quite different. Infanticide has been
practised on every continent and by people on every level of cultural complexity, from hunters and gathe-
rers to high civilisations, including our own ancestors. Rather than being an exception, then, it has been
the rule.’22 Infanticide komt in het hele dierenrijk voor. ‘Infanticide is any behaviour that makes a direct
and significant contribution to the immediate death of an embryo or newly hatched or born member of
the perpetrator’s own species’ (Hausfater and Hrdy 1984: xiv). Dickemann (1984) meent dat de hele range
van mogelijke manipulaties van het reproductieve continuüm moeten worden gevat in de definitie. Niet
alleen infanticide, maar ook paedicide (het doden van kinderen) en foeticide. De definitie bevat nu ook
abortus en verwaarlozing of beperking van ouderlijke investering in (oudere) nakomelingen. Bij mensen
is het moeilijk om infanticide van abortus te scheiden: ‘since the question of when human life commences
is usually defined culturally, rather than by parturition alone. Infanticide must often be regarded, like
abortion, not as killing but as terminating a biosocial gestation process.’ (Harris and Ross 1987: 29).

Sinds Aries (1962) de these verkondigde dat er in het verleden geen concept voor de kindertijd bestond
is er een discussie onder historici over de geschiedenis van kinderen en gezinnen. Aries stelde dat kinderen
in het verleden niet meetelden en ouders er weinig gevoelens voor koesterden. Wegens de hoge kinder-
sterfte hechtten ouders zich niet aan hun kinderen. Vele auteurs hebben deze these bevestigd en aangevuld.
(Boswell 1988; Demause 1974; Stone 1977; Badinter 1980; Shorter 1976; Kuhse & Singer 1985) Tijdens de
maatschappelijk discussie in de Verenigde Staten over abortus in de jaren zeventig leefde de hele discussie
rond infanticide ook op. Pollock 1983; Shahar 1990; Garland 1995; James 2000) bekritiseren de these van
kinderverwaarlozing en afstandelijkheid van ouders als gevolg van hoge kindersterfte. Pollock betoogt dat
juist op grond van biologische feiten het onwaarschijnlijk is dat ouders niet of onvoldoende investeerden in
hun kinderen. Edwards (1996) meent zelfs dat infanticide bij de Grieken en Romeinen helemaal geen geac-
cepteerde praktijk was, in tegenstelling zoals blijkt uit allerlei literaire en filosofische bronnen. Ook James
(2000) beweert dat infanticide geen universele praktijk was. Ze verwijt de auteurs die dat wel beweren ‘uti-
litaritarisme’ en toont dat verschillende samenlevingen reeds voor de geboorte beginnen met het nieuwe
kind sociaal te accepteren en een plaats te geven. Het is niet de bedoeling met deze auteurs in discussie te tre-
den en een standpunt in te nemen over wat in het verleden de houding van mensen was. De bewijzen voor
infanticide in diverse culturen zijn aanwezig en passen bovendien bij hedendaags gedrag van mensen ten
aanzien van pasgeborenen.

Infanticide is verweven met het begin van de neonatologie. Cone (1985) maakt duidelijk dat de vonde-
lingenhuizen die in de middeleeuwen in Europa werden opgericht te zien zijn als voorlopers van kinder-
ziekenhuizen. In die vondelingenhuizen werd voor het eerst de medische aandacht op pasgeborenen
gericht. Deze vondelingenhuizen deden niets aan de hoge zuigelingensterfte in die tijd, meldt Cone.
Hrdy (2000) en Piers (1978) laten zien dat die huizen juist gezien moeten worden als een sociaal geaccep-
teerd middel om van pasgeborenen af te komen. Die vondelingenhuizen functioneerden in een cultuur
waarin een jong mensenleven niet veel waard was en ze droegen er zelfs aan bij dat infanticide toenam. In
de Christelijke cultuur was infanticide verboden, maar het bleef voor veel mensen noodzakelijk hun aan-
tal nakomelingen te beperken, infanticide was daartoe een middel.

Infanticide werd vooral gepraktizeerd om economische en demografische redenen. Infanticide was
voor de vrouw veiliger dan abortus. Infanticide maakte zo deel uit van geboorteregulering. De vrouwen
gaven zo lang mogelijk borstvoeding om te voorkomen dat ze zwanger zouden raken. Als ze zwanger raak-
ten onder moeilijke omstandigheden was het doden van het nieuwe kind mede een verzorgende daad,
want de oudere zuigeling (zogen tot drie vier jaar) hoefde de borstvoeding niet te delen met een nieuw
kind. Van belang bij deze overweging was dat de pasgeborene nog niet opgenomen was in de sociale
groep. Infanticide wordt uitvoerbaar door met de economische en demografische factoren verbonden
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culturele opvattingen: ‘The killing is made easier by the cultural belief that a child is not fully human until
accepted as member of the social group. This acceptance my take place when the child is named, or when
it appears strong enough to survive, or when it shows ‘human’ characteristics such as walking and talking.
The time varies from a few days to several years after birth.’ (Williamson 1978: 64).

Deze culturele opvattingen zien we ook bij infanticide wegens ‘onwettige’ kinderen. Firth (1936: 529)
beschrijft dit doden van bastaarden omdat ze het kwaad zouden representeren. Zo’n kind wordt begraven
zonder plichtplegingen: ‘The child has hardly entered the social life’.23 Een bijzondere min of meer cultu-
rele vorm van infanticide is het doden van vrouwelijke pasgeborenen.24 Infanticide werd ook veelvuldig
gepraktizeerd in geval van meerlingen. Infanticide in geval van afwijkende pasgeborenen is ook bekend.
Deze kinderen werden gedood om eugenetische redenen, maar niet alleen om die reden. In het oude
Babylon, Egypte en Rome werden pasgeborenen met congenitale afwijkingen gezien als voorspellingen
van onheil (Warkany 1977). De Romeinen noemden deze kinderen ‘monstrum’, afgeleid van ‘monstrare’,
‘demonstreren’, ‘waarschuwen’ (Barrow 1977: 18). Ondanks het sterke pronatalistische beleid van de eer-
ste staten werd infanticide in Griekse stadstaten en het Romeinse rijk veel gepraktizeerd. Het woord ‘pro-
letariaat’, zoals dat in Rome voor het gewone volk werd gebruikt, betekent: ‘broeders’. Schrijvers als
Plato, Aristoteles, Seneca en Cicero definieerden een kinderleven niet intrinsiek waardevol, maar poten-
tieel (Amundsen 1987: 4). Scheper Hughes (1992: 363) laat zien hoe moeders in Noord-Oost Brazilië een
zekere onverschilligheid en gelatenheid tonen ten opzichte van pasgeborenen met een aandoening heb-
ben. Ze zeggen dat ze die ‘moeten laten gaan’, en ‘de natuur zijn loop laten nemen’: ‘Kinderen zijn als
vogels, ze hechten nog niet aan het leven, ze vliegen rechtstreeks naar de hemel’. Infanticide gebeurt op
verschillende manieren. Hrdy (2000) en Scheper Hughes (1992) laten zien dat ‘de keuze’ om de pasgebo-
rene geen borstvoeding te geven maar flesvoeding een voorbeeld is van een verminderde investering in het
kind. Het kind dat flesvoeding krijgt, gemaakt met verontreinigd water, heeft geen kans op overleving.

Naast verminderde investering gaat het van ergens achterlaten tot het doelbewust doden. In de
mythologie spelen achtergelaten kinderen een grote rol. Bijvoorbeeld Oidipous Heracles, Moses en
Romulus en Remulus. In de middeleeuwen ontstond het begrip ‘overlying’, ‘bedekken’. Kinderen die in
bed bij de ouders zouden zijn overleden doordat de ouders hen in de slaap per ongeluk gesmoord zouden
hebben. De term verwijst naar het in het Nederlands nog vaak gebruikte metafoor: een ondergeschoven
kindje.

Verschillende onderzoekers hebben met behulp van de Human Relations Area Files het voorkomen
van infanticide getoond: Whiting et al. (1977), Hausfater & Hrdy (1984) en Scrimshaw (1984) rapporte-
ren dan dat meer dan 36% van de samenlevingen ‘gewoonlijk’ infanticide praktizeerden. Af en toe was
12% en slechts 9% van de culturen zeiden dat het nooit gebeurde. Minturn & Stashak (1982) laten met
deze gegevens ook zien dat in 86% van de samenlevingen pasgeborenen pas een volwaardige menselijke
identiteit kregen na specifieke rituelen. Daarin kreeg het kind een naam, een ziel.

Onder welke omstandigheden, om welke redenen en op welke wijze het ook gebeurde, een min of
meer beperkte tijd na de geboorte is van belang en is een van de centrale kenmerken van infanticide te
noemen. Die kenmerken hebben te maken met opvattingen over kinderen en over mens zijn. In het oude
Griekenland konden pasgeborenen worden verlaten en blootgesteld aan de elementen tot het evenement
dat Amphidromia werd genoemd. De pasgeborene was dan zeven dagen, werd religieus ingewijd en soci-
aal geaccepteerd, kreeg een naam. De opvatting dat een pasgeborene niet volledig menselijk was tot het
geaccepteerd werd als een lid van de sociale groep is in vele samenlevingen gevonden (Harris & Ross 1987:
7). Die incorporatie vond plaats tijdens het naamgevingsritueel, nadat het kind bewezen had sterk genoeg
te zijn om te overleven of ook wel wanneer het menselijke kenmerken als lopen en praten vertoonde. Zo
werden jonge kinderen in Noord India pas beschouwd als blijvende medegezinsleden nadat zij de pokken
succesvol hadden doorgemaakt (Arnold 1993: 117). Kuhse & Singer (1985: 110) citeren Ford (1964):
‘Infanticide is most readily condoned if it occurs before the infant is named and has been accepted as a
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bona fide (cursivering door Kuhse & Singer) member of its society. It seems that the primary and funda-
mental restriction in most societies is the taboo on murder, i.e. killing a member of the in-group. The less
eligible a child is for membership in the group, the less seriously the act of killing the child is viewed’. Het
achterlaten of (passief) doden moet, en kán gebeuren voordat de pasgeborene een belangrijke verandering
heeft ondergaan in de ogen van de ouders en andere groepsleden. Hoe moeilijker de omstandigheden hoe
langer de tussenliggende periode was. Van Gennep (1908) duidde, zoals we zagen, die tussenfase theore-
tisch met het begrip ‘liminaal’. In die periode kan het kind ook beoordeeld worden op normaliteit en
levensvatbaarheid.

Voortplanting is niet alleen een cultureel gegeven, het is pur sang biologisch en dit perspectief kan niet
aan een studie als deze ontbreken. Hrdy (2000) wijst op biologische factoren die de houding van de moe-
der ten aanzien van pasgeborenen bepalen. Infanticide is een normaal verschijnsel in het dierenrijk, maar
de mens onderscheidt zich van andere primaten door een zekere gereserveerde houding ten aanzien van
het pasgeboren kind. Mensenmoeders hechten zich niet onmiddellijk aan hun kind en mensenbaby’s
hebben ook niet het vermogen om zich zoals apenbaby’s aan de vacht van de moeder vast te klampen.
Onmiddellijk na de bevalling is de moeder enige tijd onverschillig.25 Menselijke moeders hebben geen
vaste ‘instinctieve’ binding met hun kind. Hun gedrag wordt niet door instincten beheerst. Hrdy valt het
beeld van de ‘instinctieve en onvoorwaardelijk gebonden’ moeder aan, ze stelt dat deze voorstelling van
zaken een mannelijke constructie is. Menselijke moeders kunnen kiezen, ze zijn niet onvoorwaardelijk
gehecht aan het kind. Dat wil niet zeggen dat ze altijd zo reageren, het gaat Hrdy er om dat ze tot op
zekere hoogte keuzevrijheid hebben. Ze laat zien dat moeders ook belang bij die keuzevrijheid hebben, ze
moeten bepalen of ze het pasgeboren kind goede kansen op overleving kunnen bieden. Geen instinctma-
tige overgave en binding, er is, integendeel, sprake van een periode van ambivalentie en daarin verschilt de
mensenmoeder van andere primaten: ‘De betrokkenheid van een apenmoeder bij haar enige, kostbare
baby hangt bijna nooit af van eigenschappen van de baby zelf, zoals gewicht, geslacht, geboortevolgorde, of
fysieke omstandigheden die de overlevingskans beïnvloeden. (204) ‘Inspectie van pasgeboren groepsle-
den is een universeel kenmerk van alle primaten. Maar besluiten om een baby te behouden of niet, is
slechts voorbehouden aan de mens.’ (497)26 Mensen hebben in de evolutie de mogelijkheid gekregen om
hun kind (tijdelijk) met afstand te bezien. Maar ze hebben daarvoor een beperkte tijd, hooguit enige
dagen. Dat is ook een biologisch gegeven. De moedermelkproductie komt bijvoorbeeld ook pas geleide-
lijk op gang en de periode dat het kind nog niet gedronken heeft krijgt een grote betekenis voor de gevoe-
lens van de moeder ten opzichte van de baby.27 Het beginnen met drinken maakt deel uit van de ‘geboorte
in fasen’, de overgang van het kind van ‘natuur’ naar ‘cultuur’.

De tijd die zo gegeven is maakt het mogelijk te selecteren. Zo is bijvoorbeeld de doop waarschijnlijk als
beproeving ontstaan. De baby werd in koud water gedompeld om te zien hoe levensvatbaar hij was. (507)
Baby’s doen wat dat betreft aan ‘zelfpropaganda’, meent Hrdy: hun molligheid is een advertentie van
kansen om te overleven. Baby’s zijn ‘buitenbaarmoederlijke foetussen’28, hun hulpeloosheid roept verzor-
gingsdrang op. Ze hebben er belang bij dat ze die gevoelens oproepen want als ze falen lopen ze het gevaar
verlaten of gedood te worden.

Prematuur geboren kinderen lopen wat dit betreft extra risico’s. Hun uiterlijk is niet baby-achtig,
zeker niet mollig. Hun gedrag beantwoordt ook niet aan belangrijke voorwaarden: ‘Een bepaalde manier
waarop een te vroeg geboren baby huilt, blijkt voor elke moeder verontrustend, zelfs weerzinwekkend te
zijn.’29 (492) Prematuren zijn bij uitstek ‘buitenbaarmoederlijke foetussen’ en ze worden soms ook zo
beschreven op de afdeling neonatologie. De term wordt dan denigrerend gebruikt en heeft betrekking op
de levenskansen van het kind. Prematuur geboren kinderen hebben altijd een bijzondere aandacht
gehad.30 Hippocrates schreef bijvoorbeeld dat kinderen geboren na zeven maanden meer overlevingskan-
sen hadden dan kinderen van acht maanden (Cone 1985). Dat idee leeft nog steeds bij veel mensen. Hoe-
wel prematuren onder de ‘weaklings’ vielen en veelal ten prooi vielen aan verlating of andere vormen van
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infanticide, zijn er ook veel rapporten van overlevende prematuren. Een arts beschreef in de 18e eeuw hoe
een kind dat nog gesloten ogen had toch in leven bleef. Gelis (1987) noemt prematuur geboren personen
in de geschiedenis: Einstein, Galileo, Newton, Pascal, Darwin, Voltaire en Hugo.

Infanticide lijkt ‘normaal’, zelfs bij uitstek, mensengedrag te zijn. Mensen zijn in staat om met een
zekere afstandelijkheid naar hun net geboren kind te kijken. Ze kunnen de kansen van het kind inschat-
ten en verbinden met hun situatie. Ze hebben er ook belang bij om dat te doen, biologisch gezien, want
het gezond overleven van weinig nakomelingen is gunstiger dan het ongezond (mogelijk kort) overleven
van veel nakomelingen. Mensen zijn ingesteld om de kansen van nakomelingen te beoordelen.

Er is dus een zekere structuur te benoemen in infanticidaal gedrag. De ambivalente, door voorbehoud
en afstandelijkheid gekenmerkte houding van mensen wijst er op dat het handelen en denken op de afde-
ling neonatologie de zaak niet op zijn kop zet. Integendeel, de twijfel of men een leven wel moet doen
beginnen, lijkt volledig te passen bij de grondhouding van mensen. Gedurende enige tijd, uren of dagen,
is er tijd om het kind te beoordelen. Op de afdeling neonatologie kunnen we dit mechanisme en deze
houding ook zien. Zeker gezien de geringe overlevingskansen van deze kinderen. Hiermee wil niet
beweerd worden dat het verlies van een pasgeborene of nog ongeboren vrucht geen verdriet veroorzaakt.
Juist onder invloed van moderne technieken en keuzen in de reproductie is de beleving van perinatale
sterfte in Westerse samenlevingen veranderd. Mensen kiezen bewust wanneer ‘ze een kind willen’.
Bovendien vinden processen van hechting al in een eerder stadium van de zwangerschap plaats door
echografie, waarmee het kind reeds in beeld kan worden gebracht. Perinatale sterfte en de gevolgen voor
ouders zijn uitvoerig bestudeerd. Geerinck-Vercammen (1998) laat bijvoorbeeld zien dat perinatale
sterfte voor ouders, vooral indien ze op enige manier betrokken waren bij de genomen beslissingen te
hanteren was. Volgens Keirse (1989, 1990) is de rouw om een antenataal of perinataal gestorven kind
moeilijk omdat er geen contact mogelijk is geweest met het kind.

Voor mens spelen

We kunnen de argumentatie waarmee Weir (1984) de continuïteit van infanticide in de neonatale prak-
tijk staaft aanvullen. Weir (1984:5) stelt dat infanticide een universele praktijk was en dat de middelen om
de dood van jonge kinderen teweeg te brengen (als doodhongeren, verlaten of smoren ‘often by “acciden-
tal” overlaying in the parent’s bed’) aangevuld zijn met bijvoorbeeld letale injecties. Als derde generale
kenmerk van infanticide (naast het universele er van en de toename in verfijning van methoden) noemt
hij de moeite die overheden hadden met het omgaan met infanticide. Er wordt veel gewicht gegeven aan
ouderlijke autonomie en aan medische discretie in geval van neonatale sterfte in een klinische omgeving.
Weir (1984: 25) noemt als continuïteit met de geschiedenis van infanticide de volgende elementen:
– ‘The role of a special institution or protective haven (the NICU) in which decisions about infants’ lives

can be made and carried out apart from public scrutiny (with the foundling hospital as a historical par-
allel);

– the great discretion granted a professional class (physicians) to take irreversible steps in bringing about
selected infants’ deaths (although there are significant differences, the traditional role of the balie 31 has
some similarities);

– the distinction between direct killing infants and securing their deaths in less direct and less active ways
(the Roman pattern provides a parallel)32;

– the practices of concealment of the actual means used to bring about infant deaths in NICUs (conceal-
ment has been a feature of infanticide for centuries);

– and the difficulty experienced by legal institutions in the United States and elsewhere in determining
which acts of neonaticide are permissible and which should be prosecuted and punished.’
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Uit de literatuur over infanticide blijkt dat mensen een zekere tijd nemen om te zien hoeveel kansen
een pasgeborene heeft. Mensen hebben de mogelijkheid daartoe omdat ze zich niet instinctief en onvoor-
waardelijk hechten aan de pasgeborene. De beslissing om het kind geen kansen te geven kan op vele gron-
den gebaseerd zijn, maar wordt zeker ook op geschatte levenskansen gebaseerd. Verder blijkt dat gehandi-
capte pasgeborenen vrijwel altijd werden verlaten of gedood. De ouders (volgens Hrdy de moeder)
nemen deze beslissing. Het plegen van infanticide gebeurt meestal door verlating, niet door actief doden.
De hechting aan het kind komt tot stand via rituelen, waarmee ook de status van het kind verschuift. Tot
het kind beschouwd wordt als lid van de groep (of als menselijke wezen wordt gezien) ‘kan’ tot op zekere
hoogte infanticide gepraktizeerd worden.

We zullen deze inzichten gebruiken om beslissingen in de neonatologie te duiden. Infanticide wijst er
op dat achter de schijnbaar vooral culturele ethische en morele afwegingen die hier bestudeerd worden
ook een aloude, keiharde biologische afweging schuilgaat over de kwaliteit van eigen nageslacht. Moeders
moesten de hele geschiedenis door kiezen tussen kwantiteit en kwaliteit van nageslacht. De kwantiteit
wordt nu door middel van anticonceptie geregeld. De beoordeling van de kwaliteit krijgt in de omstan-
digheden van neonatologie een heel bijzondere vorm. Anspach (1993) heeft gelijk, mensen zetten gewel-
dig veel middelen in om het leven te redden van menselijke foetussen die nog niet klaar zijn voor het leven
en waarvan ze de levenskwaliteit nog niet kunnen overzien. Die middelen zullen we in het volgende
hoofdstuk aan het werk zien. Maar we zullen ook zien dat die middelen ingezet worden volgens een
bepaald sjabloon: de investering in emotionele zin wordt enigszins uitgesteld en dat juist in verband met
die technische middelen. Zolang een kind afhankelijk is van intensive care behandelingen bestaat er een
zekere vrijheid om over het kind te beslissen. Onder de huidige omstandigheden is het binnen die periode
mogelijk om de kansen van het kind te beoordelen en ook om te beslissen dat een eind moet worden
gemaakt aan de investering in het kind. Die voorwaardelijke houding komt in de hoofdstukken vier, vijf
en zes aan de orde. Alle beschikbare middelen worden ingezet, op voorwaarde dat de te verwachten
levenskwaliteit van het kind goed is. Ze worden voorlopig, voorwaardelijk, ingezet. Het ging in dit hoofd-
stuk over de mogelijkheden van neonatologie en over het vermogen van mensen om met die mogelijkhe-
den om te gaan. Niet alleen hoe mensen over neonatologie denken, maar ook waarom er mogelijk zo over
gedacht kan worden kwam aan de orde. Uit de geschiedenis van neonatologie en infanticide blijkt hoe
onjuist een uitdrukking als ‘voor god spelen’ is, ‘Playing God in the nursery’, zoals bijvoorbeeld Lyon
(1985) de besluitvorming op de afdeling typeert. Als mensen moeten kiezen over het leven van een pasge-
borene gebeurt dit om uiterst menselijke redenen op een typisch menselijk manier: Wat voor toekomst
heeft dit kind te verwachten en hoe is die van ons met dit kind?
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HOOFDSTUK IV

Creatieve technologie

Moderne westerse geneeskunde is technologisch van aard (Reiser 1981). Een duidelijk voorbeeld daarvan
is de neonatologie. Techniek bepaalt veel van het doen en laten op de afdelingen waar stafleden veel tijd
besteden aan de omgang met apparaten en aan de interpretatie van door middel van techniek verkregen
gegevens. De architectuur van deze afdelingen is afgestemd op technieken als de couveuse. Zonder de
techniek en de organisatie waarin die wordt ingezet zouden de kinderen niet leven. Ze zijn ‘artefacten van
de moderne geneeskunde en technologie’ (Field et al. 1979: 179). Maar wat ‘doet’ die techniek? Welke
invloed oefent techniek uit op de zienswijzen en handelwijzen op afdeling neonatologie?

De ontwikkelingen in de neonatologie worden vaak beschreven in termen van technische vooruitgang,
als een steeds voortgaande verbetering én een steeds verdergaande inzet van technieken bij de behandeling
van steeds jongere kinderen. Techniek verschijnt in analyses van de praktijk van neonatologie dan ook
vaak als een probleem: als een zelfstandige kracht die het perspectief van mensen bepaalt en daardoor hun
gedrag stuurt (Guillemin & Holmstrom 1986; Anspach 1993; Tijmstra 1987; Koenig 1988; Dupuis 1998).
De auteurs verwijzen naar de theorie van het ‘technologisch imperatief’. Daarmee wordt techniek echter
gereïficeerd, tot een zelfstandig opererende figuur, die mensen dwingt tot de inzet van techniek, gemaakt.

Deze veronderstelde bepalende en negatieve invloed van techniek wordt in deze studie genuanceerd,
zoals in hoofdstuk zes zal blijken. Problemen met technieken zijn niet te ontkennen, reden waarom er in
dit hoofdstuk nader op in wordt gegaan. Als die technieken dwingen, hoe gebeurt dat dan en wanneer is
die dwang een probleem? Hoe wordt die dwang voorgesteld en ervaren op deze afdelingen?

We zagen in de casus van Vari, op de afdeling in Amsterdam, in het vorige hoofdstuk, dat er als van-
zelfsprekend ‘een behandelcircuit’ ontstond, nadat de inzet van technieken door de omstandigheden was
afgedwongen. De neonatoloog werd met spoed weggeroepen en vroeg de assistent Vari te intuberen, dan
zouden ze later wel verder zien. Het was geen willekeurige beslissing, want Vari kon eigenlijk niet op vita-
liteit beoordeeld worden, zoals het beleid van de afdeling in Amsterdam was, doordat aan zijn geboorte
‘actief handelen’ van de verloskunde was voorafgegaan. In dit hoofdstuk komen twee casussen van de
afdeling in Gent aan de orde. De eerste casus betreft de geboorte en behandeling van een tweeling. Het is
een voorbeeld van de schijnbare dwang om beschikbare technische mogelijkheden toe te passen. De
tweede casus gaat over een probleem met techniek aan het andere eind van het spectrum. Dit kind bleek,
nadat het geen levensverlengende technieken meer nodig had, ernstige hersenschade te hebben. Het feit
dat het kind toen geen levensverlengende behandelingstechnieken meer nodig had, kan gezien worden als
een belangrijk element van het probleem. Vooraf een korte inleiding over hoe techniek gezien kan worden.

Techniek en technologie

Technologie is een cultureel produkt dat op zich ook weer cultuur produceert (Van der Geest 1994) In de
neonatologie krijgt die productieve werking een speciale betekenis. Deze kinderen zijn onttrokken aan de
invloed van de natuur en daarmee afhankelijk van menselijke beslissingen. Ze zijn een gevolg van de inzet



van medische technieken, medicalisering, en dus ‘maakbaar’ (Schuyt 1993). Het verlengen van het leven
van deze kinderen wordt zinvol gevonden tot blijkt dat er van ernstige hersenschade sprake is. De maak-
baarheid is dus sterk verbonden met techniek, in het bijzonder met de diagnostische techniek die een
beoordeling van de hersenen mogelijk maakt. Techniek creëert kennis en ook ‘guilty knowledge’ (Tho-
mas 1992) over de toekomst van deze kinderen. Uit deze gegevens volgt de opdracht voor staf en ouders: ze
vragen om interpretatie, overleg en beslissingen. Techniek kan een bron van onzekerheid worden, terwijl ze
juist wordt ingezet om zekerheid te krijgen (Reiser 1981).

Techniek en technologie kunnen in het Nederlands door elkaar gebruikt worden. Van Dale omschrijft
techniek echter als handelen: ‘De bewerkingen of het geheel van de bewerkingen of verrichtingen, nodig
om in een bepaalde tak van kunst, handwerk, nijverheid enz. iets tot stand te brengen.1 Technologie is
volgens Van Dale kennis: ‘Leer van de bewerkingen die natuurprodukten moeten ondergaan om ze ten
dienste van de industrie te laten functioneren.’ Het onderscheid tussen beide termen is in het Engels niet
nodig. Het Office of Technology Assessment geeft als definitie van medical technologies (1985): ‘the tech-
niques, drugs, equipment and procedures used by health care professionals in delivering medical care to
individuals, and the systems within such care is delivered’ (Mulder 1996: 117).2 Dat is een aanvechtbare
definitie. Van der Geest (1994: 3) geeft bijvoorbeeld als definitie voor medische technologie: ‘fysieke mid-
delen, zoals instrumenten, attributen en medicijnen, die een rol spelen bij de diagnosestelling, behande-
ling en preventie van ziekte’. Daarbij kan men zowel denken aan middelen die door de biomedische prak-
tijk worden gebruikt als aan middelen die in andere medische tradities worden toegepast. Dat laatste lijkt
in de definitie van het OTA te ontbreken, want er wordt alleen over professies gesproken. In die definitie is
wel ondubbelzinnig de hele infrastructuur waarin technieken worden toegepast, opgenomen als ‘een
techniek’. Dat is van belang voor de studie van de neonatologiepraktijk. De afdeling is in zijn geheel een
medische technologie die al dan niet ingezet wordt bij (dreigende) vroeggeboorte.

Techniek en technologie worden door sommigen wel gescheiden. Van der Geest (1994: 3) laat zien hoe
dat onderscheid voor Senn (1988) betekenis heeft. Techniek is volgens Senn ‘het geheel van middelen,
gereedschap, dat de mens ter beschikking staat en dat onderworpen is aan diens rationaliteit’. Technolo-
gie is voor Senn de verzelfstandiging van techniek, een losgeslagen ontwikkeling die de mens beheerst.
Het is een suggestieve opvatting die velen aanspreekt. Technologie wordt dan gezien als een symbool van
hoop, als een symbool van de steeds toenemende controle over de natuur en dus over ziekte en gebrek,
(Mulder 1996: 88) als iets dat rationeel en ten goede ingezet kan worden. Er is altijd een keerzijde in een
dergelijke voorstelling van zaken, want technieken, of technologie in het algemeen, kan als ‘zelfstandige
figuur’ de mens gaan beheersen en leiden tot anomie en barbarisme. Ellul en Illich benadrukken de dehu-
maniserende werking van technologie en techniek (Mulder 1996: 89).

Van der Geest (1994) stelt dat technologie als cultureel product zowel door de mens beheerst wordt als
zelf het handelen en denken van mensen beïnvloedt, hij spreekt van ‘de macht der dingen’. Zo blijft er een
opening voor de menselijke beheersing en de rationele inzet van technieken, al bepaalt technologie ook
dan weer wat rationeel genoemd wordt. Pasveer (1994) toont bijvoorbeeld hoe röntgenfotografie zowel de
geneeskundige praktijk als de geneeskundige visie op ziekte produceerde. De ontwikkeling van de
röntgenfotografie, een manier om bijvoorbeeld tuberculose ‘zichtbaar’ te maken leidde tot een verande-
ring van de klinische praktijk. Ze wijst er op dat de sociale contexten waarin kennis zich ontwikkelt niet
als constante (onafhankelijke variabele) kunnen worden voorgesteld. Met de ontwikkeling van de tech-
niek verandert de context waarin die ontwikkeling kon plaatsvinden. De sociale context ontwikkelt zich
samen met de kennis die er ontwikkeld wordt. Pasveer (1994: 37): ‘Sociaal-constructivisten beperken zich
doorgaans tot een analyse van sociale contexten die kennisinhoudelijke ontwikkelingen ‘verklaren’, en ze
weerhouden zich ervan over ‘gekende objecten’ te spreken: ziektes, lichamen van patiënten, de dingen die
worden gerepresenteerd. Nu (door Pasveers methode, EV.) ontstaat echter de gelegenheid het wel over
objecten te hebben en te laten zien wat er wordt gemobiliseerd en veranderd, zowel op het niveau van de
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representaties als op het niveau van de dingen die worden afgebeeld en gekend.’ Zo worden in dit onder-
zoek de afdelingen neonatologie bestudeerd als een technologie, een omgeving die het gebruik van tech-
nieken bepaalt en mede door die technieken bepaald wordt. Die afdelingen bepalen ook het beeld van de
patiëntengroep, waarbij de vraag rijst in hoeverre die ‘natuurlijk’ zijn en in hoeverre niet? We hebben
gezien dat prematuren op de twee afdelingen verschillende bewijzen van leven moesten geven, er werden
verschillende dingen van hun verwacht, daarmee worden de extreem prematuur geboren kinderen op ver-
schillende manier gedefinieerd. Ook de eigenschappen, problemen en keuzemogelijkheden worden daar-
mee op verschillende manieren vastgesteld.

Een historische beschouwing van (de ontwikkeling van) deze contexten is hier niet mogelijk. Maar de
afdelingen kunnen wel onderling vergeleken worden binnen hun sociale stelsel als subculturen in een gro-
tere (professionele, die van de neonatologie) en de algemene cultuur. Er bestaan binnen culturen lokale
opvattingen over de patiëntengroep, de techniek(en) en daar hangen richtlijnen voor gedrag mee samen
(Greer 1988; Mulder 1996: 161) Uit die lokale opvattingen blijkt dat techniek niet in essentie rationeel is
maar in de lokale context een bepaalde rationaliteit krijgt die acties van mensen beïnvloedt. De diffusie
van technieken verloopt niet op rationele wijze over alle afdelingen en de technieken worden ook niet
alleen op rationele gronden ingezet. In dit hoofdstuk komen enkele technieken aan de orde. Getoond
wordt hoe ze lokaal worden gezien en al dan niet ingezet worden.

Neonatologie is een bijzondere context voor techniek. De afdeling zelf kan als een technologie worden
gezien, een omgeving en een organisatie ingesteld op de toepassing van technieken, de ontwikkeling van
technieken en volgens Guillemin & Holmstrom (1986) ook op het verleggen van behandelingsgrenzen
(het toepassen van technieken op steeds ziekere, kleinere en jongere pasgeborenen). De afdeling is een
technologie binnen het stelsel van ziekenhuizen en er gaat een zekere dwingende werking van de aanwe-
zigheid van deze afdelingen uit. Bij een dreigende vroeggeboorte wordt een vrouw, als er tijd voor is, altijd
naar een ziekenhuis met een gespecialiseerde afdeling neonatologie vervoerd. De afdelingen functioneren
op zichzelf als een technologisch imperatief, een gevolg de regionalisering van de neonatale intensive care.
Doordat deze afdelingen er zijn, moeten de pasgeborenen er ook terecht komen. Dat is de eigen logica
van het systeem. De dwang om eenmaal beschikbare behandelingstechnieken toe te passen komt naar
voren in de volgende casus op de afdeling in Gent.

Casus Francine en Bart

In het ziekenhuis in Gent is een vrouw binnengebracht die 24 6/7e weken zwanger is van een tweeling. De
vrouw heeft een afwijking aan de baarmoederhals. Ze heeft door die afwijking al eerder een kind verloren.
Dat werd vóór de twintigste zwangerschapsweek geboren. Bij deze zwangerschap is daarom de baarmoe-
derhals afgebonden (cerclage) opdat de zwangerschap niet opnieuw vroegtijdig tot een einde zou komen.
Het gewicht van de kinderen wordt geschat op 700 gram. De vrouw heeft weeën en die zijn niet te rem-
men. Bovendien is er sprake van een intra-uteriene infectie, zodat het voor de kinderen en de vrouw het
beste is dat de bevalling doorzet. De cerclage is verwijderd.
Eén van de kinderen ligt dwars voor de andere. Van een ‘normale’ bevalling kan geen sprake zijn. De
gynaecoloog ziet zich gedwongen een keizersnede te doen. Niemand wil eigenlijk dat die ingreep in dit
geval wordt gedaan. Maar het is de enige manier om de kinderen levend ter wereld te laten komen. De
assistent van de afdeling neonatologie spreekt voorafgaand aan de keizersnede met de ouders. Ze vertelt
hun dat er maar 50% kans is dat de kinderen overleven. De vader meent dat 50% kans dat ze wel overleven
toch ook heel veel is. De assistent vertelt daarop over de risico’s op handicaps bij overleving. Ze vertelt
ook, dat in zulke gevallen de mogelijkheid bestaat om behandelingen te staken en de kinderen te laten
overlijden. De vader reageert geïrriteerd.
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Tijdens het wachten op de keizersnede stelt de neonatoloog al een diagnose. Het duurt lang voordat de
kinderen er uit gehaald kunnen worden. Ze zitten in elkaar verstrengeld en dat is volgens haar een slecht
teken: ‘Dan zal het moeilijk gaan, ze zijn getraumatiseerd, met blauwe plekken en krijgen dan vaak her-
senbloedingen.’ De kinderen zijn bovendien ‘niet voorbereid’, ze hebben geen medicatie gekregen (via de
moeder) om hun longen sneller te doen rijpen. Dat vermindert hun levenskansen ook nog eens. Toch zegt
ze zonder aarzeling: ‘We willen ze een kans geven, we zullen ze dus na geboorte onmiddellijk intuberen.’
Ze voelt zich ook een beetje verplicht om al het mogelijke te doen omdat de gynaecologen kiezen voor een
keizersnede. Kinderen van 24 weken krijgen op deze afdeling intensieve behandeling aangeboden, maar
een keizersnede is bij deze zwangerschapsduur ongewoon.

De kinderen worden kort na elkaar geboren, rond vier uur ‘s middags. Zoals te verwachten na een derge-
lijke zwangerschapsduur maken ze geen geluid. Het meisje dat eerst wordt geboren, Francine, heeft een
arm die helemaal blauw ziet. Ze heeft met die arm in het baringskanaal gelegen. Ze weegt 600 gram. Haar
sleutelbeen lijkt gebroken. Het tweede kindje, een jongetje, Bart, weegt 700 gram. Beide kindjes bewegen
nauwelijks. Hun oogjes kunnen nog niet open.3 Bij de beademingspogingen van de artsen blijken de
longen erg ‘stug’. Ze kunnen alleen met moeite worden opengeblazen. Dat is een slecht teken, want
stugge, niet geopende longen kunnen moeilijk gaswisseling tot stand brengen. Bovendien leidt het open-
blazen van dergelijke stugge longen tot beschadigingen aan het longweefsel. Als de kindjes klaar zijn om
naar de afdeling neonatologie gebracht te worden legt men ze in de transportcouveuse en rijdt men ze bij
de vader langs. Die zegt (onder meer) dat hij in ieder geval één van de twee even heeft horen huilen: ‘Wat
zijn ze klein! Ik hoorde er in ieder geval één huilen, dat is toch een goed teken?’ Volgens de stafleden
tekende een dergelijke uitspraak zijn ongegronde optimisme, maar eigenlijk klonk het erg vragend, alsof
de vader (tegen beter weten in) bevestiging zocht. Het team haastte zich naar de afdeling, ze wilden de
behandeling van de kinderen zo snel mogelijk starten.
Op de afdeling hebben de assistent en de verpleegkundigen het zo georganiseerd dat het meisje op de
plaats met de nieuwste beademingsapparatuur komt. Ze redeneren: ‘Zij is ‘het slechtst’, dus zij moet aan
de beste apparatuur.’ De neonatologe die met de kinderen op de afdeling komt, beslist anders. Ze wil de
beste apparatuur voor Bart omdat ze hem de grootste kans op overleving geeft. Hij is groter en lijkt er wat
beter aan toe dan Francine.
De kindjes hebben een temperatuur van 33 graden Celsius, ze zijn sterk afgekoeld. Ze zijn zo klein dat ze
ondanks de enorme hitte in het opvangkamertje sterk afgekoeld zijn door alle handelingen die verricht
moesten worden. Ze krijgen 100% zuurstof en worden met hoge druk beademd om de longen te openen.
Bij Francine lukt dat helemaal niet. Haar borstkas beweegt eigenlijk nauwelijks op en neer.
Een verpleegkundige komt kijken en zegt: ‘Aj, ze hapt naar lucht!: “Ik wil zuurstof”’.’ Ze wijst op de borst-
kas en zegt: ‘Je kan net zo goed niet blazen.’ Een andere verpleegkundige beaamt dat het met de hand bea-
demen ook niet gaat. De arts wil dat er een specialist komt kijken naar haar armpje want ze heeft nog nooit
‘iemand van 600 gram met een armbreuk gehad’. De röntgenfoto van Francine’s longen ziet er heel
‘slecht’ uit. Er komt weinig lucht in haar longen. Ze krijgt medicijnen om de longfunctie te verbeteren en
medicijnen om de hartfunctie en bloedcirculatie te bevorderen. De hersenen van beide kinderen, zo blijkt
tijdens een onderzoek met de echo, zien er goed uit, maar de arts zegt: ‘Dat is voor later, het is nog te vroeg
voor bloedingen’. Ze verwacht dat die zeker zullen komen gezien de leeftijd van de kinderen, hun trauma-
tische geboorte en de intensiteit van behandelingen. Bij Bart kan de hoeveelheid zuurstof die met de bea-
deming wordt gegeven verminderd worden. Maar bij Francine moet er meer gebeuren om haar in leven te
houden.

Het is inmiddels 19uur, de kinderen zijn drie uur oud. De arts besluit dat Francine met een andere tech-
niek, oscillatie, moet beademd worden. Francine is echter niet te beademen, ook niet met deze techniek.
Haar saturatie is 20. Alleen door haar met de hand te beademen wordt haar saturatie normaal, boven de
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90. Dat kan echter niet volgehouden worden. Er zijn naast Bart en Francine nog andere patiënten die om
aandacht vragen.
De assistent overziet de situatie op de zaal: ‘Wat een ramp!’.
De neonatologe: ‘Ik ga me er niet over opwinden. Die kleintjes, het gaat toch niet. En dan heeft die moe-
der nog een sectio gehad ook, waarvoor? Voor twee van dit soort kindjes!’
De verpleegkundige beaamt: ‘Twee vogeltjes voor de kat’.
De vader komt op de afdeling. De neonatologe vraagt of ze hem kan spreken. Ze gaan naar het spreek-
kamertje.
De neonatologe: ‘U weet dat het grootste probleem is dat ze veel te vroeg geboren zijn. Ze zijn veel te klein.
We kunnen het proberen, maar het risico is groot dat het niet zal gaan.’
De vader: ‘We geven hun een kans’.
De neonatologe: ‘Bij Francine is het probleem dat ze niet te beademen is, het gaat slecht. Haar longen
bougeneren (bewegen, ontplooien) niet en als het zo blijft heeft het geen zin om verder te gaan.’
De vader: ‘En hersenbloedingen zijn ook nog een gevaar hebben we gehoord.’
De neonatologe: ‘Ja, dat komt dan soms later. Maar uw zoontje is onder controle’.
De vader: ‘Ja, dat is een vechtertje.’
De neonatologe: ‘Maar ook dat is nog delicaat, want ook hij is zeer onrijp. Als ze nu de eerste tijd overleven
dan nog geldt dat de problemen meestal later komen. Nu hebben ze nog reserves, maar toch ziet het er niet
goed uit.’
De vader: ‘Er was geen andere mogelijkheid, ze moesten geboren worden. Ze zijn klein, maar ik voel me
kleiner.’
De neonatologe: ‘Ja, wij ook, we kunnen niet veel meer doen, dit zijn acute problemen.’
De vader: ‘Ik zal het mijn vriendin niet vertellen.’
De neonatologe: ‘Doe maar wel, we hebben grote problemen, het kan zijn dat het maar een half uur zal
duren.’
De arts wordt op dat moment weggeroepen wegens Francine. Als ze terugkomt bij de vader in het kamer-
tje zegt ze: ‘Het buisje in haar luchtwegen is vervangen, maar we houden hetzelfde probleem.’ De vader
loopt met de arts mee naar de kinderen. Bij Francine is men met allerlei medicijnen bezig. Verpleegkundi-
gen brengen medicijnen en infuusvloeistoffen, maar het kindje overlijdt, er is niets aan te doen. Haar satu-
ratie daalt nog verder en haar hartactie daalt ook steeds verder.
De neonatologe vertelt de vader dat het niet gaat. De behandelingen hebben geen effect. Ze laat morfine
geven aan Francine en zet dan de beademing stil. Ze vraagt of de vader zijn dochtertje in zijn armen wil
hebben. Die wil dat niet, Francine overlijdt om 19u45.

Als Francine is overleden loopt de vader huilend naar zijn zoon. De assistent gaat bij hem staan en zegt
naar aanleiding van een vraag van de vader dat ‘het gaat’ met Bart. De stafleden zijn pessimistisch over zijn
kansen. Hij is nog steeds niet goed op temperatuur gekomen en men denkt dat wanneer dit wel het geval
is, het slechter met hem zal gaan: ‘Dan gaat zijn metabolisme (stofwisseling) omhoog en zal het ook met
hem slechter gaan.’
Na het overlijden van Francine halen de verpleegkundigen haar van de beademing en andere apparatuur
los. Er blijft een klein blauw kindje over. Ze heeft overal blauwe plekken. Ze ziet er beter uit in het pakje
dat ze haar aantrekken, maar vreemd genoeg ook veel kleiner dan ze zonder kleding, liggend op haar open
couveuse leek. De vader is naar de afdeling verloskunde gegaan, naar zijn vriendin.
De stafleden bespreken even later in de koffiekamer dat het overlijden van Francine eigenlijk heel verve-
lend verliep. De vader had er bij gestaan en alle monitors waren aangebleven. Daardoor had hij ‘het hele
traject gezien’. Het langzaam dalen van de hartslag, de pogingen tot reanimeren en het toedienen van
medicatie en meer in het algemeen het stervensproces. Op deze afdeling geeft men er de voorkeur aan

Creatieve technologie 99



ouders niet aan dergelijke dingen bloot te stellen. Men stelt meestal voor dat de ouders wachten op een
kamertje apart terwijl de stafleden bij het kind de behandeling staken en het laten overlijden. Daarna
brengen ze het kind, verzorgd en aangekleed bij de ouders. Door de omstandigheden kon dat nu niet.

Later op de avond (ongeveer 22 uur) komt de vader weer op de afdeling. Bart is er slecht aan toe. Zijn satu-
ratie daalt, ondanks de behandelingen die hij krijgt. De vader ziet dit. De verpleegkundige heeft hem de
betekenis van de getallen op de diverse monitoren verteld. De neonatologe komt de beademingsdruk
hoger zetten en zegt: ‘Ik drijf de drukken op, hij is nog erg labiel.’ Dat is een eufemisme, want de toestand
van Bart gaat achteruit. De vader produceert een waterval van woorden. Het ene moment spreekt hij hoop
uit en het volgende wanhoop. Hij richt zich in één zin tot Bart en tot de verpleegkundige en neonatologe:
‘Ik hoop zò dat je in leven blijft, je moet vechten, doe je best, maar maak je niet te druk, mijn vriendin
moet hem nog in leven zien.’ De moeder is door de keizersnede nog niet in staat om op bezoek te komen,
maar om 23 uur wordt gebeld dat ze op bezoek kan komen. Een verpleegkundige zegt daar over: ‘Ze zal
moeten opschieten, zo lang zal het niet meer duren (met Bart).’ Het gaat ondanks het steeds verder verho-
gen van de beademingsdrukken (en van de frequentie van ademteugen) slechter met Bart. Bart wordt aan
de hoog frequente beademing gelegd, net als zijn zus enige uren eerder. De vader zegt: ‘Ze halen de hele
trucendoos open.’
Maar ook bij Bart helpt deze beademingstechniek niet. Hij moet weer terug aan de gewone beademing. Er
wordt een nieuw kind binnen dat intensieve aandacht van de artsen en verpleegkundigen vraagt binnen
gebracht. De neonatologe moet weer kiezen tussen kinderen. Ze richt zich op het nieuwe kind dat enige
meters verderop een plaatsje gekregen heeft.
Het werken aan dat andere kind onderbreekt ze regelmatig om Bart ‘op te ballonneren’ (zijn saturatie op
een normaal peil brengen door hem met de hand, met een ballon te beademen) en de beademing daarna
wat verder te intensiveren. Zo zorgt ze dat Bart een goede saturatie houdt. Ze creëert tijd. Voor zichzelf,
zodat ze het andere kind kan behandelen. En ze creëert tijd voor de moeder. Een verpleegkundige vraagt
of ze Bart nog wel een schone luier moet geven. De arts twijfelt ook, maar zegt dat het toch maar moet. De
arts zegt op vraag van de verpleegkundige hoe het moet als de moeder komt en Bart zo blijft: ‘Ah, we kun-
nen altijd nog opballonneren.’
Dat is weer nodig om 23u35. Om 23 uur 40 wordt de moeder, in bed, op de afdeling gebracht. Men rijdt
haar bij Bart.
De neonatoloog zegt na het kennismaken meteen: ‘Het zal niet gaan. Telkens als we de beademing opdrij-
ven gaat het weer even, maar daarna gaat het weer minder. En aangezien bij meerlingen de kinderen wat
dit betreft gelijkaardig reageren is te verwachten dat hij niet zal redden.’ De neonatoloog wordt weggeroe-
pen, ze is nodig bij het nieuwe kind. De ouders kijken naar hun kind. Om 23u45 moet de assistent Bart
weer komen opballonneren. Om 24u10 komt de neonatoloog het zelf doen. Ze zegt tegen de ouders: ‘Dit
is het maximum dat we kunnen doen. We beademen nu met een druk van 38 en meer kan niet. Als hij nu
weer daalt dan zal het niet meer gaan. We hebben alle mogelijkheden van de beademing uitgeprobeerd,
maar niets hielp.’ Ze geeft uitleg over het hart en de longen, dat wanneer de saturatie te sterk daalt het hart
ook niet meer kan functioneren. ‘Net als bij Francine’, zegt de vader. Om 24u20 moet er weer handmatig
ingegrepen worden. De vader schudt ‘nee’ met zijn hoofd.

De neonatologe zet haar laatste middel in. Een medicijn dat de pulmonale bloedvaten (longbloedvaten)
doet verwijden zodat er meer zuurstof in het bloed kan worden opgenomen. Francine kreeg dit medicijn
ook, haar hielp het niet. Maar bij Bart heeft het medicijn een verbijsterend effect.4 Zijn saturatie stijgt
meteen, nog tijdens het toedienen van het medicijn, naar 96 en blijft daar, ook als geleidelijk de beade-
mingsdrukken worden verlaagd. Om één uur ‘s nachts gaat het nog steeds ‘goed’ met Bart. De moeder
vraagt aan de verpleegkundige of het beter gaat. Die zegt: ‘Hij is nu stabiel, maar het blijft zeer moeilijk.’
De ouders zijn enthousiast, de verpleegkundige zegt: ‘Ja, maar we moeten realistisch blijven.’
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De moeder heeft koorts en voelt druk op de borst. Ze moet terug naar de afdeling. Bart is stabiel, zijn satura-
tie blijft stabiel op een goed niveau. De verpleegkundige zegt als de ouders weg zijn: ‘Ja, het gaat nu wel, maar de
bloedingen zullen nu5 zeker komen en de longen zijn beschadigd met die drukken van 38.’
De volgende dag blijft de toestand van Bart hetzelfde. De derde dag (maandag) spreekt de neonatologe die
Bart de eerste avond behandelde verheugd haar verbazing uit: ‘Hij blijft goed hè?!’ Zo moeilijk voorspel-
baar is het effect van medisch ingrijpen bij deze patiëntengroep. Niemand rekende er op dat Bart zijn eer-
ste dag zou overleven.
Maar diezelfde ochtend blijkt tijdens echo iets dat tegelijk verwacht en bijzonder is. Er is een kleine bloe-
ding in Barts hersenen, dat was verwacht. Tijdens de echo is echter ook zichtbaar dat de bloeding zich uit-
breidt. Zijn vonnis is bezig zich te voltrekken.6

Na de bloeding in de hersenen van Bart blijkt hoe verschillend die door de artsen wordt opgevat. De neo-
natologe die de verantwoordelijkheid voor de behandeling heeft en die dus met de ouders praat, vindt de
bloeding niet belangrijk: ‘Het is een unilaterale graad twee, daar ga ik de ouders niet voor op stang jagen.’
De bloeding is slechts aan één kant opgetreden en is beperkt gebleven tot bloed dat in de hersenkamer
stroomde. De neonatoloog die de bloeding zag voltrekken oordeelt anders. Aangezien zijn collega die
middag afwezig is moet hij de ouders informeren. Hij zegt dat hij zich aan de lijn zal houden die zijn col-
lega aanduidde: de bloeding als niet belangrijk voorstellen.
Als de vader komt praat de neonatoloog met hem aan de couveuse van Bart. De neonatoloog: ‘Het is een
delicaat moment, het zijn delicate dagen. U moet u voorbereiden dat we morgen voormiddag eens aan tafel
gaan zitten om alles door te spreken. Bart is stabiel nu, maar er zit daar nog veel achter dat u nu niet begrijpt.’
Die middag verandert de situatie, om 13uur daalt Barts hartslag en saturatie, zijn bloeddruk daalt heel snel
en stijgt dan weer. Daarna is hij geprikkeld en begint hij ‘te smakken’, hij heeft convulsies. De bloeding is
plots uitgebreid naar hersenweefsel (Graad vier), zo blijkt ook bij onderzoek met de echo. De arts die zijn
collega vervangt beslist: ‘Het was eerst mijn taak niet om het te vertellen, nu wel. We moeten niet voor de
sport beademen. Ik heb met de vader rond de pot gedraaid, dat kan nu niet meer.’ Hij vraagt een collega
mee te kijken bij het echografische onderzoek van het brein van Bart. Die collega is het er mee eens dat de
optie om intensieve zorgen te staken met de ouders besproken wordt. De collega-neonatoloog schrijft in
de status van Bart: ‘Akkoord optie stop IZ’.
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Die middag praat de neonatoloog met de ouders, in de kamer van de moeder op de kraamafdeling.
De neonatoloog: ‘We hebben een moeilijk probleem.’
De ouders: ‘Oei, oei!’
De neonatoloog: ‘Dat ik u zal uitleggen. We gaan alles doornemen. Qua beademing zou het kunnen dat
we over de klippen zijn. We hebben mogelijk de slechtste tijd gehad, hoewel Bart nu wel weer 95% zuur-
stof nodig heeft.’
De vader: ‘Oei, 95%, zojuist was het nog 75%!’
De neonatoloog: ‘Ja, ik zal het u uitleggen. We waren stabiel tot vanmiddag. Stabiel op een hoog niveau
van behandeling. Het zou kunnen lukken. Maar we hebben Bart heel intensief moeten behandelen. We
hebben veel medicijnen moeten geven, ondermeer voor zijn bloeddruk. We hebben hem met hoge druk-
ken moeten beademen. Dat is gelukt, maar het gevaar is groot dat daardoor zijn longen zijn beschadigd en
dat we later toch ernstige problemen zullen krijgen. Op zich is hij nu wel stabiel, hij heeft veel nodig, maar
het gaat. Een tweede probleem is echter dat bij deze zwangerschapsduur de bloedvaatjes in de ogen door
schommelingen in bloeddruk en zuurstofgehalte en hoge extra zuurstofhoeveelheden beschadigd zijn. De
bloedvaatjes kunnen verkeerd gaan groeien en schade in de ogen veroorzaken. Ook dat zullen we pas veel
later zeker weten.’
De moeder: ‘Er is een kans op grote oogafwijkingen.’
De neonatoloog: ‘Ja, wel, het risico is te voorzien. Het is wel te behandelen als we een begin van problemen
zien. De oogartsen kunnen meestal wel wat doen.’
De moeder: ‘Oh, als dat alles is, wij dachten dat u kwam vertellen dat we samen moesten besluiten om…..’
De neonatoloog: ‘Wel, het moeilijkste komt nog, we moeten praten over de hersenen. Er zijn bloedingen
in de hersenen opgetreden. Die kunnen bij kindjes als Bart relatief gemakkelijk optreden. Ze hebben her-
senen die nog aan het groeien zijn en daardoor hebben ze in bepaalde gebieden veel bloedvaatjes die heel
kwetsbaar zijn. Die kunnen barsten en bloedingen veroorzaken. Door die bloedingen kunnen er gevolgen
zijn voor de toekomst van Bart. We moeten daarom een realistisch beeld van zijn toekomst schetsen. We
zien nu met de echo dat er bloed bij de hersenkamer is. We noemen dat een graad één bloeding. Dat is
geen reden voor alarm, maar mogelijk heeft zo’n kind wel schoolproblemen later.’
De moeder: ‘Een leerachterstand?’
De neonatoloog: ‘Ja, dat is dan te verwachten.’
De moeder: ‘Ik ken wel zulke kinderen, dat is geen probleem’.
De neonatoloog (snel): ‘Maar vanmorgen zagen we een graad twee bloeding aan één kant. Er is bloed in de
hersenkamer gekomen. Dat maakt op zich niet uit, dat bloed zal geen extra schade veroorzaken.’
De moeder: ‘U wilt zeggen, er is niet veel schade aan de hersenen?’
De neonatoloog: ‘Dat was vanmorgen, nu is het anders. Bij een graad drie bloeding is er meer bloed in de
hersenkamer gekomen en dat kan op korte termijn een waterhoofd tot gevolg hebben. Tot dan is een
behandeling voor ons bespreekbaar, maar daarna gaan wij toch twijfelen of het passend is om verder te
behandelen.’
De moeder: ‘Maar nu nog niet?’
De neonatoloog: ‘Ik vrees dat we nu nog een stap verder zitten. Bart heeft de ernstigste vorm van hersen-
bloeding. De bloedvaten in de buurt van het kleine bloedinkje zijn dichtgedrukt.’
De vader: ‘Dan knalt het stuk in de hersenen?’
De neonatoloog: ‘Er ontstaat dan een infarct in de hersenen. Dat is gebeurd. Een deel van het hersenweef-
sel sterft af.’
De moeder: ‘Het hersenweefsel is beschadigd?’
De neonatoloog: ‘Ja, aan één kant, rechts. Dat betekent een halfzijdige verlamming links, Bart zal zijn
linkerkant slechts moeilijk kunnen gebruiken.’
De moeder: ‘Moet hij in een rolstoel?’
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De neonatoloog: ‘Dat weet ik niet. Maar we weten wel dat het niet blijft bij lopen en bewegen. Bij deze
soort bloeding is de kans op een kind met een IQ van boven de 80 maar 10%. Onder de 80 is zwakbegaafd.’
De moeder: ‘Een geestelijke handicap dus.’
De neonatoloog: ‘Ja.’
De moeder: ‘Zal hij zelfstandig kunnen leven?’
De neonatoloog: ‘Misschien, met hulp. Er zijn allerlei mogelijkheden voor opvang. Al met al is het moei-
lijk: een mentaal en lichamelijk gehandicapt kind. We zullen jullie naar je mening vragen over wat we
moeten doen (Gij gaat uw mening mogen geven over wat we moeten doen)’.
De moeder: ‘Het is zeker dat die handicaps zullen komen?’
De neonatoloog: ‘Ja, met deze bloeding op deze leeftijd. Maar wat precies de gevolgen zullen zijn is niet
bekend. Kennen jullie spastische kinderen?’
De vader: ‘Ja, ik heb vroeger tegenover zo’n tehuis gewoond!’
De moeder: ‘Wat kan een kind met een IQ van 70-80? Zal hij schade aan zijn zintuigen ook hebben?’
De neonatoloog: ‘Dat is moeilijk te zeggen. Het kan een aangenaam kind voor u zijn. Je verwacht eigenlijk
alleen schade aan zijn ogen, maar daar is meestal wel iets aan te doen voordat het een probleem wordt.’
De moeder: ‘Het gaat om het kind, niet om mij.’
De neonatoloog: ‘Nee, ik weet niet wat het kind er van zal vinden. Een kind met zo’n IQ weet dat het niet
kan wat anderen kunnen.
De vader: ‘Oh ja, dat is zeker zo. In dat tehuis zat ook een jongen die juist om die reden zelfmoord heeft
gepleegd. En hij was nog maar 12 jaar oud! Hij vond dat hij niet kon leven met zijn handicap.’
De moeder: ‘Dan kun je nog beter een hele lage IQ hebben. Zal hij nog extra vatbaar zijn voor ziekten?’
De neonatoloog: ‘Nee, normaal gezien niet. Het is wel zo dat deze kinderen eerder problemen met hun
luchtwegen zullen hebben. Ik moet wel zeggen; we kunnen hem misschien toch niet redden. Hij heeft
stuipen. Hij heeft veel hulp nodig, te veel eigenlijk.’
De vader: ‘Ja, dat heb ik gezien, hij ligt te trekken, steeds te bewegen.’
De neonatoloog: ‘Ja, dit zijn de feiten, we hebben nog tijd, maar….’
De moeder: ‘Wanneer wou u de hersenen weer bekijken?’
De neonatoloog: ‘Ja, dat deden we al. Ik zal u de beelden tonen.’
Ze bekijken de plaatjes en de ontwikkeling van de bloeding.
De moeder: ‘Hoe nu, hoe verloopt dit, hoe gaat dat normaal?’
De neonatoloog: ‘In de regel stoppen wij de behandeling, tenzij de ouders zeggen dat ze door willen gaan.’
De vader: ‘Een kindje dat zich later diep ongelukkig zal voelen, zo’n situatie voor zo’n eigen persoontje,
dat willen we niet.’
De neonatoloog: ‘Dan gaan we er nog van uit dat het zal lukken. Maar hij zal nog veel behandeling nodig
hebben en veel pijn lijden. Hij loopt bijvoorbeeld een grote kans op een waterhoofd en daar zullen we iets
aan moeten doen. Meestal pijnlijke operaties. Ook het feit dat zijn longen waarschijnlijk beschadigd zijn
betekend dat we hem lang zullen moeten beademen.’
De moeder: ‘De longen zijn blijvend beschadigd?’
De neonatoloog: ‘Ja, maar die schade kan wel langzaam beter. Overleven is mogelijk.’
De vader: ‘Ik heb het gezien joh.’
De moeder: ‘Ja maar Francine…’
De vader: ‘Nee, ik bedoel die kinderen in dat tehuis.’
De moeder: ‘Er zijn toch wel kindjes van deze leeftijd die overleven?’
De neonatoloog: ‘Ja, zulke kindjes zijn er ook. Dat zijn de beste en daar doen we het ook voor. Maar hier is
het duidelijk.’
De moeder: ‘En hersenschade, kan dat met een operatie behandeld worden?’
De neonatoloog: ‘Nee, daaraan kan niets worden gedaan.’
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De moeder: ‘Of kan zo’n handicap via fysiotherapie verholpen of verlicht worden?’
De neonatoloog: ‘Nee, het kan niet worden opgeheven. Wel kan met therapie de pijn verlicht worden
doordat de gespannen spieren en pezen behandeld kunnen worden.’
De moeder: ‘Hoeveel kans op overleven is er eigenlijk?’
De neonatoloog: ‘Niet zo veel. En uw kind ziet nu af. Misschien is er maar een kans van één op tien en dat
moedigt ons niet aan om verder te gaan.’
De vader: ‘Voor het kindje, daar gaat het ons om.’
De moeder: ‘Nee, maar hij bedoelt dat het risico dat het toch niet goed zal gaan zo groot is.’
De neonatoloog: ‘Ja.’
De moeder: ‘Hij ligt daar nu en ziet af.’
De neonatoloog: ‘Wel, hij krijgt wel iets voor de pijn, hij heeft geen pijn.’
De moeder: ‘Wat nu?’
De neonatoloog: ‘We doen u een voorstel van de afdeling om de behandeling niet te rekken.’
De moeder: ‘Maar we hoeven niet acuut een beslissing te nemen?’
De arts: ‘Nee, liefst heb ik dat u er eerst over praat, indien u dat wilt overleggen met de familie. Mogelijk
een nacht. Maar het kan wel brutaal gaan, dat we u plots moeten roepen omdat het niet meer gaat met
Bart. Als jullie gelovig zijn kunnen we hem wel laten dopen. Als jullie broers of zussen hebben kunnen jul-
lie die bij uitzondering mee naar binnen nemen.’
De moeder: ‘Nee, ze zijn geweest, het is nu aan ons.’
De vader: ‘Ik was hier zo bang voor hé, ik dacht steeds, als het tussen die hersentjes maar goed blijft gaan.
Maar zoals dat er nu uitziet, er komt dan een punt dat je je kind uit handen moet geven aan…’
De moeder: ‘Een instelling, dat is te erg, als Bart niet thuis kan blijven en in een instelling moet. Maar is
dat moeilijk, nu te moeten beslissen over de toekomst van je kind: leven, of hoe te overleven.’
De arts: ‘Daarom steken wij ons hoofd uit en doen wij een voorstel. Wij zien ook dit soort kinderen die in
leven zijn gebleven. We zien die ouders met die kinderen. Dit voorstel stoelt op de indrukken en erva-
ringen met die kinderen en gezinnen.’
De moeder: ‘Hij kan ook nog blijven leven?’
De neonatoloog: ‘Ja, maar de kans is klein en nodeloos rekken is ook niet goed voor hem. Ik weet niet wat
hij zal denken en voelen als hij blijft leven.’
De vader: ‘Die kinderen in dat tehuis! Dat kind heeft zelfmoord gepleegd omdat het zo diep ongelukkig
was, het zag de normale mensen om zich heen.’
De neonatoloog: ‘Ja, ik vrees dat we ook hier die kans hebben. Er zijn studies over de gevolgen van dit
soort bloedingen en daaruit blijkt dat de kans op een IQ van boven de 80 maar één op twintig is.’
De moeder: ‘En als die minder is?’
De neonatoloog: ‘Ja, dan zal hij zeker in een tehuis moeten.’
De moeder: ‘Ja, je wil een kind dat gelukkig is, voor zover dat in je mogelijkheden ligt.’
De vader: ‘Ja, een kind met jampotglazen in zijn bril, of dat trekt met een been, dat is in orde, dat kan alle-
maal.’
De neonatoloog: ‘Het zou goed zijn als u het laat bezinken en bespreekt en ons later vertelt wat u vindt.
Indien u wilt stoppen met de behandeling dan kunnen we dat vanavond wel doen. Ik ben er tot aan het
begin van de avond, ga het eerst nog met mijn collega’s bespreken. We doen het liever niet op het einde
van de avond, want dan moet ik het aan een collega overlaten.’
De moeder: ‘En er en nachtje overheen laten gaan?’
De neonatoloog: ‘Ja zeker, natuurlijk, dat is goed. Maar dan heeft u wel het risico dat u ineens snel moet
komen.’
(neemt afscheid)
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Om 17 uur vertellen de ouders dat ze besloten hebben dat de behandeling gestopt dient te worden. Ze vra-
gen of dat kan en of de arts daar mee in kan stemmen. Indien hij dat doet, dan zullen ze om 18 uur naar
Bart komen. De ouders willen er bij zijn als Bart overlijdt, maar ze willen niet zien hoe alle sondes, slangen
en andere toestanden verwijderd worden.7

Om 18 uur komen de ouders naar de afdeling, de moeder nog in een bed. Ze spreken kort met de neonato-
loog. Hij zegt hun dat hij Bart een spierverslappend middel en een pijnstillend middel zal geven zodat Bart
niet hoeft te lijden door het staken van de beademing. Bart krijgt de medicatie en daarna wordt de beade-
ming stilgezet. De monitors worden uitgezet zodat niet te zien is hoe de hartslag en de saturatie steeds
verder dalen.
Als Bart is overleden gaan de ouders naar een kamer elders op de afdeling. De verpleegkundigen ontdoen
Bart van alle slangen en draden, verzorgen hem en kleden hem aan. De neonatoloog brengt Bart in een
doek naar de ouders. Francine is uit het mortuarium opgehaald. De neonatoloog vraagt de ouders of er
autopsie mag plaatsvinden. De ouders willen dat. Ze hopen dat daardoor anderen nog profijt van hun
kinderen kunnen hebben. Ze willen hun kindjes helemaal afstaan aan de wetenschap: ‘Zo heeft hun
geboorte toch nog nut. Tien jaar geleden zouden ze helemaal geen kans hebben gehad. Misschien kunnen
jullie er van leren zodat over tien jaar deze kindjes kunnen overleven.’ Deze keuze wordt niet door ieder-
een begrepen. Sommige stafleden denken dat de ouders het doen vanuit een geringe binding aan hun kin-
deren, of zelfs om op de begrafeniskosten te kunnen besparen. Een van hen zegt: ‘Ach ja, 25 weken, dat is
ook nog zo klein, die ouders hadden waarschijnlijk geen band met hun kinderen…..’ De neonatoloog die
de toestand van Bart met de ouders besprak antwoordt: ‘Het zijn toch mensen hé, ze hebben hier aan de
machine gehangen.’8

Een dag later, tijdens het overleg met de staf van de afdeling gynaecologie-obstetrie, blijkt hoe groot de
twijfel over de zin van de keizersnede bij deze beroepsgroep was. Een van de neonatologen deed in deze
vergadering verslag van alle kinderen die op de afdeling neonatologie behandeld werden. Toen hij klaar
was vroegen de gynaecologen verbaasd waarom ze de tweeling niet genoemd hadden?
De neonatoloog: ‘Ah ja. Die zijn beiden overleden. Op de eerste dag overleed het meisje, die was niet te
beademen. We hebben alles geprobeerd, oscillatie ook. Het jongetje is gisteren overleden nadat de IZ is
gestopt na een hersenbloeding.’
De gynaecoloog die de keizersnede deed (1): ‘Tja, een sectio bij die zwangerschapsduur. Er was een schou-
derligging bij het ene kind, dat zat klem. Die had ook een hematoom aan de rechterarm. We dachten eerst
dat die gebroken was. Er dreigde een dwarsligging te ontstaan. Die tweede zou klem komen te zitten en de
bevalling onmogelijk maken. Ik heb dat met tegenzin gedaan. Ik vroeg me af; ‘is dit zinvol?’. Er kwam nog
bij dat die vrouw tijdens de operatie een bronchospasme kreeg en ik een cardiospasme. Maar de anesthe-
sist heeft het goed gedaan, is niet in paniek geraakt. Maar ik heb schrik gehad, een vrouw in gevaar
gebracht, voor wat, want de kinderen zijn overleden.’
Een andere gynaecoloog (2): ‘Tja, de grenzen gaan steeds verder naar beneden. Bij 24 weken reeds een sectio.’
De neonatoloog: ‘Ja, in Europa is dat toch niet zo. Hier is vaak wel consensus over een ondergrens van 27
weken voor een sectio. Om het daaronder niet te doen. maar de wetten worden wat dit betreft niet door
Europa gesteld, die komen van overzee. Een collega van mij is naar een grote conferentie geweest. Daar
bracht ze gegevens van mee uit vooral Japan en Australië over kinderen van 22-24 weken. Het zijn goede
cijfers.’
De gynaecoloog (1): ‘Wat zijn goede cijfers? Blijven leven?’
De neonatoloog: ‘Nee, de cijfers zijn echt goed. Vergeleken met die cijfers knoeien wij maar wat. ROP zie
je bijvoorbeeld niet in die cijfers terugkomen! Of dat echt zo is vraag je je wel af. Het zijn onvoorstelbare
cijfers! Maar de lokale cijfers zeggen ons dat we ons moeten concentreren op de middenmoot, de wat
oudere kinderen. We denken dat we niet moeten proberen de grenzen nog verder te verleggen.’
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De gynaecoloog (2): ‘Ja, vroeger was het zo dat wij geacht werden de neonatoloog te verwittigen bij 25
weken, moeten we dat nu bij 24 weken gaan doen?’
De neonatoloog: ‘Het doen van een sectio bij 24 weken lijkt ons niet zinvol. Men stelt zich vragen bij de
behandeling van die extreem preterme kinderen.’
De gynaecoloog (1): ‘Het is moeilijk de ouders objectief in te lichten over hun kinderen. Ouders zullen
altijd zeggen dat alles moet worden gedaan.’
De neonatoloog: ‘Objectief informeren gaat ook helemaal niet.’
De gynaecoloog (1): ‘Nee, dat is waar, maar men moet proberen zich te baseren op objectieve feiten.’
De neonatoloog: ‘Hopelijk komen we de deze situatie niet meer tegen!’
De gynaecoloog (2): ‘Kunnen we de situatie nog eens uitgebreid bespreken, met het oog op de toekomst?’
De assistent gynaecologie vertelt de medische geschiedenis van de zwangerschap van de vrouw.
De gynaecoloog (3): ‘Was er eigenlijk geen crisisberaad nodig voordat die middag een sectio werd gedaan?’
De gynaecoloog (1): ‘We hebben die ouders gezegd dat de kinderen weinig kans hadden. Maar ze wilden
alles gedaan hebben wat mogelijk was. Mevrouw zei; “Al het mogelijke moet worden gedaan want de ster-
ren staan goed. Het zullen vechtertjes zijn.” En toen was nog niet eens duidelijk dat het een partiële schou-
derligging zou zijn. Dat bleek later.’
De gynaecoloog (2): ‘Ik heb die mensen nog gesproken vanmorgen. De moeder heeft een E-coli infectie.
Dat is waarschijnlijk ook de reden van de vroeggeboorte geweest. De kindjes lagen in bedjes op de kamer
van de moeder, ze hadden mooie kleertjes aan, een bloemstukje aan hun voeten. De hele familie van de
ouders leek wel aanwezig.’
Een bespreking ‘met het oog op de toekomst’ blijft uit want na deze beschrijving gaat men over tot het vol-
gende agendapunt.

‘Ze halen de hele trucendoos open’

De technische ingrepen hebben voor de neonatoloog de betekenis dat ze Bart en Francine tot mensen
hebben gemaakt (‘Het zijn toch mensen hè, ze hebben hier aan de machine gehangen’). Vooral de beade-
mingsmachine heeft dat in zijn ogen tot stand gebracht. De kindjes hebben geleefd. Er is actie onderno-
men. Want er is altijd een kans dat dergelijke kindjes goed overleven. De neonatoloog stelt dat wegens die
kans ook dergelijke behandelingen worden ingezet. Die behandeling kan ook geïnterpreteerd worden als
zinloos medisch handelen, of te agressief ingrijpen. Het ingrijpen werd immers door iedereen gezien als
een vrij kansloze onderneming. De twijfel over de legitimiteit van de behandeling strekte zich ook uit over
de gevolgen voor de moeder. Ze verloor twee kindjes, maar het ging ook niet goed met haar tijdens de
operatie. In de woorden van de gynaecoloog: ‘Zij kreeg een bronchospasme en ik een cardiospasme’. Hij
meende dat hij het leven van de vrouw wellicht onterecht in gevaar had gebracht. Later bleek dat de
vrouw nog een aantal weken in het ziekenhuis moest blijven omdat de operatiewond geïnfecteerd was
geraakt.

Het uitvoeren van de keizersnede in deze situatie kan ook worden geïnterpreteerd als afgedwongen.
Een normale bevalling zouden de kinderen niet overleefd hebben, dus voelde de gynaecoloog zich ver-
plicht een beschikbare, maar onder deze omstandigheden zeer agressieve techniek toe te passen. De neo-
natologe die de kinderen na de geboorte opving vond dat ze een kans verdienden en ze vond het vanzelf-
sprekend de intensive care te starten. Toch vroeg ze zich diezelfde avond hardop af waarvoor het allemaal
nodig was. Ze voerde de behandeling tot het uiterste door, maar werktuiglijk en na triage. Triage, want ze
gaf Bart de beste beademingsmachine, op grond van zijn grotere overlevingskansen. Ook later op de
avond koos ze voor de behandeling van een ander kind, dat meer kansen had. Nu en dan kwam ze bij Bart
kijken. Ze ging ook tot het uiterste. Francine werd tot de dood intrad behandeld. Bart kreeg een behande-
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ling die hem op korte termijn redde maar waarvan ze wist dat de nadelige effecten vrijwel zeker zouden
optreden. De hoge drukken van de beademing zouden zijn longen beschadigen en het medicijn dat zijn
longvaten opende zou (mede) het risico op hersenbloedingen sterk vergroten. Francine overleed aan de
beademing, de neonatologe deed op het laatste moment een poging om het overlijden te doen voorko-
men als een medische keuze. Ze ‘staakte’ de behandeling en liet Francine morfine geven. Bart kreeg op dat
moment ook steeds meer problemen. De behandeling werd steeds intensiever. Telkens wanneer het zuur-
stofgehalte in zijn bloed toch weer sterk daalde werd dat ‘opgeballonneerd’. Met de hand werd hij bea-
demd en daardoor steeg het zuurstofgehalte weer even. De beademing werd dan ook weer op een hoger
niveau ingesteld. Pas na toediening van het in deze omstandigheden gevaarlijke medicijn om de bloedva-
ten te openen, stabiliseerde zich de toestand van Bart.

De gevolgen bleken later. Hij kreeg uitgebreide hersenbloedingen. De neonatoloog sprak met de
ouders en omdat er sprake was van een intensieve behandeling bij een zeer jong kind en een graad vier
hersenbloeding stuurde hij het gesprek. De hersenschade bij Bart was zo groot dat ze zichtbaar werd aan
zijn gedrag. De vader had dat ook gezien. Meestal is hersenschade in dit stadium niet zichtbaar. Daarom
zei de neonatoloog ook in de ochtend tegen de vader: ‘er zit daar nog veel achter dat u nu niet begrijpt’.
Hij duidde daarmee op de onzichtbaarheid van problemen met het brein en op andere medische gegevens
(over de toekomst van Bart) die ook een rol spelen bij deze afwegingen. Het praten over hersenbeschadi-
gingen is erg moeilijk. Het kind kan wellicht in de toekomst niet wat een ‘normaal kind’ kan en dat is
kwetsende informatie. Voor de arts is het lastig om dat onderwerp te bespreken omdat niet bekend is hoe
een ouderpaar over beperkingen en handicaps denkt. Er komt nog bij dat er meestal geen grote zekerheid
is over de mate van handicaps. Over fysieke handicaps is meestal wel veel te zeggen, maar mentale handi-
caps, de ergste voor veel mensen, is minder zekerheid. Een bijkomend probleem is dat de hersenschade in
deze levensfase meestal niet zichtbaar te maken is. Bij Bart was het wel zo. Hij kreeg convulsies en die wer-
den door de vader geïnterpreteerd als lijden. Dat Bart leed en ook in de toekomst zou lijden speelde dan
ook een belangrijke rol in de besluitvorming. De neonatoloog benadrukte daarbij ook dat Barts overle-
vingskansen zeer klein waren.

Ook op de afdeling in Amsterdam werden soms behandelingen op vergelijkbare wijze ‘afgedwongen’.
Een keizersnede is voor de neonatologen een teken dat de gynaecologen alle moeite willen doen om het
kind in een goede toestand ter wereld te doen komen. De neonatologen menen dat zij dan ook het maxi-
mum moeten doen om het kind te redden. We zagen deze dwang op het handelen ook in de casus van
Vari, in hoofdstuk III. Bij Vari is de behandeling gekenmerkt door onzekerheid. De behandeling van Fran-
cine wordt gekenmerkt door ‘spijt’.

Er is ook iets te zeggen voor ingrijpende behandelingen zoals die aan de moeder en aan Francine en
Bart werd gegeven. Schaap (1997) bestudeerde de gevolgen van het afdelingsbeleid van twee afdelingen
verloskunde. De ene afdeling (A) hanteerde ten aanzien van zeer jonge en niet goed groeiende foetussen
een ‘conservatief’ beleid. Er werd geen keizersnede uitgevoerd als de kansen van deze kinderen klein wer-
den geacht. (50% kans op overlijden na geboorte en 20% kans op handicaps bij overleving) Ze lieten dan
‘de natuur haar gang gaan’, maar in feite is sprake van een welbewust laten overlijden van een foetus. De
andere afdeling (B) deed in zulke gevallen een keizersnede, waarna het kind werd behandeld op de afde-
ling neonatologie. De ouders van kinderen die intra-uterien waren overleden na niet ingrijpen van de staf
van afdeling A hadden later meer problemen met de verwerking van het overlijden van dit ‘kind’ dan de
ouders die, na intensieve behandeling (een keizersnede en opname op de neonatologieafdeling) hun kind
verloren. Voor de vrouwen was de dood van hun foetus onwerkelijk. Ze ervoeren de zwangerschap als een
marteling: ‘Waiting for nothing’ (Schaap 1997: 96). Bovendien waren de partners ‘detached observers,
and unlike the mothers, did not feel the loss of a child of their own.’ (96) Dit leidde tot ‘discongruente
rouw’ tussen de partners. De ouders van de kinderen die na een keizersnede op afdeling B ter wereld kwa-
men en later op de afdeling neonatologie overleden hadden tijd om zich te binden aan het kind, zegt
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Schaap. De partner werd vader. De ouders konden ook deelnemen aan het besluitvormingsproces om de
behandelingen niet meer voort te zetten. Ze voelden zich niet hulpeloos en afhankelijk, zoals de ouders
van afdeling A.

Malacrida (1999) beschrijft de omstandigheden die het voor ouders moeilijk maken te rouwen om een
kind dat overleden is rond de geboorte. Ze spreekt van ‘complicated mourning’ indien het kind niet
opgenomen kon worden in de gemeenschap of sociale wereld. Keirse (1989;1990) heeft opgemerkt dat de
sterfte van kinderen rond de geboorte door velen werd gezien als een ‘non event’, alsof er niets gebeurd is,
en juist dat maakte het voor de ouders zo moeilijk. Indien een kind overlijdt voor de geboorte of vlak er na
is het voor omstanders moeilijk zich in te leven. Het is bijna of die kindjes niet bestaan hebben. In zekere
zin zijn Francine en Bart via de techniek de sociale wereld binnengebracht. Ze zijn geboren, hun leven is
gecreëerd, hun dood is tot stand gekomen via techniek. Hun dood is een sociale dood geworden, ook die
van Francine. Neonatologie laat zien dat het een heel speciale plaats is voor een leven als dat van Francine.
De apparatuur en kennis van de staf maakte contact met haar mogelijk, hoe rudimentair en wezens-
vreemd het contact ook was. De apparatuur normaliseerde haar in feite ook enigszins. Zolang ze in de
couveuse lag, viel haar geringe omvang niet zo op. Pas in ‘normale’ kleertjes bleek hoe klein ze wel was.
Over Bart moest beslist worden, dat was moeilijk, maar er kan ook gesteld worden dat er over hem beslist
kón worden. Kindjes als Francine en Bart hebben uiteraard geen echt sociaal leven gehad. Maar toch zijn
er mensen die Francine en Bart hebben gekend. ‘Alles is gedaan’, wat volgens Heyink en Tijmstra (1994)
de betrokkenen helpt bij het rouwen. Maar de behandelingen werden uiteraard niet uitgevoerd om de
rouw van ouders en anderen mogelijk te maken. Alles is gedaan omdat er kinderen zijn die overleven,
goed overleven, ‘en daar doen we het ook voor’.

Een tweede natuur

Het overlijden van Francine is op een bijzondere manier bepaald door techniek. Ze overleed onder volle-
dige behandeling, ‘verbonden met alle apparatuur’. Daardoor was exact te zien hoe haar vitale functies
langzaam ‘uitdoofden’. Dat is voor stafleden als het ware een taboe, ze lijken dit te ervaren als een schen-
ding van de privacy van de patiënt. Ze schakelen dus altijd de monitoren uit op dat moment, voelen de
pols of vertrouwen op de stethoscoop om te horen of er nog ademhaling en hartslag is (een zeer basaal
technisch instrument). Technologie wordt in die situatie blijkbaar als vijandelijk en indringend gezien.
Techniek rond het sterven krijgt een bijzondere betekenis. Volgens Guillemin & Holmstrom (1986) zien
stafleden het overlijden van behandelde pasgeborenen altijd als een nederlaag. Dat is onjuist, soms is het
overleven van een kind juist een nederlaag in de ogen van de staf. Het ongereguleerd, ‘natuurlijk’ overlij-
den van een patiënt onder volledige behandeling wordt wel onwenselijk gevonden. De neonatologe
staakte bijvoorbeeld bij Francine verdere behandeling, hoewel ze eigenlijk al overleden was, om schijn-
baar toch over dat overlijdensproces een beslissing te hebben genomen. Bij voorkeur laten stafleden kin-
deren overlijden in de armen van ouders of verpleegkundigen. Ze willen dan zo weinig mogelijk techniek
in beeld. Het is voor stafleden zeker onwenselijk als ouders een via techniek zichtbaar gemaakt en ong-
epland voortschrijdend overlijdensproces meemaken.

Dat wil niet zeggen dat er aan het overlijden op deze afdelingen geen techniek te pas komt. De dood
moet er gereguleerd worden. Meestal is die regulering mogelijk doordat intensive care behandelingen in
hoge mate in staat zijn deze kinderen in leven te houden. De dood komt vrijwel altijd na een beslissing om
behandelingen niet voort te zetten of om behandelingen in te perken. Daarenboven komt de dood dan
vrijwel altijd nog versneld door medicatie die er voor moet zorgen dat het kind niet lang lijdt onder zuur-
stoftekort. Dit technisch ingrijpen wordt dan ook gestuurd door een behoefte het stervensproces te regu-
leren. Het mag niet te lang duren, zowel voor het kind zelf, de ouders als de staf.9 Het gaat eigenlijk zelden
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om een ‘natuurlijke dood’ zoals wel geboekstaafd wordt. Toch is het via technologie zichtbaar gemaakte
stervensproces van Francine door het ontbreken van beslissingen over de inzet van die technologie ook
‘natuurlijk’ te noemen. Er is geen keuze gemaakt om behandelingen te staken, of om levensbeëindigend
te handelen.

Techniek wordt vaak gezien als een middel om de natuur met een list te verschalken (Mulder 1996:
122). Als iets dat tegenover-buiten de natuur staat en waarmee de natuur gecontroleerd kan worden.
Daarmee wordt techniek met bepaalde waarden geassocieerd. Aan de andere kant wordt techniek vaak
voorgesteld als neutraal en onafhankelijk van culturele ideeën, universeel werkzaam en bruikbaar.
Geneeskunde is een sociaal veld bij uitstek om dit soort aannames te weerleggen. Technieken hebben
geen universele werking en betekenis, ze raken ook niet zomaar geaccepteerd in verschillende contexten.
Medische kennis is sterk gebonden aan de praktijk waarin ze ontwikkeld wordt (Pasveer 1994: 37). Pas-
veer laat niet zien dat er een verschil is tussen praktijken en het gebruik van kennis en technieken. Greer
(1988) bespreekt de acceptatie (en afwijzing) van nieuwe technieken of inzichten. Volgens haar bestaat er
een kloof tussen onderzoekers en clinici waardoor de diffusie van nieuwe inzichten en technieken niet
rechtlijnig verloopt via het geschreven woord: niets ter wereld ‘will cause the knowledge to jump off the
page and into practice’. De toepassing van nieuwe kennis en technieken is niet gebaseerd op rationele
afwegingen alleen. De introductie van nieuwigheden is afhankelijk van het ontstaan van lokale consensus
over de nieuwigheden. Greer stelt dat vooral de kans dat de eigen patiënten er baat bij hebben en de afwe-
ging of de innovatie goed inpasbaar is in de eigen praktijksituatie een rol speelt. De afdelingen in Amster-
dam en Gent zijn voorbeelden uit één professioneel veld waar technieken toegepast worden binnen een
eigen lokale consensus. Dat betreft niet alleen de ideeën over de categorieën kinderen die intensive care
moeten krijgen. Het gaat ook om technieken binnen die algemene noemer intensive care. Tegen beade-
men wordt op de afdelingen heel verschillend aangekeken.

Op de afdeling in Gent wordt het logisch gevonden dat een kind van minder dan 28 weken zwanger-
schapsduur beademd moet worden. Dat is als het ware een natuurlijk gevolg van een dergelijke vroegge-
boorte. Zoals we zagen in hoofdstuk II heeft beademing echter potentiële nadelen. De afdeling in
Amsterdam heeft mede daarom een techniek ontwikkeld waarmee de kinderen zonder beademd te hoe-
ven worden toch aanzienlijke, maar vaak niet – lang – afdoende, ademhalingsondersteuning gegeven kan
worden.10 De staf op deze afdeling ervaart deze techniek als ‘vriendelijk’, ‘niet invasief’.11 Deze techniek
vormt een onderdeel van de middelen die de neonatoloog ten dienste staan om de toestand van onrijp-
heid van het kind te overbruggen, tijd te creëren zodat het kind kan groeien en rijpen. Op de afdeling in
Gent gebruikt men geen CPAP, daar worden kinderen ofwel beademd of ze ademen zelf. Er worden wel
andere technieken gebruikt maar die zijn minder effectief dan CPAP.12 Dit houdt in dat de kinderen sneller
aan de beademing gaan dan op de afdeling in Amsterdam, maar ook dat ze er langer ‘aan liggen’. Want ze
moeten op de afdeling in Gent beter in staat zijn om zelf te ademen, omdat een techniek om hen daarbij
te helpen niet gebruikt wordt. Die praktijk is een gevolg van de plaatselijke opvattingen over het beade-
men van te vroeg geboren kinderen.

Op de afdeling in Amsterdam wordt beademen gezien als een ingrijpende keuze, een begin van een
behandelingstraject waarover consensus in het team moet bestaan. Dat geldt voor kinderen beneden de
26 weken grens, maar ook wel voor oudere kinderen. Op de afdeling in Gent is beademen meer een van-
zelfsprekendheid: ‘we proberen het’, in termen van de arts die de ouders van Francine en Bart infor-
meerde. Beademen is er geen buitengewone behandeling. Dat wil beslist niet zeggen dat de nadelen van
de beademing op de afdeling in Gent minder aandacht krijgen in de besluitvorming en bij het informeren
van ouders. De artsen spreken bijvoorbeeld van het overnemen van de rol van de natuur met ‘stuntelige
methoden’. De nadelen van de beademing worden ook benadrukt in de zin dat hoe meer intensive care
technieken er toegepast moeten worden, hoe groter het risico op complicaties is. Het betekent ook niet
dat beademing op de afdeling in Gent wordt gezien als onderdeel van een onherroepelijk ingeslagen weg.
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De staf van de afdeling in Amsterdam ziet het beademen echter wel meer als een erg intensieve ingreep
waarvoor goede argumenten gegeven moeten worden.

Er zijn ook verschillen tussen de afdelingen wat betreft de interpretatie van de werkzaamheid en legiti-
miteit van beademingsvormen. Toen Bart en Francine drie uur oud waren besloot de neonatologe om
met oscillatie-beademing te beginnen. Met deze techniek, hoog frequente beademing, kan vaak beter
beademd worden. Op de afdeling in Gent gold het als een verdere, soms ongewenste, intensivering van de
behandeling. Als een laatste redmiddel. De techniek is nog niet zo lang in gebruik en wordt wel gezien als
‘rescue-behandeling’. Dat betekent dat ze alleen ingezet wordt om een kind te redden van de dood, het is
nog geen echt gangbare behandeling. Merkwaardig genoeg had deze vorm van beademing op de afdeling
in Amsterdam een heel andere betekenis. Daar werd ze niet gezien als een verdere intensivering van de
behandeling. De staf meende dat HFO, een andere term voor oscillatie-beademing, een relatief vriende-
lijke vorm van beademen was die de longen van de kinderen minder beschadigde. Daar begon men dus
bij voorkeur met deze vorm van beademing. Pas als het met HFO niet lukte, ging men weer over op ‘conven-
tionele beademing’.

De verschillen tussen de afdelingen vallen vooral op als we naar de gebruikte couveuses kijken. De
afdeling in Amsterdam gebruikt over het algemeen couveuses van het ‘klassieke type’: een gesloten, door-
zichtige ‘broeikas’ met te openen raampjes zodat er handelingen verricht kunnen worden en een luik om
het kind er in te leggen. Op de afdeling in Gent gebruikt men voor kinderen die in de intensive care fase
verkeren een ‘open couveuse’. Een soort tafel met een warmtelamp er boven. Het voordeel daarvan is dat
handelingen makkelijk te verrichten zijn. Een nadeel is dat kinderen eigenlijk in de open ruimte liggen en
veel meer overgeleverd lijken te zijn aan de medische en verzorgende routines van de staf. Ze hebben geen
eigen afgesloten ruimte en zien er meer uit als medische objecten.13 De kinderen moeten ook geheel ver-
schillende dingen bewijzen. Op de afdeling in Amsterdam moeten ze laten zien dat ze intensive care
waard zijn als ze minder dan 26 weken zwangerschapsduur achter de rug hebben bij geboorte. Op de afde-
ling in Gent hoeven ze zich in die zin niet te bewijzen, ze krijgen intensieve behandelingen aangeboren.
Wel dienen de kinderen, zoals op de afdeling in Amsterdam, indien ze intensief behandeld worden, aan te
tonen dat ze een goede kwaliteit van leven voor zich hebben.

Dat er van verschillende perspectieven op de kinderen sprake is blijkt ook uit het ontbreken van een
‘techniek’ als de kangoeroemethode op de afdeling in Gent. Tijdens het kangoeroeën ligt het kind bij een
van de ouders op de borst. Dat kan uiteraard pas als het kind niet (meer) afhankelijk is van (extreme)
intensive care behandelingen. Als techniek is deze handeling misschien beperkt van invloed: Hij is niet
toe te passen in de moeilijkste fase in de behandeling en wanneer het wel kan duurt ‘behandeling’ relatief
kort. Een kind ligt één tot twee maal per dag (ongeveer) een uur bij de ouders. Maar deze techniek is van
groot belang voor het perspectief op het kind. Het betekent een grotere rol voor de ouders bij het gene-
zingsproces en de verzorging van het kind. Het toepassen van de methode geeft aanleiding tot nadenken
over de menselijke behoeften van het kind, de aandacht voor de medische aspecten wordt aangevuld met
soms daar mee tegenstrijdige aandacht voor de sociaal-emotionele aspecten van de premature geboorte.
De kangoeroemethode is ook een techniek die blijk geeft van verzet tegen techniek in de normale zin van
het woord. Want kangoeroeën doe je zoveel mogelijk los van de gebruikelijke technieken. Het verblijven
van het kind in de couveuse wordt er minder normaal door. Door de kangoeroemethode blijkt hoe onge-
woon en hoe onprettig het verblijven van deze kinderen in een couveuse wel is. De kangoeroemethode
werd ingevoerd als gevolg van een perspectiefwijziging, maar draagt op zich weer bij aan een ander beeld
van de zorg, de kinderen en de ouders.

Er is daarmee op deze twee afdelingen sprake van twee natuurbegrippen. Op de afdeling in Gent ziet
de staf het als een normaal verschijnsel dat extreem prematuur geboren kinderen een tijd beademing
nodig hebben. Gedurende die periode worden ze gezien als blanco wezens die weinig ervaren van hun
omgeving en vooral medische behoeften hebben. Op de afdeling in Amsterdam ziet men deze beade-
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mingstechniek als een noodzakelijk kwaad en heeft men meer oog voor wat als een natuurlijke behoefte
van kind en ouders wordt gezien: rust, geborgenheid, lichamelijk contact.

Op beide afdelingen wordt de techniek gezien als een tweede natuur. Er heerst een sterk besef van het
feit dat deze kinderen niet zouden leven zonder medisch ingrijpen. De kinderen verblijven dus in een
zekere technische ruimte, een ruimte bezijden de natuur. Ze worden wel voorgesteld als ‘geleend van de
natuur’. Dat blijven ze zolang ze ernstig ziek zijn en zolang vallen ze onder de discretie (de beslissings-
ruimte) van mensen, mensen, die menen dat ze, nu ze de rol van de natuur overgenomen hebben, ook de
keuzen die de natuur ‘normaal’ maakt, moeten maken. Indien die mensen dat nodig achten, kan het
kind weer ‘teruggegeven worden’ aan de natuur (Of ‘aan de dood teruggegeven’, zoals in Doen of Laten?
(NVK 1992)) Vooral tijdens besluitvorming wordt de natuur op dergelijke manier metaforisch gedefi-
nieerd en een plaats gegeven. Maar ook tijdens het genezingsproces, als het kind steeds meer zonder
technieken kan, verschuift de rol van de natuur. Eerst kan het kind de eigen bloeddruk op peil houden
zonder medicijnen, dan kan het zonder beademing of andere ademhalingsondersteuning, het kan zelf
melk gaan drinken e.d. Iedere stap betekent niet alleen het staken van een techniek op zich, maar ook het
staken van een waarnemingstechniek die nodig was om de functie die overgenomen of ondersteund
werd te controleren.

Natuur en techniek zijn niet goed te scheiden op deze afdelingen. De Vries (1993: 27) benadrukt de
band tussen techniek en kind: ‘Over het kind op de afdeling neonatologie kan niet gesproken worden
zonder de machines waarmee het verbonden is in de beschouwing te betrekken en zonder de diverse soci-
ale netwerken waarin het bestaat ter sprake te brengen. De vraag hoe het kind als subject is toegerust,
wordt beantwoord door dit netwerk van relaties. Zij wordt met andere woorden bepaald door de beschik-
bare medische technologie en sociale netwerken. Haal de machines weg en de sociale netwerken en het
‘subject’ waarover de ethicus spreekt is verdwenen.’ De ‘subjecten’ zijn voor de wet in Nederland en Bel-
gië niet verschillend. Alle zwangerschapsprodukten die meer dan 500 gram wegen zijn volgens de wet in
België en Nederland ‘levendgeboren’. Dat houdt in dat ze ingeschreven worden in het bevolkingsregister
(dus een voornaam krijgen) en begraven of gecremeerd moeten worden. Ze worden wettelijk als levend
geboren gezien en kunnen dus ook sterven. In de praktijk ziet het er toch anders uit. Dat deze kinderen
‘leven’ of dat men ze kan definiëren als ‘levend’ komt door medisch ingrijpen en is alleen door of na
medisch ingrijpen te constateren. Mede doordat de opvattingen over techniek en de legitimiteit van
behandelingen tussen de afdelingen verschilt verdwijnt de wettelijke overeenkomstigheid. Er ontstaan
verschillende visies op en representaties van wat een extreem prematuur geboren kind is en kan.

Dat ze aan de beademing liggen plaatst hen dus in enige opzichten naast de natuur. Maar voor deze
kinderen wordt afhankelijkheid van intensieve zorgen ook wel gezien als normaal, natuurlijk. Zo is hun
natuur. De kinderen zijn een soort cyborgs (Haraway 1991), verbonden en afhankelijk van techniek om in
leven te blijven en levenstekens te geven. Hun toestand wordt via technische middelen aan de behande-
laars duidelijk. Al die techniek geeft het kind een stem, en daarmee de natuur een stem. Toch overheerst
het beeld dat deze kinderen aan de normale discretie van de natuur zijn ontrukt. Dat ze er aan terug wor-
den gegeven, geleidelijk in geval van genezing of plotseling in geval van een beslissing om het kind te laten
overlijden, wordt dan voorgesteld als een teruggave aan een tweede, de echte natuur.

Een derde belangrijke techniek, naast couveuse en beademingsapparatuur, is de visualiserende tech-
niek. De röntgenfotografie maakte het voor het eerst mogelijk om in het lichaam te kijken zonder het te
hoeven openen. Volgens Pasveer (1994) (co)produceren röntgenfoto’s, beelden van het innerlijke, een
beeld van de ziekte, én een praktijk waarin die beelden geproduceerd en geïnterpreteerd worden. De
ultrasone echografie heeft ditzelfde gedaan op een bijzondere wijze. Deze techniek is heel direct bed-side
toe te passen en niet schadelijk. Op de afdeling neonatologie is de techniek vooral bepalend omdat er mee
in het brein van het kind gekeken kan worden. Deze techniek wordt daarom als heel indringend en
intiem ervaren, omdat ze een beeld van de toekomst van het kind en diens mogelijkheden in die toekomst
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geeft. Juist daardoor geeft de echografie veel onzekerheid. De echografie is een zeer invloedrijke techniek
(of instrument) maar het valt niet onder de diagnostische technieken die zoals Reiser (1981) beweert, wor-
den beschouwd als een onfeilbare bron van zekerheden. De kritiek van Reiser op de dominante rol van
diagnostische technieken die de blik van de medicus vertroebelen gaat niet op voor de echo. Er is ten eer-
ste geen gevaar verbonden aan deze techniek, een verwijt als ‘baat het niet dan schaadt het wel’ (Dupuis
1994) gaat dus niet op. Een ander probleem dat Reiser van de diagnostische technologie schetste is ver-
woord in de zin: ‘Let me test the patient, I don’t need any history’, waarmee aangegeven wordt dat heden-
daagse artsen meer op diagnostische technieken vertrouwen dan op het verhaal van de patiënt. Maar bij
neonaten kunnen diagnostische gegevens beschouwd worden als ‘uitspraken’ van de patiënt, ze komen in
de plaats van andere uitingen.

De cultuur-producerende werking van techniek blijkt volgens Van der Geest (1994: 5) vooral bij visua-
liserende technieken: ‘Het instrument verleidt de behandelaar of de patiënt de werkelijkheid op een
bepaalde manier te zien. De aanwezigheid van diagnostische apparatuur in de natuurwetenschappelijke
geneeskunde is daar een goed voorbeeld van. In de natuurwetenschappelijke traditie is het zien de belang-
rijkste toets van het zijn. Alles wat zich tegen zintuiglijke waarneming verzet, is betwijfelbaar. Ook de
Westerse medische technologie heeft zich ontwikkeld als een proces van toenemende visualisering.’ De
beelden die de medicus oproept hebben een retorische kracht, het is niet zo dat ze de werkelijkheid neu-
traal afbeelden, al lijkt dat wel zo: ‘Met waarnemingstechnologieën, en met de mooie platen die zij produ-
ceren, is een sterke claim op objectiviteit verbonden, die verstrengeld is geraakt met waarheid, weten-
schappelijkheid, vooruitgang en rationaliteit van de geneeskunde.’ (Wackers & Ten Have 1989:32). De
echografie van het brein moet toch anders gezien worden. Dit om drie redenen: de echo is nog relatief
kort beschikbaar, het is nog niet precies bekend welke beschadigingen (op lange termijn) welke schade
geven. De echo geeft (tentatieve) informatie over een enorm belangrijk en dus moreel beladen orgaan, die
informatie krijgt in elke situatie een andere betekenis. Bovendien zien sommigen de beelden die met de
echo van het brein worden gemaakt als (deels) subjectief, als beelden die zichtbaar worden door de keuze
van degene die het apparaat hanteert.

Echografie is pas sinds de jaren tachtig in gebruik. Hoe beelden van de hersenen moeten worden
geïnterpreteerd is niet altijd duidelijk. Hersenbloedingen worden ingedeeld naar ernst (en prognose) vol-
gens een algemeen geaccepteerde classificatie. (Pape & Wigglesworth 1979). Over de indeling van een
ander type hersenschade, ischaemische schade (flaring en PVL) is geen overeenstemming. De echo brengt
in die zin ook veel onzekerheid. Van de hersenschade die op de echo zichtbaar gemaakt wordt blijkt uit
het gedrag van het kind vaak nog niets. Andere diagnostische technieken geven geen duidelijkheid. Soms
is dan ook enige wrevel te horen over de beelden die het apparaat geeft. De echo wordt dan voorgesteld als
een lastig geweten dat de artsen steeds weer confronteert met de grenzen van hun kunnen. Dat is bijvoor-
beeld zo wanneer bij een kind van wie het leven gered is met behandelingen en bij wie later hersenschade
wordt vastgesteld. Was er geen echo geweest, dan had men van niets geweten en was men trots geweest op
het slagen van de behandeling. De tweede reden is voor de hand liggend: de echo verbeeldt het brein en
daarmee het mogelijk toekomstige fysieke, mentale en sociale functioneren van het kind. De beelden zijn
zelden in staat deze dimensies precies te voorspellen, maar dan nog, voor iedereen heeft een beperking of
handicap een andere betekenis. De derde reden waarom de echo in de neonatologiepraktijk niet beant-
woordt aan de door Van der Geest en Wackers en Ten Have beschreven bepalende rol is dat ze gezien
wordt als een soort verlengstuk van de tastzin en niet als een ‘hard bewijs’. De echo produceert beelden
van een doorsnede in het brein en andere punten en doorsneden blijven onzichtbaar. De plaatjes die van
die beelden gemaakt worden laten in zekere zin een interpretatie van de arts die de echo maakt zien. Van-
daar dat artsen soms andere beeldvormende technieken als NMR en MRI wel als ‘objectief’ zien en de echo-
beelden als ‘subjectief’.14 Tijdens het echoën zelf is wel een overzicht over alle doorsneden van het brein te
krijgen, maar bij besluitvorming gaat men toch meestal uit van plaatjes die via de echo gemaakt zijn.
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De echografie maakt het mogelijk dat ‘in de toekomst wordt gekeken’. Het brein is een kwetsbaar
orgaan en door de echo blijft het geen gesloten black box. Maar de gegevens die er over bekend worden
zijn nooit helemaal eenduidig. Dit is niet alleen het gevolg van de beperktheid van de techniek. De ondui-
delijkheid van de gegevens wordt vooral veroorzaakt doordat men probeert zichtbaar te maken wat nog
lang niet gezien kan worden: de toekomst van het kind. Daarover is nooit helemaal zekerheid te geven.
Hersenschade kan soms juist bij de hele jonge kinderen ten dele gecompenseerd worden door andere
delen van de hersenen. En bovendien is er veel individuele variatie in de expressie van hersenbeschadi-
gingen. Wetenschappelijk onderzoek naar de langdurige gevolgen van bepaalde vormen van hersen-
schade geeft ook nooit uitsluitsel want gaat over andere individuen en over patiënten in het verleden.15

Op de afdeling neonatologie zorgt techniek voor levens die volgens de natuur niet zouden bestaan.
Daarnaast echter zorgt die techniek voor gegevens waarmee de natuur zich kan articuleren. Techniek geeft
mensen de kans zich uit te drukken. Zij structureert de betekenissen en de manier om over de via technolo-
gie verkregen gegevens te praten. Dat kan omdat met techniek op deze afdelingen ruimte wordt gemaakt.
De intensieve fase in de behandeling werd op de afdeling in Amsterdam bijvoorbeeld ook zo benoemd in
een gesprek met ouders: ‘We moeten van dag tot dag leven, van dag tot dag zien’. Het ‘zien’ speelt inder-
daad een grote rol bij die afwachtende houding. Er is nog geen zicht op de toekomst. De staf stelt zijn oor-
deel uit omdat er nog van alles kan gebeuren. Een ander kenmerk van deze fase is dat het kind er in beoor-
deeld wordt. En dat gebeurt met name via beeldvormende technieken als de echo. Het zichtbaar worden
van de hersenschade bij Bart betekent dat zijn toekomst zichtbaar wordt. Het is zijn doodvonnis.

Geanticipeerde spijt

De strijd over beelden van de hersenen beheerst de volgende casus. De vriendelijke en makkelijke wijze
van gebruik van deze techniek staat in schril contrast met de kennis die ze soms oplevert. De behande-
lende neonatologe van Klaas op de afdeling in Gent wordt er door genoodzaakt om de ouders te vertellen
over grote hersenbeschadigingen. Het probleem van Klaas is dat in zijn geval de techniek geen ruimte
geeft om tot een beslissing te komen. Daarom zien we in de casus een bijzondere vorm van ‘geantici-
peerde beslissingsspijt’ (Tijmstra 1987). Tijmstra stelt dat de angst ‘niet alles gedaan te hebben’ een
belangrijke drijfveer is van het imperatieve karakter van medische technologie. Hij voegt met dit concept
een psychologisch motief voor de inzet van techniek toe. Bovenal, de dwang tot inzet van technieken gaat
volgens dit concept uit van de patiënten zelf, die ‘willen alles geprobeerd hebben’.

Op afdelingen voor neonatologie kan een ander soort ‘spijt’ worden waargenomen, met een vaak
tegengestelde werking. Levensverlengende technieken worden juist niet ingezet omdat men bang is later
spijt te krijgen van die beslissing. Men is bang dat een leven gered wordt dat later een slechte kwaliteit van
leven zal hebben. Met het afzien van een techniek bespaart men zich een kans op nadeel (slechte overle-
ving), maar mist men een kans op voordeel ((goede) overleving). Het niet starten van levensverlengende
behandelingen gebeurt wegens de geringe kansen van dergelijke behandelingen. Een andere, belangrijke
reden is dat een eenmaal begonnen behandeling soms moeilijk gestaakt kan worden. Als de ene handeling
is verricht, waarom zou de volgende dan niet meer moeten/mogen? Dat is het ‘behandelcircuit’ zoals de
neonatoloog dat in het vorige hoofdstuk benoemde. Ook zijn er soms geen absoluut zekere gegevens
voorhanden om een beslissing af te dwingen. Door de onduidelijkheid genereren deze gevallen veel twij-
fel en discussie en worden ze lang herinnerd. Ze worden een soort paradigmatische afschrikwekkende
voorbeelden. Zoals we reeds zagen werd op de twee onderzochte afdelingen anders gedacht over de inzet
van technieken. De hier onder beschreven casus van kind Klaas op de afdeling in Gent laat zien hoe een
concept als geanticipeerde beslissingsspijt de hierboven genoemde vorm kan aannemen. Klaas is in leven
gehouden met diverse ingrepen, een keizersnede en beademing, maar achteraf heeft men daar spijt van.
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De technologie is in de volgende casus een probleem omdat ze niet meer nodig is om Klaas in leven te
houden. De keuzemogelijkheid die er in het geval van Bart nog wel bestond: door het staken van behan-
delingen het kind laten overlijden bestaat in het geval van Klaas niet meer.

Casus Klaas

Klaas is na 28 weken zwangerschapsduur in een nabijgelegen ziekenhuis per keizersnede geboren. De kei-
zersnede was nodig om een aantal redenen. Er was sprake van een placenta praevia. De weeënactiviteit kon
niet meer worden geremd en bovendien vertoonde Klaas tekenen van zuurstofnood. Klaas woog na
geboorte 1100 gram en hij moest beademd worden. Daarom wordt hij nog dezelfde avond naar de afdeling
neonatologie overgebracht. Hij heeft aanvankelijk intensieve beademing nodig maar die kan al snel afge-
bouwd (verminderd) worden.
Hij heeft dan alleen ondersteuning van zijn ademhaling met CPAP nodig. De behandelende neonatoloog
kijkt met de echo naar de hersenen van Klaas en oordeelt: ‘Forse flares beiderzijds, maar niet vervelend
(ambetant).’
De moeder wil nog in het andere ziekenhuis blijven. De volgende avond komt de vader op bezoek. (Ver-
schillende stafleden herinneren zich dat de ouders van Klaas een aantal jaren geleden ook een kindje op de
afdeling hebben gehad.)
De verpleegkundige: ‘Hij is stabiel. Ik heb hem net uitgezogen en dat kon hij verdragen. Zijn hartslag en
zuurstofgehalte bleven goed. Maar ja, hij is nog klein, het kan nog alle kanten uit.’
De vader: ‘Ja.’
De verpleegkundige: ‘Hoe is het met zijn broertje?’
De vader: ‘Daar gaat het heel goed mee (Die is zeer goed).’
Nog tijdens het bezoek dalen de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed van Klaas. Een assistent arts
komt er bij en geeft extra zuurstof. De vader vraagt hem of het verder wel goed gaat. Met extra zuurstof
gaat het inderdaad beter. Die nacht heeft Klaas echter veel meer behandeling nodig. De artsen oordelen de
volgende ochtend dat hij zich mogelijk stabiliseert met de nieuwe behandelingen, maar dat hij wel een
stap achteruit heeft gemaakt. De neonatoloog kijkt opnieuw naar de hersenen en concludeert: ‘Forse fla-
res, vooral occipitaal. Geen bloedingen.’
De volgende dag komen beide ouders op bezoek. De neonatologe die voortaan de verantwoordelijkheid
voor de behandeling zal hebben en die dus de ouders zal informeren over die behandeling, spreekt aan de
couveuse kort met hen. Ze vertelt dat het na aankomst op de afdeling aanvankelijk snel beter ging met
Klaas, maar dat hij gisterenavond een terugval doormaakte. De ouders zeggen dat ze een tegenslag wel ver-
wacht hebben. Volgens de neonatologe is het belangrijkste dat er tot nu toe geen ernstig zuurstoftekort en
bloeddrukdalingen zijn opgetreden. Daarom ziet het er, ondanks de terugval, goed uit.
De ouders vertellen dat het broertje van Klaas ook op deze afdeling is geweest, ook te vroeg geboren was en
waarschijnlijk intra-uterien zuurstoftekort heeft gehad, waaraan hij handicaps heeft overgehouden. De
neonatologe weet niet van dat broertje en is verbaasd, maar er wordt niet verder over gesproken. Om het
gesprek af te sluiten zegt de neonatologe: ‘Hij doet het goed, voor zo’n kleintje.’
De neonatologe vraagt andere stafleden naar het broertje van Klaas. De herinnering aan het broertje
wordt bij de verpleegkundigen gedomineerd door schuldgevoelens. Ze betreuren het dat een dergelijk
gehandicapt kind in leven is gebleven. Ze stellen de afdeling daarvoor aansprakelijk.
De volgende dag kan de hoeveelheid zuurstof die met de beademing wordt gegeven, verminderd worden.
De beademing zelf kan niet verminderd worden. Een andere neonatoloog kijkt naar de hersenen van
Klaas, hij concludeert: ‘Pathologische flares bilateraal parietaal, pre-necrose. Ter confirmatie. Zeer rottig,
eventueel zo ernstig dat aan stop IPPV moet gedacht worden.’
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Tijdens de overdracht bespreken de verpleegkundigen dit nieuws onderling: ‘de echo is zeer slecht, leuko-
malacie. Dr. (naam arts) sprak zelfs van stoppen met de beademing, maar Dr. (de behandelende arts)
wilde dat niet. Het zal niet zomaar meteen gaan gebeuren hè, Er moet eerst met de ouders gesproken wor-
den. Ze hebben al een gehandicapt kindje.’ De andere verpleegkundige: ‘Ja, maar dat vinden ze zelf niet en
ze lieten foto’s zien waarop het ook niet zo zichtbaar is.’
De neonatoloog die de vergaande uitspraak naar aanleiding van Klaas’ hersenen deed: ‘Tja, hier zal .. (de
andere arts) met de ouders over moeten praten. Het is een echt ethisch probleem. (Het is een ethische, een
echte.) Want het is echte leukomalacie. Nu ligt het kind nog aan de beademing en kun je wat. Ik zou nu
stoppen als ik het beeld bevestigd had met een NMR. Zolang het kind aan de beademing ligt kun je nog
stoppen. Als hij aan de CPAP ligt wordt dat moeilijker.’
In de loop van de dag kan de beademing steeds verder teruggedraaid worden. De neonatologe die verant-
woordelijk is voor de behandeling en informatie aan de ouders legt die avond de situatie uit aan de vader.
Ze vertelt hem dat er ernstige flares te zien zijn met de echo en dat de kans groot is op motorische proble-
men bij Klaas. De algehele witheid die te zien is op de echo wijst er op dat er zuurstoftekort is geweest.
Daardoor sterven er hersencellen in de witte stof, waardoor de zenuwverbindingen verbroken werden. Ze
stelt voor een NMR te doen om zekerheid over de diagnose en prognose te krijgen. Ze zegt ook over de zin
en noodzaak van zo’n NMR-onderzoek te twijfelen. Ze vindt de toestand van de hersenen niet doorslagge-
vend bij behandelingskeuzen. Bovendien kan de NMR pas over een paar dagen gedaan worden en de ver-
wachting is dat Klaas dan al van de beademing is. De uitslag kan dan toch geen therapeutische consequen-
ties hebben.

Twee dagen later, de zevende levensdag van Klaas, kan Klaas zelf ademen. Een derde neonatoloog heeft
die dag dienst. Ook hij constateert als hij een echo doet dat de flaring ernstig is. Maar hij vindt de flaring
ook homogeen verdeeld over de witte stof. Hij is het daarom met de behandelende neonatologe eens dat
een NMR te veel moeite is: ‘Het is te ver weg, te koud en wat weet je dan als je die beelden hebt, wat moet je
er dan mee?’
De neonatoloog die voor het eerst de eerste tekenen van ernstige hersenschade zag, zei echter dat hij het
een schande voor de afdeling vond dat Klaas mogelijk zou overleven. Zeker gezien het feit dat de ouders al
een gehandicapt kind hadden.
De ouders vragen op Klaas’ tiende levensdag om een gesprek met de behandelende neonatologe. Op de
elfde dag wordt dit gesprek gevoerd, aan de couveuse. De neonatologe vertelt eerst van de vooruitgang die
Klaas geboekt heeft op vele terreinen. Over de hersenen zegt ze: ‘Die zijn onveranderd gebleven. De beel-
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den laten zien dat het wel symmetrisch is. Het moet dus afgewacht worden hoe dat zal gaan verlopen.’
De vader: ‘Ja, er zit niet anders op.’
De neonatologe: ‘Bovendien is hij eigenlijk wel klein voor een NMR, dat was ik een beetje uit het oog ver-
loren toen ik het voorstelde.’
De moeder: ‘Nee, en uiteindelijk maakt die uitslag ook niet meer uit, dat verandert niets aan zijn hoofdje.’
De vader: ‘Is het nu een goed teken als het met de hersenen hetzelfde gebleven is? Zijn er nog andere echo’s
gemaakt, zijn er daarbij ook geen veranderingen zichtbaar geworden?’
De neonatologe: ‘Nee, er zijn nieuwe echo’s, er is nog geen verandering op zichtbaar, maar je verwacht
ook niet dat er nu al verandering te zien is. Het kan dat na een aantal weken hersenstofverval zal optreden,
maar nu kun je nog niet zeggen waar dat zal zijn.’
De vader: ‘Verwacht u dat er schade zal zijn?’
De neonatologe: ‘Ja.’
De vader: ‘U zei dat het symmetrisch was. Is dat goed, hoe moeten we dat zien?’
De neonatologe: ‘Het is moeilijk te zeggen. Het gebeurt wel vaker dat we die witheid zien bij kinderen. Als
het gelijk verdeeld is, symmetrisch, dan kan het vaak iets anders zijn en verdwijnen.’
De vader: ‘Maar hoe het zal gaan weet u nog niet?’
De neonatologe: ‘Nee.’
De moeder: ‘Waarom is dat gebeurd, waarom heeft hij dat?’
De neonatologe: ‘Ja, dat is zo moeilijk, dat weet je niet. Het kan zijn dat de bloeddruk is weggevallen, dat
hij zuurstoftekort heeft gehad. Het kan ook tijdens de zwangerschap zijn gebeurd. Of dat de opvang na
geboorte niet helemaal goed is geweest. Dat kan je nu niet meer zien. Het is vreselijk maar er niets meer
aan te doen.’
De moeder: ‘Waarom, want het was bij ons eerste kindje ook al!’
Het gesprek wordt dan onderbroken door de artsenronde die langs de couveuse van Klaas komt. Na de
artsenronde vraagt de moeder nogmaals: ‘Je zou denken dat het aan mij ligt.’
De neonatologe: ‘Maar er zijn vele kinderen die te vroeg geboren worden en die dit in verschillende mate
van ernst hebben. Vaak verdwijnt dat witte wel weer, soms houden die kinderen er enige achterstand in de
ontwikkeling aan over. Het is zo moeilijk dat je dit zo vroeg kunt zien, dat je iets weet, maar niet weet wat
de gevolgen zullen zijn.’
De ouders: ‘Hebben meer kinderen dit, dat kan toch niet?’
De moeder: ‘De tegenstelling tussen wat je ziet en wat onzichtbaar is, ‘van binnen’ is zo groot en dat is het
vervelende. Want wat je kan zien is dat hij het goed doet, zijn broer deed er veel langer over om op te knap-
pen.’
De neonatologe: ‘Ja, dat is het rare van zo vroeg dingen te kunnen zien en toch niet te weten wat de gevol-
gen zullen zijn. Het komt ook doordat men er op deze afdeling extra op gespitst is. Schade aan de hersenen
zullen ze overal wel zien, maar hier let men er meer op. Men ziet dus ook al eerder de eerste tekenen. Maar
hoe het dan precies wordt, weet men hier ook niet.’
De vader: ‘Hoe kan het dan dat op die eerste echo nog niets te zien was? Want toen leek er nog niets aan de
hand. Kan dat, dat het pas later zichtbaar wordt?’
De neonatologe: ‘Ja, dat kan, dat die witheid pas later ontstaat en bovendien weet je dat er in het begin ook
witheid om andere redenen kan zijn.’
Na het gesprek verklaarde de neonatologe dat ze het vreselijk moeilijk vond om dergelijke gesprekken te voe-
ren. Ze vertelde dat ze dit soort hersenschade zo erg vond omdat er niets aan te doen was. Ze voelde zich er
machteloos door. Zo gaf ze uiting aan een totaal andere houding dan de arts die haar handelen bekritiseerde,
want die meende juist dat er gezien deze hersenschade iets gedaan kon en ook moest worden; het staken van
intensieve behandelingen, het als het ware teniet doen van de eerste beslissing om het kind in leven te
houden.
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Op de vijftiende levensdag zijn met de echo de eerste gaatjes in de hersenen van Klaas te zien. Er om heen
zijn overal dikke witte klodders te zien en de verwachting is nu dat zich daar ook gaatjes zullen vormen. De
neonatoloog die het voorstadium van deze PVL al in het begin onderkende: Dit zijn cysten.16 Dit is spasti-
sche quadriplegie en mentale retardatie. We hadden kunnen stoppen toen hij nog aan de beademing lag.
Maar ja, aan de andere kant, de ouders staan postitief tegenover handicaps, dat merk je als ze praten over
hun andere zoontje. Maar dit is erger dan bij Sander, zijn broertje. Want bij Sander was het gelokaliseerd,
de flaring, hier is het overal wit.’
De artsen beginnen zich nu af te vragen wat ze moeten doen als Klaas een ziekteperiode mocht doormaken
waarbij hij bijvoorbeeld gereanimeerd moet worden en/of intensive care behandelingen nodig heeft. Ze
vragen de behandelende neonatologe tijdens overdrachten wat ze wil dat er gebeurt mocht Klaas opnieuw
ziek worden en intensive care nodig hebben. Die weet dat niet want ze heeft dit nog niet met de ouders
besproken. De behandelende neonatologe wil om die reden de ouders spreken.
Zodra de neonatologe die avond de vader ziet, praat ze met hem (aan de couveuse) over nu inderdaad
geconstateerde hersenschade. Volgens de neonatologe zei de vader dat hij het verwacht had. De neonato-
logen bespreken de situatie met elkaar. De neonatologe: ‘Het is vreselijk om te vertellen! Je kan er niets
meer aan veranderen.’
De neonatoloog (die de vroege diagnose stelde): ‘Nee, nu is dat zo. Je kan niets doen aan hersenschade.
Maar je kan wel voordat het ontstaat en je de voortekenen ziet, de kwestie met het team en de ouders
bespreken. Dan kan je eventueel de behandelingen staken.’
De neonatologe: ‘Ja, dat is zo, maar nu is de intensieve behandelingsperiode voorbij.’
De neonatoloog: ‘Ja, dat is zo, maar je kunt nog steeds actief ingrijpen. Maar ja, dat is onbespreekbaar op
deze afdeling.’
De neonatologe: ‘Kreeg hij maar een sepsis (Deed hij maar een sepsis).’

De moeder komt die volgende dag op bezoek en verzoekt om een gesprek met de behandelende arts. Ze
zegt: ‘Nu heeft de arts weer met mijn man alleen gesproken, even snel aan de couveuse. Ik wil graag de
dingen bespreken met z’n drieën, in een kamertje apart. We krijgen nu wel veel te horen, maar weten
eigenlijk nog niets. We weten ook niet hoe het komt en wat de gevolgen zullen zijn. De gynaecoloog in ….
(het andere ziekenhuis) zei dat het eigenlijk niks kon zijn want Klaas heeft het helemaal niet moeilijk
gehad voor de bevalling. Dus waarom is het nou dan weer gebeurd! Dan hadden ze hem beter kunnen
laten zitten. Het is zo moeilijk. Zijn broertje ook, we weten nog helemaal niet hoe hij er aan toe is. Of hij
gaat kruipen, zitten of lopen. Hij heeft problemen met zijn oogjes, maar het is niet duidelijk of dat iets te
maken heeft met zijn hersenproblemen. Daar weten we nog niet veel van. En bij Klaas zie je aan de bui-

Creatieve technologie 117

Echobeeld op dag dertien.
Rond/boven de ventrikels, de drie donkere vlek-
ken, zie we nu duidelijk veel witte dotten die wij-
zen op hersenweefsel dat afsterft. De twee witte
plekken onder de buitenste ventrikels zijn geen
‘flaring’, dat zijn normale structuren in het brein.
Ze zijn altijd ‘hard wit’ op de echo en dienen als
vergelijkingsmateriaal voor de witheid (en daar-
mee de ernst) van de flaring.



tenkant ook niets, dat maakt het zo raar. Volgens mij is het bij Klaas nog erger dan bij zijn broertje, dus
hoe moet dat dan? Het is op zich goed die openheid, maar wat heb je er aan. We zeiden tegen elkaar: ‘als ze
ons dat nu zeggen, dan zal er wel wat zijn.’ Je krijg wel alle informatie hier, maar als je met je kind naar huis
gaat, sta je er toch alleen voor. Dan moet je het zelf uitzoeken en weet je niet wat er gaat gebeuren.’
Ondertussen heeft Klaas last van bradycardieën. De reden is onbekend, ze kunnen wijzen op een infectie,
maar het krijgen van bradycardieën kan ook heel goed passen bij zijn prematuriteit. Een van de neonato-
logen maakt er tijdens de artsenronde een wrange grap over: ‘Eén bradycardie per cyste per dag.’ Een
andere neonatoloog beaamt dit: ‘Ja!’ Maar iedereen weet dat leukomalacie niet leidt tot bradycardieën. Als
Klaas ziek wordt door een infectie zal hij wellicht intensive care behandelingen nodig hebben. De neona-
tologen vragen de behandelende neonatologe: ‘Moeten we intensive care geven als er iets acuuts gebeurd?’
De neonatologe: ‘Oefff, …. Denk ik niet.’ Een van de neonatologen: ‘Weten de ouders van de schade?
Willen ze dat hij behandeld wordt indien nodig?’ De neonatologe: ‘Weet ik niet, ik ga morgen met de
ouders praten.’

Op dag 28 spreekt de neonatologe met beide ouders, in een kamertje apart.
De neonatologe: ‘Ja, Klaas stelt het in het algemeen goed, maar we weten wat het probleem is. De echo’s,
waarop kleine cystjes te zien zijn.’
De moeder: ‘Waar zitten ze. Achteraan in zijn hoofd?’
De neonatologe: ‘Ja, dat is zo, dat kan gevolgen hebben voor het gezichtsvermogen. Dat weten jullie ook
wegens Sander hè, waarbij ook problemen met de ogen ontstonden door dezelfde reden. Dat komt
doordat de zenuwbanen die in dat witte gebied lopen onderbroken worden door de cystes en daardoor die
verbindingen niet meer werken.’
De moeder: ‘Hoe zit dat dan, krijgt Klaas het net zo erg als Sander?’
De neonatologe: ‘Het is nog onduidelijk wat de gevolgen precies zullen zijn, het proces is nog niet klaar.’
De moeder: ‘Maar zal het net zo erg zijn als bij Sander?’
De neonatologe: ‘De schade is meer uitgebreid dan bij Sander. Dat heeft Dr. (naam neonatoloog) gezegd
want die heeft Sander ook gezien.’
De moeder: ‘Dan zullen er ook motorische gevolgen zijn.’
De neonatologe: ‘Ja, dat denken we wel.’
De moeder: ‘En die bradycardieën, hebben die er ook mee te maken?’
De neonatologe: ‘Nee, die hebben met zijn prematuriteit te maken. Ik verwacht wel vooruitgang op dat
vlak, maar daar is tijd voor nodig. Zo is er ook tijd nodig om te weten te komen wat de gevolgen van de
hersenschade zullen zijn.’
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De vader: (Gebaart naar de echoplaatjes die de arts heeft meegenomen) ‘Hier is het te zien, over de plaats
van de schade gaat het hem. Want dat er schade is weet u. Wanneer zullen we weten hoeveel het is?’
De neonatologe: ‘Wel, we weten dat het centrum om visuele beelden te ontvangen achter in het hoofd zit
en de zenuwbanen daarvoor lopen door de witte stof waar de schade zit. We zullen het na twee-drie maan-
den kunnen testen met meten van de oogreflex. Op zich kunnen de ogen goed zijn maar de plaats om de
beelden te verwerken kan beschadigd zijn.’
De moeder: ‘Maar omdat hij zo jong is, zijn de hersenen toch nog plastisch? Andere cellen kunnen die
functies toch nog overnemen?’
De neonatologe: ‘Nee, in dit geval verwacht je dat niet, want er is schade in het centrum van de beeldver-
werking te verwachten.’
De vader: ‘Wanneer is het ontstaan? Voor de geboorte?’
De neonatologe: ‘Kort na of vlak voor de geboorte, dat is niet bekend.’
De moeder: ‘Dus eigenlijk is hij voor niets te vroeg geboren, het was toch wel ontstaan. Die vroeggeboorte
was niet nodig geweest, zo is in ieder geval beschadiging niet voorkomen?’
De ouders: ‘Er was niets aan te doen?’
De neonatologe: ‘Dat is het erge, er is niets aan te doen.’
De moeder: ‘Verwacht u nog andere letsels naast het gezichtsvermogen?’
De neonatologe: ‘Dat is het belangrijkste, maar het is mogelijk dat er ook andere letsels zijn.’
De moeder: ‘Epilepsie bijvoorbeeld?’
De neonatologe: ‘Ik weet het werkelijk niet. Er zullen nog andere dingen zijn, maar levensbedreigend zul-
len die niet zijn, zo is te verwachten. Maar wat we zien bij Klaas zijn erge en uitgebreide letsels.’
De vader: ‘Een klein beetje hoop kunnen we niet hebben, met die letsels?’
De neonatologe: ‘Nee, het weefsel is stuk op die plekjes.’
De moeder: ‘Met Sander was het ook zo, en als het dan nog erger is dan bij Sander? Hoe kan dat toch twee
keer achter elkaar? Was er een infectie?’
De neonatologe: ‘We moeten eerlijk zijn, we weten het niet. Op de een of andere manier hebben de her-
sencellen te weinig zuurstof gehad en zijn ze gestorven. Het is hetzelfde als bij Sander gebeurd is.’
De vader: ‘Waarom moeten we dat weten, we moeten verder.’
De neonatologe: ‘Ja.’
De moeder: ‘Hij blijft nu zo hangen. Sander was wat sneller beter.’17

De vader: ‘Tot hoever mag hij gaan met bradycardieën voordat er ingegrepen moet worden, wanneer
wordt dat nodig?’
De neonatologe: ‘Dat kun je moeilijk zeggen, in het uiterste geval zou hij opnieuw aan de beademing
moeten. Maar zover zijn we nog niet.’
De vader: ‘Nee, nee.’
De moeder: ‘Kan het een reflux zijn, dat hij daardoor die bradycardieën heeft?’
De arts: ‘Dat kan.’
De moeder: ‘We zullen het moeten afwachten (We zullen het moeten zien).’
De neonatologe: ‘Ja, maar nu is het toch niet zo belangrijk.’
De vader: ‘Is de schade definitief?’
De neonatologe: ‘Ja.’
De moeder: ‘Wanneer zullen de oogjes worden gecontroleerd?’
De neonatologe: ‘Ja, dat komt automatisch na een zekere periode. We weten van de uitgebreide letsels.
We vragen ons af, in geval van verslechteringen, hoe ver moeten we dan gaan met intensieve zorgen? We
zijn nog niet zover maar we moeten er toch over spreken.’
De moeder: ‘Ik zou niet willen dat hij pijn heeft. Ook niet dat er extreme middelen worden toegepast.’
De vader: ‘Je kunt niet alles, als er geen vooruitzichten meer zijn dan moeten we niet verder gaan.’
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De neonatologe: ‘Heeft jullie mening te maken met ervaringen die je hebt met Sander?’
De moeder: ‘Nee, het komt niet doordat we al zo’n kindje hebben. Het gaat er om als hij als een plant door
het leven moet, gevoed moet worden en alles.’
Vader: ‘We hebben aan Sander een blij kind.’
De moeder: ‘Maar als hij ..... (spreekt zich niet direct uit) als er geen uitweg meer is, moet zijn leven niet
gerekt worden. Het moet voor hem en voor ons haalbaar blijven. Maar laat ons hopen dat hij er door
komt. Het is een sterke maar geen grote.’
Stilte.
De moeder: ‘We weten nu wel veel, je krijgt veel informatie, maar als je thuis komt met een kindje dan
moet je het toch allemaal zelf uitzoeken. Dat was zo met Sander. En als hij dan nog andere problemen er
bij heeft, dan wordt het nog moeilijker.’
De neonatologe: ‘Het …..(instantie voor nazorg) heeft toch wel geholpen?’
De moeder: ‘Jawel, die helpen goed, maar Klaas heeft nog meer problemen dan Sander.’
De vader: ‘Ja, maar dat doet nu op dit moment nog niet ter zake. We moeten het niet verder laten gaan
mocht het in negatieve zin evolueren. Dan moeten we er eerst over spreken.’
De moeder: ‘Voor mij staat het wel vast. Als hij al letsel heeft en er komt nog wat bij – hij is nog zo klein en
die problemen komen er dan nog bij...’
De neonatologe: ‘Ja, hij reageert wel op de dingen die hij al heeft, de andere organen rijpen wel.’
De vader: ‘Komt het nou veel voor, deze hersenschade?’
De neonatologe: ‘Ja, het komt bij veel kinderen voor, maar meestal in mindere mate.’
De moeder: ‘Bij Sander zeiden ze het ook, maar het viel nog mee. De arts zei toen dat hij ook spastisch zou
zijn, maar daar zien we niet veel van. Bij hem wordt het gezichtsvermogen nu onderzocht. Als Klaas nu
verder goed blijft gaan zoveel te beter.’
De ouders: ‘Het zijn bange dagen.’
De moeder: ‘Wanneer is dat beademen nodig in zijn toestand?’
De neonatologe: ‘Als hij niet meer zelf uit een bradycardie komt, dan kan het nodig zijn.’
De moeder: ‘Het was gisteren al dat hij vaak met stimulatie pas uit een bradycardie kwam, hij moest zelfs
met een ballon beademd worden. Sander heeft dat ook een tijd gehad, dat uitgroeien duurt lang. Maar hij
had niet van die polsdalingen. Het zal nog wel even duren voordat hij thuiskomt, we moeten wachten.’
Stilte. De plaatjes van de hersenen liggen op tafel en eisen de aandacht op.
De neonatologe: ‘Flares verdwijnen meestal, maar soms niet.’
De moeder: ‘Hij had dus evengoed voldragen kunnen zijn, die schade was er toch al.’
De neonatologe: ‘Ja, dat kan, maar bij terme baby’s heb je meer schade op andere plaatsen. Je weet gewoon
niet waarom het ene kind wel letsel heeft en het andere niet, hoewel ze dezelfde problemen hebben.’
De moeder: ‘Anders was ik nu nog zwanger. Ik had vier mogelijkheden; daar bevallen, hier bevallen,
spoedsectio of niet. Klaas had wel dips maar dat mocht, zei men... Ik kreeg een beetje zuurstof, veel was
niet nodig. De gynaecoloog vroeg mij laatst of het zuurstofgebrek hier op de afdeling is opgetreden of al
toen ik nog bij hem lag (in het andere ziekenhuis) is opgetreden. Maar niemand weet dat dus. De gynaeco-
loog vroeg me hoe het nu ging met Klaas. Ik heb me laten steriliseren. Ik heb ook al een doodgeboren kind,
uit de autopsie bij dat kind kwam ook niets. Overleed dat door dezelfde oorzaak?’
De neonatologe: ‘U wilt weten waar de fout ligt.’
De moeder: ‘De gynaecoloog vroeg me er naar of de fout bij hem in het ziekenhuis lag. Ze voelen zich daar
schuldig.’
De neonatologe: ‘Dat Klaas geïntubeerd moest worden na geboorte, dat is in feite normaal bij die leeftijd.
Dat zegt dus eigenlijk niets over eventueel zuurstoftekort voor de geboorte. We zullen nu moeten wachten
hoe het verder gaat.’
De neonatologe: ‘Wanneer beslist u als hij moet worden beademd?’
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De arts: ‘Dat moet pas als hij het echt niet meer zelf kan.’
De vader: ‘Dan horen wij daar ook van? (Dan gaan we dat wel weten en zien?)’
De neonatologe: ‘Ja, zeker!’

De neonatologe schrijft na het gesprek in de status: ‘Gesprek ouders; uitgebreide cystische PVL > ernstige
motorische en visuele handicaps te verwachten. In geval van levensbedreigende situatie stop IZ.’
De neonatologe vertelt nogmaals hoe vertwijfelt ze is over de situatie. Ze vindt het verschrikkelijk voor de
ouders. Een doodgeboren kindje, Sander en Klaas. Bovendien een gynaecoloog die aan de ouders vroeg of
hij mogelijk iets fout heeft gedaan.
De ‘afspraak’ met de ouders om Klaas in geval van ziekte geen intensive care te gaan geven bezorgt de assis-
tent die Klaas ‘s avonds overdraagt aan de andere artsen een probleem. De neonatoloog die avonddienst
gaat toen vraagt wat er is afgesproken in geval van een acute verslechtering in de toestand van Klaas. De
assistent kijkt de status na en leest voor wat er staat: ‘Bij levensbedreigende situatie stop IZ’. De neonato-
loog: ‘Maar het kind krijgt op dit moment geen IZ! Van stoppen is dus geen sprake. Wat moet er nu gebeu-
ren als het kind beademing nodig heeft? Moeten de ouders gebeld worden, moet Klaas voorlopig bea-
demd worden?’ De neonatologen gezamenlijk: ‘Dat zouden we toch precies moeten weten hè. Komen de
ouders regelmatig?’
Het probleem zal zich echter niet voordoen. Klaas houdt nog enige tijd last van bradycardieën maar ze
gaan geleidelijk over. Hij ging naar huis zonder ooit nog intensive care nodig gehad te hebben.

‘Indien levensbedreigende situatie, stop IZ’

Zonder de beschikbaarheid van medische technieken waren de moeilijke beslissingen rond Francine, Bart
en Klaas niet nodig geweest. In die zin kan worden gesteld dat techniek problemen geeft en een eigen
dynamiek veroorzaakt. Omdat een keizersnede gedaan kan worden en er beademing bestaat konden deze
kinderen levend geboren worden. Een keizersnede wordt vaak gedaan om hersenschade bij het kind te
voorkomen. Ook behandelingen op de afdeling neonatologie hebben de bedoeling én ook meestal de
werking om (verdere) beschadigingen te voorkomen. Klaas heeft aan de periode rond de geboorte hersen-
schade overgehouden. Daar is met behandelingen niets aan te doen. De neonatologe die de gesprekken
met de ouders voert ziet het probleem ook vanuit dat perspectief. Ze is van mening dat ze ook niets aan de
situatie kan doen. Ze wil (en kan) niet snel en uit eigen beweging de situatie met de ouders bespreken. Die
moeten zelf om een gesprek vragen.

Voor veel andere stafleden ziet het probleem van de hersenschade van Klaas er anders uit. Hij is in
leven gehouden, Klaas’ leven is mogelijk gemaakt door medische behandelingen. Daardoor voelen zij
zich verantwoordelijk voor (schuldig over) die behandelingen. De neonatologe liet het bij de constatering
dat er hersenschade was en dat dit heel erg was. De andere neonatoloog verbond aan de bevinding van
hersenschade een motief om tot handelen over te gaan. De andere neonatologen doen dat in een later tijd-
stip ook, al is dat vooral omdat ze willen weten wat ze moeten als ze om andere redenen de behandeling
moeten intensiveren.

Doordat Klaas niet meer afhankelijk is van levensverlengende behandelingen ‘kan’ men niets. Men
kan zijn leven niet beëindigen door het staken van levensverlengende behandelingen, zoals bijvoorbeeld
bij Bart wel het geval was. Actief het leven beëindigen van een kind dat zelf ademt is op de afdeling in
Gent niet denkbaar, bespreekbaar en uitvoerbaar.18 Een dergelijke ‘herstelhandeling’, zoals De Ruiter en
Sutorius (1993) en Sutorius (1995) het teniet doen van levensverlengende behandelingen juridisch zouden
willen benoemen, kan in de praktijk van de afdeling in Gent niet. Deze auteurs sluiten daarmee aan bij
het zogenaamde ‘correctieprincipe’. (Achterhuis: 1992: 141): ‘Dit principe, dat van belang is om ons attent
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te maken op het gevaar van onomkeerbare gevolgen die door ons technologisch handelen kunnen ont-
staan, luidt: ‘handel steeds zo dat je je door de gevolgen van je handelen kunt laten corrigeren’. Achterhuis
noemt als bron van dit principe de ‘heuristiek van de vrees’ van de filosoof Jonas.

In de praktijk blijkt het moeilijk naar dit correctieprincipe te handelen. Als de hersenschade bij Klaas
langzaam duidelijk wordt, blijkt dat ook de neonatologe moeite heeft met het in leven blijven van Klaas.
Ze zegt: ‘Kreeg hij maar een sepsis’. Als Klaas een sepsis zou krijgen, zou er plotseling weer wel ruimte zijn
om tot een beslissing over zijn leven te komen. Een sepsis zou hem vrijwel zeker zo ziek maken dat hij bea-
demd zou moeten worden. Dan zou beslist kunnen worden om die behandeling niet te geven, waarop
Klaas zou overlijden.

De kans dat Klaas zo ernstig ziek wordt dat moet worden beslist om hem weer intensief te behandelen is
groot. Hij is jong en dus vatbaar voor infecties. Hij heeft bovendien ook frequent bradycardieën. De colle-
ga’s van de neonatologe vragen wat ze moeten doen als Klaas ernstig ziek zou worden. Als Klaas geen her-
senschade had gehad, was die vraag niet gesteld. Waar de collega’s om vragen wordt in literatuur beschre-
ven als een ‘NR niet reanimeren’ of ‘DNR do-not-resuscitate’. Er zijn vele vormen van mogelijk. (Muller
1992; Pool 1996; Van Delden 1993; The 1997) Er wordt besloten niet (meer) te doen wat wel mogelijk is,
reanimeren en/of verder behandelen. Omdat dit tegen de normale gang van zaken ingaat is consensus
onder stafleden nodig en moeten patiënt en omstanders ook instemmen. In dit geval blijkt het niet te gaan
om ‘terug tot leven brengen’ (reanimeren) maar toestaan verder te leven. De andere stafleden dwingen de
neonatologe het probleem aan te snijden want ze willen weten wat ze moeten doen in het geval dat Klaas
ziek wordt. Op de afdeling in Gent is er geen protocol voor dit soort afspraken. De neonatologe bespreekt
de situatie met de ouders en ze beslissen dat Klaas geen intensieve behandeling moet krijgen als hij dat
nodig heeft. Hoe het dan wel precies moet gaan wordt niet besproken. De neonatologe schrijft in de status
dat in geval van een levensbedreigende situatie de intensieve zorgen gestaakt moeten worden. Dat is echter
onduidelijk, want zoals een neonatoloog opmerkt, Klaas krijgt geen intensieve zorgen. De collega’s lijken er
dan van uit te gaan dat ze de situatie zelf wel met de ouders zullen kunnen bespreken (‘Komen de ouders vaak?’)

Het oordeel over de kwaliteit van het leven van Klaas leidt tot een beslissing. In deze situatie blijft die
zonder gevolg, schijnbaar theoretisch. Dat maakt de situatie echter juist zo tragisch. Het oordeel ís uitge-
sproken en er is een beslissing op gebaseerd, maar er kon geen vervolg aan worden gegeven. Stafleden pro-
beren dergelijke situaties te voorkomen door ruimte voor besluitvorming te creëren zodat er wel tijd is om
te handelen. We zullen dat in de volgende twee hoofdstukken verder uitwerken.

De correlatie van dergelijke echobeelden met de ‘echte’ toestand van het brein blijkt hieronder.
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Cystische PVL met de echo gezien. (De zelfde) Cystische PVL post mortem.
Zichtbaar is hoe het hersenweefsel waarin op de echo allemaal zwarte blaasjes zichtbaar zijn afgestorven
is. De blaasjes op de echo zijn gevuld met vocht, het hersenweefsel is er vervangen door hersenvocht.



Technologie en tijd

Een probleem met techniek is dat er op de afdeling neonatologie dusdanig effectief tijd mee kan worden
gemaakt dat kinderen in leven worden gehouden waarover vroeger niet beslist hoefde te worden. Er is
volop tijd om die kinderen te beoordelen. En soms rijst daardoor twijfel over de wenselijkheid van verder
in leven houden. De techniek van de echografie geeft een ongemakkelijke blik in de mogelijke toekomst.
Het beoordelen van de toekomstbeelden is erg moeilijk, want aan de hand van ambigue aanwijzingen
wordt over de toekomst van een mens beschikt. Als we spreken over de dwang die techniek op de praktijk
en de perspectieven in de praktijk uitoefent, moeten we de echografie niet vergeten. Die bepaalt het per-
spectief op deze kinderen zodanig dat de neiging tot behandelen er tegenwicht door krijgt.

De technieken die de neonatoloog ten dienste staan beogen (en resulteren meestal) in het voorkomen
en beperken van ziekte en beschadigingen. Zonder keizersnede hadden de drie kinderen in dit hoofdstuk
de geboorte waarschijnlijk niet overleefd. Klaas werd ‘gehaald’ met de keizersnede om te voorkomen dat
hij zuurstofgebrek zou krijgen. Het lukte niet. De vorm van hersenschade die hij aan de zuurstofnood
overhield blijft te lang onduidelijk (niet voor alle artsen overigens) om in situaties als die van Klaas tot
besluitvorming te kunnen leiden. Klaas was een kind van 28 weken zwangerschapsduur en had daardoor
niet erg lang beademing en andere intensive care behandelingen nodig. De doelstelling van de stafleden is
om geen kinderen in leven te houden die niet kunnen overleven of die ernstige handicaps zullen hebben.
Dat laatste gold voor Klaas maar de staf was in zijn geval afhankelijk van techniek om werkelijk zo’n
beslissing uit te kunnen voeren. ‘Herstelhandelingen’ zijn maar tot op zekere hoogte mogelijk, de uitvoe-
ring is gebonden aan de toestand van het kind. Klaas had zelf gelegenheid gegeven voor de uitvoering van
de beslissing als zijn toestand was gewijzigd.

De behandeling en besluitvorming van Francine en Bart was afgedwongen door technische mogelijk-
heden. Geen van de stafleden voelde zich goed bij de behandeling. In die zin gold hier werkelijk iets als
het technologisch imperatief, alles wat mogelijk is werd gedaan. De toestand van de kinderen wordt
bezien vanuit het perspectief van mogelijke behandelingen en kansen en niet vanuit een rationele beoor-
deling van hun kansen. De neonatologe restte niet veel meer beslissingsvrijheid dan een keuze tussen bea-
demingsmachines. Het verschil tussen de casus van Bart en die van Klaas is dat in het geval van Bart de
behandeling wel ingepast kan worden in het handelingspatroon van de afdeling: behandel tot blijkt dat
die behandeling resulteert in een slechte kwaliteit van leven. Bart bleef lang genoeg afhankelijk van tech-
niek om over hem te kunnen beslissen.

De onderzochte afdelingen hebben verschillende opvattingen over technieken en daarmee over de legi-
timiteit van behandelingen. Ze hebben daarmee ook een verschillend perspectief op de kinderen zelf. Een
keizersnede zou in het ziekenhuis in Amsterdam bij vergelijkbare kinderen als Francine en Bart nooit uit-
gevoerd zijn. In het geval dat ze ‘normaal’ (vaginaal) zouden zijn geboren, had de neonatoloog afgewacht
en was beslist niet meteen met intensieve behandelingen gestart. Hoogstwaarschijnlijk zouden ze de eerste
minuten na hun geboorte niet doorgekomen zijn. Op die afdeling moeten kinderen meer ‘laten zien’, de
staf dwingt hen daar toe door het onthouden van technische hulp. In beide landen geldt een kind van meer
dan 500 gram als levend geboren maar op de afdelingen wordt dat ‘levend geboren’ heel verschillend gede-
finieerd.

Met technieken wordt tijd gemaakt om de kinderen in staat te stellen om te rijpen. De casus van Klaas
laat zien dat technieken ook een race tegen de tijd veroorzaken. Met technieken is Klaas’ leven zodanig
verlengd dat geen beslissingen meer genomen konden worden, iets wat de betrokkenen betreurden. Een
kind als Klaas zou ook op de afdeling in Amsterdam een probleem geweest zijn. Kinderen boven de 28
weken zwangerschapsduur worden over het algemeen altijd actief behandeld en de hersenschade zou ook
op de afdeling in Amsterdam zeer ernstig bevonden zijn. De verschillen tussen de afdeling betreffen
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vooral de groep kinderen onder de 26 weken zwangerschapsduur. Over dat soort kinderen is nog geen
overeenstemming in de neonatologie bereikt, zoals die wel geldt voor kinderen van 28 weken.

Met Pasveer (1994) kunnen we stellen dat de huidige neonatologiepraktijk door techniek wordt gepro-
duceerd en dat techniek ook het perspectief op de patiënten bepaalt. Veranderingen in het perspectief
worden echter wel beperkt door een handelingsbeperking die van buitenaf wordt opgelegd. Door de tech-
nische mogelijkheden is een definitie ontstaan van ‘zelfstandig leven’ (zonder intensive care behande-
lingen nodig te hebben) in geval waarvan geen ‘herstelhandelingen’ meer zijn toegestaan. Technieken
dwingen juist daarom tot technologische oplossingen. Er is tijdsdruk om tot beslissingen te komen want
er kan alleen maar binnen die afhankelijkheidsperiode gevolg worden gegeven aan beslissingen. Anticipe-
rende spijt, of een zekere ‘heuristiek van de vrees’ kenmerkt dan ook de houding van de stafleden. Ze vre-
zen dat ze met technische middelen een kind in leven houden van wie pas nadat die techniek niet meer
nodig is blijkt dat het kind in ernstige mate gehandicapt is.

Techniek wordt vaak voorgesteld als een verschijnsel met een januskop, met voordelen die vaak de
nadelen blijken te verhullen (Dunning 1982). In de neonatologie zijn de voordelen en de nadelen heel
sterk: kinderen wordt het leven mogelijk gemaakt en wel op zo goed mogelijke wijze, neonatologie voor-
komt bij vele kinderen handicaps. Maar kinderen worden soms ook langdurig behandeld zonder dat ze
eigenlijk kans op overleving hebben. Ze lijden onder die kansloze ingrepen. Bovendien blijken kinderen
soms een ernstig beperkt leven aan die levensverlengende behandelingen over te houden. En soms zijn die
problemen te schrijven op het conto van de techniek.

Het creatieve vermogen dat aan techniek kan worden toegeschreven komt in dit boek in drie hoofd-
stukken aan de orde. In dit hoofdstuk lag de nadruk op de dwang die er van uitgaat en de problemen die
er door ontstaan. In de hoofdstukken VI en VIII komen de mogelijkheden die techniek biedt voor besluit-
vorming verder aan de orde. Techniek blijkt ingepast te kunnen worden in een sjabloon voor besluitvor-
ming en wordt daardoor al dan niet (meer) ingezet. Er is weinig aandacht voor de omstandigheden waar-
onder beschikbare techniek niet wordt gebruikt (De Beaufort 1993).19 Van Staa en Weustink (1997: 88):
‘Onderzoek naar weigeraars van levensreddende technologieën ontbreekt geheel, voor zover ons bekend.’
Swazey & Fox (1988) analyseren echter wel zogenaamde ‘klinische moratoria’, afspraken tussen medici
om beschikbare technologieën en behandelingen (nog) niet toe te passen. Juist omdat bekend is dat
behandelingen soms alleen leiden tot het verlengen van lijden én kinderen ook in leven kunnen blijven
met problemen, trachten stafleden ruimte te creëren voor tijdige beslissingen. Hoe dit wordt nagestreefd
wordt in de volgende twee hoofdstukken uitgewerkt.
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HOOFDSTUK V

Hoop en realisme

Hoop is een concept dat in de geneeskunde een bijzondere betekenis heeft.1 Klassiek is de afweging van de
arts bij een ernstig zieke patiënt: ‘Zal ik hoop geven of de waarheid vertellen?’. Het eerste werd vaak ver-
kozen.2 Hoop wordt voorgesteld als een emotioneel perspectief dat tegengesteld is aan het kennen van de
realiteit. Vanuit dat perspectief maakt hoop een rationele afweging van de feiten onmogelijk. Het is om
die reden door sociale wetenschappers aangegrepen om de praktijk van het informeren van patiënten over
hun aanstaande dood te analyseren en bekritiseren. Glaser & Strauss (1966) onderzochten hoe het besef
van de naderende dood patiënten al dan niet succesvol werd onthouden. Van Dantzig en De Swaan
(1978)3 analyseerden het in stand houden van hoop en het controleren van gevoelens bij de behandeling
van (terminale) kankerpatiënten. Ze spreken van een ‘systeem van de hoop’, waarin stafleden en patiën-
ten samen de illusie in stand houden dat genezing mogelijk is.

Deze praktijken lijken verleden tijd. De opvattingen over het informeren van patiënten zijn de laatste
decennia aanzienlijk veranderd. Die aanpassing hangt samen met veranderingen in de geneeskundige
praktijk en veranderingen in de samenleving als geheel. Er wordt anders tegen ziekte, zelfbeschikking en
professies als geneeskunde aangekeken dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden. Echter, Del Vecchio Good
(1990) laat zien dat ‘hoop’ nog steeds als belangrijk wordt gezien bij de behandeling van (ongeneeslijk)
zieken. The (1999) spreekt van ‘onterechte hoop’ die bij een bepaalde groep kankerpatiënten ontstaat
door de manier waarop artsen informatie geven. In een artikel over kankerpatiënten die een tweede opinie
zochten zegt een arts iets dergelijks ook: “Vroeger dacht ik dat het mijn taak was patiënten de waarheid te
vertellen. Nu ben ik voorzichtiger. Het is ook belangrijk dat ze hoop houden.” (NRC-handelsblad
18-3-2000).

Van Dongen (1995: 237) laat zien dat hoop op de afdeling voor mensen met chronische psychiatrische
klachten zeer ambigu is. De patiënten weten dat er geen hoop op genezing is. De stafleden willen ook dat
de patiënten daarvan doordrongen zijn en dat ze weten dat therapie in feite zinloos is. Aan de andere kant
houden patiënten hoop op kleine verbeteringen en stafleden erkennen het belang daar van. De hoop op
genezing bevordert ook de relatie tussen patiënt en hulpverlener: ‘Bovendien maakt het behoud van hoop
de relatie hulpverlener-patiënt hechter. Gedurende korte of langere tijd zullen zij samen moeten werken
om de plannen van de patiënt te realiseren. Hulpverleners ‘weten’ dat die plannen zullen mislukken, maar
vinden het ‘prima’ dat patiënten ‘met iets concreets’ bezig zijn, zodat ze niet ‘over de ziekte piekeren’.
Hoop is dan een strategisch middel, geen positieve kracht. Voor de stafleden is het ontbreken van hoop
bij de patiënten een slecht teken. Het onderscheid hangt samen met de ambiguïteit van hoop. Plügge
(1967) laat zien dat ‘hoopvol zijn’, een algemene, ongerichte hoop koesteren tot het fundament van ons
bestaan behoort. Concrete, op een doel gerichte hoop, echter, is vaak illusoir. Patiënten moeten wel
‘hoopvol’ blijven, maar niet hopen op genezing. Van der Geest (1995: 217): ‘Het zonder hoop zijn, leeg en
zonder verwachting, is de ziekte binnen de ziekte’. De ambiguïteit van de betekenis die aan hoop wordt
gegeven leidt in de geneeskunde tot onoprechtheid. Patiënten wordt niet gezegd dat ze hoop moeten hou-
den maar de waarheid wordt hun ook niet volledig verteld.



Op de afdeling neonatologie zien we echter ook dat hoop als een onwenselijke houding wordt gezien
door de stafleden. De uitspraak van ouders ‘we moeten toch hopen?’ wordt heel vaak gepareerd met ‘ja,
maar we moeten ook realistisch zijn’. In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe ouders geïnformeerd wor-
den over hun kinderen en wat de houding van stafleden en ouders ten aanzien van deze kinderen is. Naar
het al dan niet hoopvol informeren van ouders in de neonatologie is niet veel onderzoek gedaan. Uit de
literatuur over neonatologie blijkt dat het thema problematisch is. Neonatologie belichaamt, mede door
zijn doordrongen zijn van techniek, de hoop dat kinderen die vroeger zeker zouden overlijden, nu in
leven kunnen worden gehouden. Toch blijkt juist daar dat medische mogelijkheden niet altijd ondubbel-
zinnig tot positieve effecten leiden. De risico’s die kinderen in de hier bestudeerde groep lopen zijn groot.
Juist door de grote risico’s die kinderen ondanks de grote behandelmogelijkheden lopen is het informeren
van ouders een complex proces.

Op deze afdelingen veroorzaakt niet alleen de medische toestand en de behandeling onzekerheid bij de
staf, de manier waarop die onzekerheid met ouders besproken kan en moet worden doet dat ook. De
schijnbare tweedeling van ratio en gevoel heeft op de afdeling neonatologie een ander karakter. De staf
wil een evenwicht vinden tussen het eerlijk en volledig informeren van de ouders en het ‘wegnemen’ van
hoop. De staf is bang dat de ouders zich zullen distantiëren van hun kind als te veel nadruk wordt gelegd
op de risico’s van het mogelijk niet overleven van hun kind. Stafleden vinden dat ze ouders ‘eerlijk maar
niet wreed’ moeten informeren (Bogdan et al. 1982).

Dat bleek ook op de afdelingen in Amsterdam en Gent. De staf wil ouders zo volledig mogelijk infor-
meren en neigt er toe risico’s te benadrukken en hoop op een goede afloop te verminderen. Dat komt
omdat er naast de gerede kans op overlijden van deze kinderen nog een tweede gevaar dreigt. Deze kinde-
ren lopen het gevaar hersenschade op te lopen in die moeilijke eerste levensfase. Als gevolg daarvan kun-
nen ze in het latere leven beperkingen of handicaps overhouden waaraan niet veel te doen is. Deze kennis
zet stafleden aan tot het informeren van ouders met de nadruk op risico’s. We zullen in dit hoofdstuk
laten zien hoe dat werkt en waarom de stafleden dat doen.

De staf heeft een opdracht aan zichzelf gesteld: het vinden van een delicate balans tussen het realistisch
inlichten én het bevorderen van de ouder-kind binding. Het vinden dat evenwicht is bijna onmogelijk,
want de via techniek verkregen informatie die aan ouders wordt gegeven is rationeel en bevordert distan-
tie. Maar het is vooral zo moeilijk om die spagaat tussen ratio en gevoel vol te houden omdat de staf nog
een ander (impliciet) doel heeft: Ouders voorbereiden op mogelijk noodzakelijke leven-of-dood beslis-
singen. De informatie die ouders in de eerste weken krijgen wordt gekenmerkt door die anticipatie op
tegenslagen. Uitspraken van ouders als ‘we moeten toch hopen’, laten zien dat hopen dan een opdracht
wordt. Bij gebrek aan een andere houvast.

We zullen hieronder de drie aspecten hoop, binding en realisme4 bespreken in samenhang met
bestaande kennis over de houding en gevoelens van ouders ten aanzien van hun te vroeg geboren kind. De
premature geboorte van hun kind wordt in literatuur voorgesteld als de oorzaak van een emotionele crisis
van ouders. De informatie van stafleden is ook afgestemd op die aanname. Maar hoe ervaren ouders zo’n
opname? Hoe spreken stafleden met ouders over de kansen van deze kinderen en de risico’s die zij lopen?
Waarom worden ouders gemaand reëel te zijn? Wat is volgens de staf die reële houding en hoe verhoudt
die zich tot meer emotionele aspecten als gebonden zijn aan en hoopvol zijn over de kansen van het kind?
Op deze vragen wordt in een aantal paragrafen een antwoord gezocht. Het gaat om de houding waarmee
stafleden en ouders de kinderen bespreken en tot beslissingen over de behandelingen komen.

In de literatuur wordt gesuggereerd dat de crisis van ouders ontstaat door de belemmeringen zich te
binden aan het kind in de omstandigheden van de neonatologie. Daarnaast zou de angst dat het kind zou
overlijden een grote rol spelen bij het ontstaan van deze crisis. Maar uit literatuur is ook een andere hou-
ding dan angst voor het overlijden van deze kinderen te halen. We zullen zien dat de houding van ouders
ook wordt gekenmerkt door voorwaardelijkheid. Dat wordt hieronder eerst besproken. Dan worden de
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interacties over kind Tom op de afdeling in Gent getoond. Na een bespreking van deze casus in de vol-
gende paragraaf wordt het thema ‘hoop’ verder uitgewerkt. Daarna worden hoop en realisme verbonden
met het streven naar binding van de ouders aan het kind. Tot slot wordt een element besproken dat
medebepalend is voor de onzekerheid van ouders, het ontbreken van kennis van het verloop van de
behandeling.

Voorwaardelijkheid

De voortijdige geboorte van een kind wordt in de literatuur altijd voorgesteld als een crisis voor de ouders.
Een crisis doordat de verwachting of droom van een perfect kind wordt doorbroken (Treffers 1979).
Miles et al. (1992) bijvoorbeeld stellen dat die crisis wordt veroorzaakt door het milieu op de afdeling (veel
techniek), het uiterlijk van het kind, angst dat het kind zal overlijden en de beperkte mogelijkheden om
met het kind om te gaan. Wereszczak et al. (1997: 35): The size and appearance of the baby were particu-
larly distressing. The infant was described as looking frail and vulnerable, like “an itty, bitty rat”, “a new-
born bird”, “a toy,” and “a little baby squirrel.” Many mothers remembered their baby as “not looking
right,” “not like a baby,” and “more machine than baby.” McHaffie (1990: 7) benoemt de eerste fase van
de manier waarop moeders de opname van hun kind verwerken als een periode van anticipatoire rouw:
‘In grieving they tended to hold themselves emotionally distant from the baby in an attempt to lessen loss
if he did die.’ Ook McHaffie citeert moeders die vinden dat hun kind geen echte baby leek. De tweede
fase die McHaffie benoemt is die van angstig afwachten: ‘Emphasis in concerns now changed to the qua-
lity of life the child could expect.’ (8) De moeders noemden verder het gedrag van het kind verontrustend.
Ze lagen ofwel slap of begonnen hoog te huilen, bewogen op spastische wijze. Frischer & Gutterman
(1992) noemen ook ‘the supposed inability to produce a ‘normal’ baby’. In de ogen van de ouders wordt
het kind bezit van de staf. Dit wordt nog versterkt doordat de afstand tussen het ouderlijk huis en de afde-
ling groot is (Wilman et al. 1997).

Een aantal oplossingen voor die crisis wordt beschreven in de literatuur: toegang tot het kind, moge-
lijkheden iets voor het kind te doen, ‘bonding’, het krijgen van mogelijkheden zich te binden aan het kind
en informatie. Cuttini et al. (1999: F84): ‘Early, sensitive, and consistent communication with staff seems
to assist parents in coping with the inevitable peaks and troughs typical of the clinical course of these tiny
patients, and even in facing the prospect of an adverse outcome.’ Communicatie blijkt echter uit andere
studies toch problematischer te zijn dan hier voorgesteld. Ook de communicatie op de afdelingen in Gent
en Amsterdam bleek niet ondubbelzinnig bij te dragen aan de gemoedsrust van ouders.

Wereszczak et al (1997) laten zien dat ouders de stress vaak relateren aan het optreden van de staf.
Negatieve informatie overheerst in de ogen van ouders de positieve informatie. Toch blijkt uit studies ook
dat ouders zo eerlijk mogelijk ingelicht willen worden. Ze willen de informatie op het moment dat die
beschikbaar is, ook als die dan nog niet zeker is (Quine & Pahl 1986). Ze willen de onzekerheid delen met
de stafleden (Perlman et al. 1991; Sharp et al 1992). Dit geldt vooral voor informatie over de prognose. Die
informatie is per definitie gekenmerkt door onzekerheid. Ouders zijn ook sterk geïnteresseerd in infor-
matie over het medisch beleid van dat moment. De diagnose en oorzaak van de ziekte interesseren hen
minder. Ouders willen het gevoel hebben dat ze toegang hebben tot de beschikbare informatie.

In veel van de publikaties over de beleving van de ouders en hun wensen op informatiegebied vinden
we ook aanwijzingen voor de houding van ouders. Maar daaraan wordt verder geen aandacht gegeven.
Een uitspraak als ‘an itty bitty rat’ en ‘not like a baby’ zoals hierboven geciteerd geeft niet alleen feitelijk
aan hoe zo’n kind er uit ziet. Dergelijke uitspraken suggereren ook wat de houding van de ouders is.
Ouders delen met stafleden niet alleen de angst voor het overlijden van het kind, ze delen ook de angst dat
het kind gehandicapt zal overleven.5 Dat laatste is een houding waaraan niet gemakkelijk uiting kan wor-
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den gegeven in de westerse samenleving. Kohrman (1985) spreekt van een gezamenlijk proces van mystifi-
catie. Ouders en stafleden nemen beslissingen op grond van de kwaliteit van leven maar ze geven er geen
ruchtbaarheid aan. Kohrman heeft wel gelijk als hij spreekt over mystificatie, maar niet als hij stelt dat er
sprake is van het verbergen van de uiteindelijke beslissingen. Artsen geven in vele publikaties aan dat ze
beslissingen nemen op grond van de kwaliteit van leven. Ouders hebben dat ook gedaan.6 Silverman
(1992: 972) citeert ouders die hem (als neonatoloog) vroegen niet te overdrijven met behandelen: ‘I was
impressed by the number of parents who made it clear they feared disability much more than death. They
feared overtreatment and said so very directly: “Please don’t try too hard doctor. Please give us another
chance to have a normal baby!” Van der Heide et al. (1998) laten zien dat ouders regelmatig vragen om
behandelingen te stoppen terwijl de kinderartsen en neonatologen die behandeling voort willen zetten.
Lee et al. (1991) zijn de enigen die melden dat ouders positiever staan tegenover het in leven houden (ook
van gehandicapte kinderen) van zeer kleine prematuren. De stafleden zijn volgens deze bron te negatief.
De studie is echter alleen verricht onder ouders wier kind de behandelingen overleefden.

De houding van ouders kan echter beschreven worden met behulp van de informatie die Hrdy (2000)
geeft over de natuurlijke geschiedenis van het moederschap. Menselijke moeders worden niet geregeerd
door instincten en hechten zich niet onmiddellijk en onvoorwaardelijk aan hun pasgeboren kind. Moe-
ders hebben het vermogen om terughoudend te reageren. Met de nadruk op het vermogen. Zo kunnen ze,
indien nodig, tot ingrijpende beslissingen komen.7 Praktijken van infanticide kenmerken de mensensoort
volgens Hrdy in de zin dat de moeder de beslissing neemt. Infanticide komt ook bij andere primaten voor
maar nooit door de moeder zelf. Infanticide, vaak uitgevoerd door het kind weg te leggen of te verlaten
wordt mogelijk gemaakt door die voorwaardelijke houding.8 Die houding is verbonden met fysiologische
processen. Zo hechten moeders zich vaak pas aan het kind als dat aan de borst gedronken heeft en de lac-
tatie komt juist pas na enige tijd goed op gang. De houding is ook verbonden met rituelen die de overgang
van de pasgeborene van een foetus tot een sociaal wezen bewerkstelligen. Tot die tijd is het kind in groot
gevaar, stelt Hrdy. De beslissingen door moeders zijn gebaseerd op hun situatie. Is er voldoende voedsel,
veiligheid en steun? Maar ook op grond van levenskansen en handicaps. Hrdy stelt dat pasgeborenen het
voor hun kansen dat ouders zich aan hen hechten vooral moeten hebben van een mollig uiterlijk. Zo’n
uiterlijk werkt vertederend en geeft ook aanwijzingen voor de levenskansen. Premature kinderen zien er
niet zo uit. Ze kunnen, in de woorden van Hrdy, geen ‘propaganda’ voor zichzelf maken. Het lijkt
daarom niet juist om de crisis van ouders na een premature geboorte van hun kind los van deze voorwaar-
delijke houding te zien. Onzekerheid over de status, de levenskansen en de latere kwaliteit van leven bepa-
len ook de houding van ouders. Hoop wordt onder die omstandigheden een opdracht. Ze wordt gecom-
pliceerd door de vrees dat het kind ernstig gehandicapt zal overleven. Stafleden zijn als het ware de
professionele dragers van een dergelijke houding. De houding van de stafleden is vooral in het begin
gekenmerkt door een zekere voorwaardelijkheid.

Casus Tom

Op de afdeling in Gent is het druk. Er zijn 38 en even later zelfs 39 patiënten, terwijl er plaats is voor 31. En
‘er ligt ook nog een “24 weker”’, zeggen stafleden tegen elkaar. De vrouw met dat nog ongeboren kindje is
reeds een paar dagen opgenomen op de afdeling verloskunde. Het kindje is inmiddels gedeeltelijk in de
vagina ingedaald en stafleden zeggen: ‘Als die vochtblaas breekt is het kind er.’ Er is onenigheid op de afde-
ling. De verpleegkundigen klagen dat er geen plaats voor de kindjes meer is. Belangrijke materialen als
infuuspompen en dergelijke zijn ook op. Gisteren was er ook onenigheid met de afdeling verloskunde.
Die zeiden: ‘Jullie (de staf neonatologie) nemen wel kinderen uit andere ziekenhuizen op en als er dan kin-
deren van hier (van de afdeling verloskunde) geboren worden zeggen jullie: ‘We zitten vol. Je wist toch dat
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die vrouw er lag! Dat kind kan er zo uitvallen.’
Een neonatologe sprak met de aanstaande moeder. Ze vertelde over de problemen van dergelijke kinde-
ren, de risico’s op hersenschade en schade aan de ogen. De vrouw had gezegd dat ze liever geen kind met
hersenschade wilde. De neonatoloog had verteld dat als het goed ging in het begin, ze dan zouden begin-
nen en dat dan later ook nog zou kunnen worden gekeken als het niet ging. ‘Dat vond moeder blijkbaar
een te accepteren strategie’, zei de neonatologe.
Voor de verloskunde-staf was het belangrijk dat de geboorte nog even werd uitgesteld. Er moesten eerst
twee bevallingen per keizersnede worden gedaan en die eisten de aandacht van alle (verloskunde-)stafle-
den op. Ze staakten dus de weeënremmer bij de vrouw nog niet. Op de afdeling neonatologie spreekt men
van ‘een tijdbom. Als die vrouw een hoestbui krijgt, wordt het kind geboren.’ De staf van de neonatologie-
afdeling heeft liever dat het kind ‘s middags nog wordt geboren.9 Aan de andere kant wil men het kind lie-
ver zo lang mogelijk ‘laten zitten’, want iedere dag rijping is belangrijk. Het feit dat de moeder wil dat alles
gedaan wordt en toch ook bereid is te stoppen als het niet gaat wordt genoemd als een geruststellend gegeven.
Die middag, als de keizersneden achter de rug zijn, wordt Tom toch geboren. De gynaecologen breken de
vliezen en staken de prepar, het weeënremmende medicijn. De neonatologe wacht met een assistent en
een verpleegkundige in een verwarmd kamertje naast de verloskamer op de geboorte van het kind. Ze zegt
dat als ze zelf een kind zou krijgen na zo’n korte zwangerschapsduur, ze tegen de artsen zou zeggen: ‘Niét
aankomen!’ Ze is ook bits over het tijdstip van de geboorte want ze is het niet eens met de planning er van.
Ze vindt dat de verloskundigen het kind lieten geboren worden om zo vanavond vrij te kunnen zijn. Ze
klaagt dat zij (de neonatologie-staf) dan de hele avond en nacht in de weer zullen moeten zijn om een derge-
lijk klein kind te stabiliseren.
Om 15u50 is Tom geboren. Hij wordt in het kamertje naast de verloskamer gebracht en de assistent reani-
meert hem met kapje en ballon. Tom pruttelt, probeert te huilen maar het lukt hem niet. Zijn borstkas
komt ook niet omhoog. Als de neonatoloog hem beademt met het kapje en de ballon wordt hij roze. Ze
pakken een tube om hem te gaan beademen. Tom plast in het rond. Iemand komt vragen of de vader al
langs mag komen. De neonatologe zegt dat ze straks zelf langs zal komen. De verpleegkundige brengt een
maagsonde in en gezamenlijk brengt men een infuus in. Tom wordt gewogen, hij weegt 770 gram. Om
16uur komt iemand vragen of de vader mag komen kijken. ‘Nee’, zegt de neonatologe, ‘we komen zo zelf
langs’. De vader komt even later toch binnen. De neonatologe: ‘Gefeliciteerd met uw zoontje. Hij is heel
klein, maar we gaan het proberen. Neurologisch is het nog af te wachten, het gevaar is dat hij niet gezond
naar huis zou gaan. Het is nu nog te vroeg voor dat soort dingen, maar we willen het u wel steeds vertellen,
zodat we met elkaar kunnen beslissen. We hebben hem moeten intuberen, we proberen nu te zien hoe het
verder gaat. We gaan met deze couveuse naar de afdeling, daar maken we een foto om de rijpheid van de
longen te weten te komen. Hij weegt 770 gram. Heeft u al een naam?’
De vader: ‘Tom.’
De neonatologe: ‘We gaan hem eerst nog even aan zijn moeder tonen.’
De vader: ‘Mag ik er eens aankomen?’
De neonatologe: ‘Ja, natuurlijk, hij is van u hè. Hij is goed actief, spartelt.’
Als de moeder hem ziet moet ze huilen. Ze bespreken het bezoeken van Tom op de afdeling en het geven
van borstvoeding. Een verpleegkundige maakt, als Tom op de afdeling komt, een grapje: ‘Ik had al een
mutsje klaargemaakt voor hem, maar hij kan er twéé keer in.’10 Tom wordt op het blad van de open cou-
veuse gelegd, zijn schedelomtrek en lengte worden gemeten. Er wordt een navelinfuus bij hem ing-
ebracht, bloed afgenomen en een röntgenfoto van zijn borstkas wordt aangevraagd. Tijdens de artsen-
ronde van die avond bespreekt men Tom. De neonatoloog die in het weekend dienst heeft vraagt of de
ouders bereid zijn te stoppen als het nodig mocht zijn. Een andere neonatoloog zegt dat het jammer is dat
de oscillator in gebruik is. Tom heeft bijna 100% zuurstof nodig, hoge beademingsdrukken en ondersteu-
ning van bloeddruk en hartfunctie. De neonatoloog die weekenddienst heeft vindt het niet jammer dat
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het speciale beademingsapparaat (waarmee oscillatie-beademing of HFO gegeven kan worden) niet
beschikbaar is. Hij ziet de inzet van een dergelijk behandingsmiddel bij kinderen als Tom als een stap op
een bijna niet te onderbreken behandelingstraject. Hij wil proberen te voorkomen dat de behandeling bij
Tom steeds intensiever wordt en steeds onherroepelijker. Hij zegt: ‘Dit weekend ben ik er en ik wil het een
paar dagen aanzien. Maandag is er weer een ander verantwoordelijk en die wil het ook een paar dagen aan-
zien. Maar zes maanden later heb je dan een kind dat alsnog overlijdt.’11 Hij vraagt wat voor ouders het
zijn: ‘Kunnen we met hen praten over stoppen?’ Het zijn hoger opgeleide mensen, heeft de assistent
gehoord.12 Tegen de assistent zegt hij: ‘Kinderen van 23 weken, dat doen we niet. We beginnen wel bij 24
en 25 weken, als de ouders toestemmen of het willen. Maar we willen dan wel kunnen stoppen.’
Als de ouders die avond op de zaal bij Tom komen valt de vader bijna flauw. De ouders ondersteunen
elkaar. Ze krijgen van de verpleegkundige uitleg over de apparaten die Tom omringen. De neonatoloog
zegt dat hij die avond nog bij de ouders langs zal komen om met hen te praten. De neonatoloog kijkt, alvo-
rens hij dat doet, met de echo naar de hersens van Tom, ze zien er goed uit, dat wil zeggen, er zijn geen
beschadigingen zichtbaar. Daarop gaat hij naar de afdeling verloskunde om de ouders te informeren.
De neonatoloog: ‘Tom is een goed uitziende baby voor zijn zwangerschapsduur. Maar zijn longen zijn
onrijp en de gevolgen daarvan kennen we nog niet. Zijn hersenen zijn kwetsbaar en hoe ze eerste periode
zullen doorstaan weten we nog niet. Zijn start was goed, na een snelle bevalling. We beademen hem nu en
dat gaat, maar we moeten hem wel veel hulp geven. De kansen dat Tom het gaat overleven zijn niet groot.
Er is een groot risico dat het niet goed zal gaan. Er zijn kindjes die het goed overleefden, dus de kans is er,
maar het zijn er niet veel. We willen open zijn en gelegenheid hebben om te bespreken of we de behande-
ling voort moeten of kunnen zetten. We hebben slechts ‘stuntelige methoden’ om de rol van de natuur
over te nemen. U (de moeder) kunt dat vele malen beter. Vroeger was 28 weken de leefbaarheidsgrens.
Volgens sommigen ligt die nu bij 26 weken. Kinderen van 26-27 weken gaan beter, maar kinderen van 25
en zeker 24 weken hebben een erg groot risico dat het niet goed zal gaan. Het gaat dan niet alleen om de
kans op overleven maar ook om de kans op een goede kwaliteit van leven. De komende 72 uur zullen waar-
schijnlijk beslissend zijn, we zullen daarna waarschijnlijk meer weten. De echo van zijn hersenen was nu
goed. We zullen iedere dag met echo’s kijken we zullen u op de hoogte houden van wat we zien. Voor de
longen zijn de eerste 48 uur waarschijnlijk genoeg om meer te weten over de overlevingskansen. Er is wel
het gevaar dat we in een grijze zone komen waarin een keuze tussen doorgaan met de behandeling en stop-
pen met behandelen moeilijk is.’
De ouders zeiden het te begrijpen.
De neonatoloog: ‘Ik wil u niet alle hoop ontnemen. We moeten ook met optimisme en strijdvaardigheid
beginnen anders heeft het geen zin. Door hierheen te komen en door toestemming te geven voor behan-
deling gaven jullie hem de beste kans. Het is nu niet dat wij hier de beste neonatologie geven, maar u hebt
hem in ieder geval de mogelijkheid van goed intensieve zorgen geboden.’
De vader vertelt dat hij op zaal niet lekker was geworden door de aanblik van alle techniek. Hij weet door
zijn opleiding en beroep dat techniek grote risico’s met zich mee brengt. De ouders zeggen dat ze het
momenteel zo zien: ‘We durven niet opzij te kijken. Welke kant moeten we kijken, naar hoop rechts, of
naar pessimisme links? We kijken dan maar recht vooruit, met het verstand op nul.’
De neonatoloog: ‘Ah wel, ja, ik begrijp wat jullie bedoelen, maar we moeten ook blijven denken.’
De ouders: ‘We hadden twee namen voor een jongen. Frank en Tom. Frank was de eerste keuze. Maar dit
kindje hebben we Tom genoemd. Eventueel hebben we de naam Frank dan nog voor een normaal gebo-
ren zoon. Of voor als Tom uit de couveuse kan, dan kunnen we hem misschien alsnog Frank noemen.
Tom is dan zijn naam voor in de couveuse, Frank voor daarna.’
De neonatoloog en de ouders bespreken dit voornemen dat niet mogelijk lijkt aangezien een levend gebo-
ren kind aangegeven dient te worden bij de burgerlijke stand, waarbij de voornaam wordt vastgesteld.
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De beademing van Tom moet die avond sterk verhoogd worden, alleen dan krijgt hij voldoende zuurstof.
In de hersenen is een kleine bloeding opgetreden in een gebied waarin dit vaak gebeurt (maar waar de
bloeding weinig tot geen schade aanricht), een sub ependimale bloeding, SEH(hemorragie) links. De neo-
natoloog zegt dan ook tijdens de overdracht in de avond van de tweede dag: ‘Als hij ons nou een bewijs gaf
met een graad vier hersenbloeding…. Maar hij is centraal in orde. Dat zou ook gemakkelijker zijn om de
ouders duidelijk te maken.’
De assistent: ‘Ik vond dat de ouders er een beetje optimistisch tegen aankeken.’
De neonatoloog: ‘Je mag van mij, als je de ouders spreekt, een negatieve voorstelling van zaken schetsen
want de beademing is zodanig dat het er respiratoir slecht uitziet. Dat gaat niet lukken. Het ziet er naar uit
we respiratoir in een situatie zijn gekomen waarin we vooral longschade veroorzaken.’
De verpleegkundige meldt dat Tom bovendien veel bloeddrukschommelingen vertoont. Ze ziet die wis-
selingen als een risico voor zijn hersenen of als een teken dat er mogelijk al bloedingen in de hersenen van
Tom plaats vinden. Toch verbetert Toms toestand daarna sterk.
Na het weekend bespreekt men de kinderen. Tom, ‘dat kleintje dat er nog steeds is’, is heel snel vooruit
gegaan wat longfunctie betreft. De neonatoloog die in het weekend dienst had: ‘Respiratoir was het tame-
lijk moeilijk, hoewel het nu wel beter gaat. We geven nog maar 30% zuurstof. De ouders zijn verstandig,
rustig, maar ik denk dat de vader toch teveel hoop heeft. Ik heb gisteren aan de ouders verteld dat de herse-
nen meestal een reden zijn om te stoppen, maar dat die bij Tom goed zijn. Alleen een SEH die te zien was.
Maar het longlijden kan ook een reden zijn om te stoppen heb ik gezegd. We spraken af dat de komende
twee-drie dagen zouden kijken en daarna zouden evalueren.’ Hij vervolgde: ‘Volgens mij kondigt zich
chronisch longlijden aan, een BPD-er die hier 6 maanden ligt en dan overlijdt. Maar ja, met 30% zuur-
stof, kun je dan met ouders over stoppen praten? Toch, hij is zo klein, heeft zulke hoge drukken qua bea-
deming gehad, je zit bijna te wachten op een graad vier bloeding.’
Een andere neonatoloog: ‘Heeft de moeder dopamine gehad? Want dan is de matrix minder gevoelig voor
bloedingen. En we weten; de oogarts zegt dat een klein beetje schade (aan de bloedvaten in de ogen)
genoeg is om onherstelbaar te zijn bij dit soort kinderen. Dat hoort bij de afweging. Als we de indruk heb-
ben dat we naar chronisch longlijden gaan moeten we met de ouders praten. Er is nu reeds veel schade aan
de longen.’
Die ochtend wordt met de echo aan de rechterkant ook een SEH bloeding gezien waarbij tevens bloed in
de hersenkamer is gekomen. De ouders komen bij Tom en praten met de verpleegkundige. Ze vragen om
een gesprek met de neonatoloog omdat het inmiddels dag drie is. Op het bord met röntgenfoto’s zien de
ouders een röntgenfoto van Tom hangen. Ze kijken er naar, de moeder wijst het dijbeen van Tom op de
foto aan.

Het gesprek met de neonatoloog vindt die middag plaats.
De neonatoloog begint het gesprek: ‘Ja, ik heb van Dr. …. (naam neonatoloog die in het weekend werkte)
begrepen dat u weet dat Tom op de grens van de leefbaarheid is geboren. Het gaat daarbij dan bij om de
kans op overleven en de kans om goed te overleven. Uw zoontje is niet ziek maar alleen te vroeg. Daardoor
zijn de organen onrijp en hebben wij de rol van de natuur moeten overnemen. Essentieel is natuurlijk
overleven. Toch is dat niet het enige, je moet ook intact overleven. Het gaat om de levenskwaliteit later,
voor de ouders in eerste instantie, maar later ook voor het kind zelf.
Er zijn eigenlijk twee aspecten bij de vraag is hij in staat om te overleven? Mijn collega heeft u uitgelegd dat
de eerste struikelsteen bij zoveel te vroeg geboren kinderen is dat hersenbloedingen kunnen optreden,
vooral in de eerste drie dagen. Als dat gebeurt is het soms niet gepast, niet humaan ook, om de behande-
ling voort te zetten. De tweede hinderpaal bij het overleven zijn de longen. Soms kan niet genoeg zuurstof
via de longen gegeven worden. Dat zijn eigenlijk twee redenen om intensieve behandelingen te staken.
Meestal sterven kinderen doordat de behandelingen gestaakt worden. De toestand van Tom is nu zo dat
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hij nog geen bloeding heeft met zulke handicaps tot gevolg later dat we menen te moeten voorstellen om
de intensieve zorgen te staken. Het grootste deel van dat soort bloedingen vindt plaats voor de vierde
levensdag, maar het is zeker niet zo dat het gevaar nu is geweken. Een kans op zulke bloedingen blijft aan-
wezig. De risico’s daar van hangen samen met de mate van intensieve zorg, met beademing en middelen
om de bloeddruk goed te houden. Die dingen kunnen we lang niet zo goed als de natuur dat kan. De peri-
ode met hoge risico’s lijkt voorbij, maar we zijn toch nog niet helemaal zonder grote risico’s. In ieder geval
is er nu geen situatie waarin we zouden willen zeggen; ‘we stellen voor te stoppen’. Maar toch, normaal
is het niet meer. Er is vandaag een toename van de bloeding gezien. Gisteren was er links een klein
bloedinkje te zien. Vandaag is er wat grotere bloeding aan de andere kant. Er is een beetje bloed in een
hersenkamer gekomen. Als het zo blijft is dat niet erg. Maar het risico is al wat groter geworden. Op twee
manieren; dat het zal uitbreiden en dat er daardoor later handicaps zullen ontstaan. Het kan ook dat er
door het bloed een verstopping van de vloeistof in de hersenen zal ontstaan waardoor een waterhoofdje
ontstaat. Maar het kan ook hier bij blijven. Er is tot nu toe, tot vanmorgen, nog niets in de hersenen zelf.
Maar het moet hier bij blijven.
Want op dit moment is er geen hersenschade. Er is echter iets op gang gekomen wat kan resulteren in
schade. Dat kan snel zijn, in termen van dagen, maar het kan ook over meerdere dagen plaatsvinden of
duidelijk worden. Er is in ieder geval een probleem bijgekomen, eigenlijk vooral, of alleen, een risico-
factor.
Ten tweede de beademing. Die heeft hij flink nodig gehad. Het was eerst niet goed mogelijk om hem te
beademen. Later is dat wel gelukt, na het geven van surfactant, een medicijn voor de longen. Hij reageerde
heel goed. Maar dat is meestal een tijdelijke winst, mogelijk is later het opnieuw opdrijven van de beade-
ming noodzakelijk. De longfoto wijst daar op. Misschien dat we een veiliger beademingstechniek gaan
toepassen, maar dat is een technische kwestie. Het is wel zo dat steeds een goede gaswisseling mogelijk is
gebleven. Wat de longen betreft lijkt het daarom te lukken, dat hij kan overleven. Ik denk niet dat we daar
gaan vastlopen, dan zou het al eerder zijn misgegaan.
Over later. Er is altijd vrees voor handicaps, een compleet intact, perfect kindje van deze zwangerschaps-
duur afleveren is moeilijk. De kans daar op bestaat, maar is klein. Als die kans niet bestond waren we niet
begonnen. Er zijn andere kinderen van deze leeftijd die overleefden. Bij Tom kun je beperkingen ver-
wachten. Maar de aanwijzingen daarvoor zijn niet zo groot dat je kunt zeggen; ‘we moeten nu stoppen’. Je
moet denken aan iemand die wel een beroepsleven heeft, maar niet perfect kan bewegen, zich houterig
beweegt. Of aan iemand die een bril moet dragen. We weten dat ieder ouderpaar gezonde kinderen wil
hebben, je begint niet met je voor te stellen dat je kind gehandicapt zal zijn. Onze taak is dan ook om kin-
deren zo goed mogelijk te houden. Maar het is ook onze plicht om uit te leggen als het niet goed is en bij
zeer ernstige situaties waarin de kansen op een normaal leven zeer klein zijn, dan moet stoppen van inten-
sieve zorgen mogelijk zijn. Maar de mening van de ouders is daarbij van groot belang. Je hebt daar ver-
schillende gedachten over. Er zijn ouders die geen enkel handicap voor hun kind willen omdat ze zeggen;
dat kan niet met ons beroepsleven, we willen dus stoppen. Ik wil u benadrukken dat dit niet egoïstisch is.
Het is een te rechtvaardigen standpunt, want we zijn bezig een kindje intensieve zorgen te geven dat zon-
der die zorg niet zou overleven. Dat is dan goede geneeskunde.
Er zijn ook ouders die alles willen, koste wat kost het kindje in leven willen houden. Dan moeten wij dat
ook doen. Dat is ook goede geneeskunde. Er zijn ook ouders die zeggen; je mag je uiterste best doen, maar
we willen geen handicaps.
Maar goed, we hebben nu geen aanwijzingen voor grote problemen later.
We willen onze geneeskunde eerlijk doen en alles met u bespreken. Maar dan nog kan een handicap later
tot uiting komen. Dat kan niet ingecalculeerd worden, we weten het niet altijd. Zo is bijvoorbeeld de
schade aan ogen zelden ernstig maar als het optreedt bij een kindje van 24 weken dan is het waarschijnlijk
meteen ernstige schade.
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We vinden dat hij een kans verdient. Het lijkt er op dat hij waarschijnlijk in staat is te overleven. Nu nog
met behulp van techniek. Er is nog geen zicht op latere handicaps, maar er zijn wel grote risico’s op handi-
caps. Stoppen met behandelen kan, dat is niet egoïstisch. We mogen die evaluatie maken. We hebben het
recht om te stoppen nu nog. Als hij zijn plan begint te trekken dan kunnen we dat niet meer besluiten. Als
hij niet meer afhankelijk is van intensieve zorgen kunnen we niet meer ingrijpen. Actief levensbeëin-
digend ingrijpen is verboden. Dat kan niet volgens de wet en u zult hier ook niemand vinden die dat zal
willen doen. We hebben het recht ons in te spannen, maar ook om te stoppen. We denken wat dat betreft
alle zes (alle neonatologen) hetzelfde. Er zijn nooit garanties dat het goed zal gaan, dat hij perfect zal zijn.’
Vader: (zucht) ‘Het is wel een onnatuurlijke situatie, met al die machinerie. En een serieuze handicap is
ook niet natuurlijk. Maar we moeten consequent zijn.’
De neonatoloog: ‘Ja, de kans op een perfect kind is klein.’
De vader: ‘Maar dat is het leven. Er is altijd een kans dat het niet goed zal gaan. Je kunt ook een
auto-ongeluk krijgen, dat weet je niet. Nu weet je meer, je staat er op te kijken. Maar die mogelijke proble-
men na de intensieve zorgfase zijn pijnlijk.’
De neonatoloog: ‘We zetten de natuur eigenlijk buitenspel. U zult niets aan hem zien als het in de herse-
nen niet goed gaat en we zullen hem ook gewoon in leven kunnen houden. Maar wij moeten de natuur nu
spelen, en de keuzen maken. Maar we vinden wel dat ouders nooit alleen zo’n beslissing moeten nemen.’
De vader: ‘We worden tussen hoop en wanhoop heen en weer geslingerd. De gegevens veranderen ook zo
snel. De zuurstof gaat dan ineens toch weer snel naar beneden. Ik had natuurlijk een fantasie over ons
kindje, dat het naar school zou gaan. En hoe het zou reageren op bepaalde dingen. We kunnen natuurlijk
nog andere kinderen krijgen. We hadden eigenlijk liever een andere naam aan een zoontje gegeven, want
de naam Tom was onze tweede keus. Maar we hebben hem nu Tom genoemd omdat we de andere wilden
houden voor een gezond jongetje. Maar het is nu teveel Tom, na drie dagen, dat kan niet meer veranderd
worden. Dit hoort bij Tom. We willen graag alles zien en iedere dag evalueren. Pas als de hypotheek op de
toekomst echt zichtbaar zal zijn moeten we beslissen, niet wegens risico’s.’
De neonatoloog: ‘We zullen het u tonen als er iets verandert. U moet mij vragen als het gaat over belang-
rijke dingen. Zaken die de hersenen betreffen worden altijd door de stafartsen verteld, en liefst nog alleen
door de verantwoordelijke supervisor. Want het is specialistenwerk en het kan niet dat ouders daarover
van assistenten of verpleegkundigen informatie krijgen.
Dat u nu zegt; “behandelt u verder”, wil niet zeggen dat het zo moet blijven. Het is een dynamisch besluit,
het is geen verbinding. We moeten er over praten en het begonnen zijn verplicht ons tot niets.’
De vader: ‘Ons leven is meer is dan dit. Ons leven is door dit niet volkomen ingestort.’

De neonatoloog concludeerde de volgende dag in de artsenronde dat de vader blijkbaar de woordvoerder
was. Dat hij intellectueel de meerdere van de moeder leek, maar dat zij wel zijn mening scheen te delen.
Een andere neonatoloog vraagt hem: ‘Wat heb je de ouders verteld? Hier kunt je niet zeggen dat je het niet
weet, hier wéét je het.’ De behandelende neonatoloog: ‘Ja, maar de ouders willen behandeling.’ De andere
neonatoloog: ‘Je weet het. Er is geen 24 weker normaal. Het is in de literatuur te vinden, met graad twee en
drie bloedingen. We hebben er al twee blind van 24 weken. Met deze schade weet je bij een 24 weker dat
het ernstig is. Dan moet je stoppen.’ De andere neonatologen: ‘Ja, dat is zo.’ De andere (‘kritische’) neona-
toloog: ‘Dus iedereen vindt dat, wat is er dan mis met ons beleid dat we dat niet doen?’ De behandelende
neonatoloog: ‘Moeten we dan besluiten om niet te gaan behandelen onder de 26 weken zoals in andere
centra? Dan kom je die ouders tegen en die zeggen; “wij zagen ouders met een kind van elders dat wel
leefde”.’ De ‘kritische’ neonatoloog: ‘Zeg je ze dan hard genoeg wat er is?’ De behandelende neonatoloog:
‘Met statistiek kun je niet beslissen. Dat weet je, zo denken mensen niet. We weten dat je met de lotto ook
bijna geen kans hebt en toch doen we er aan mee.’ De ‘kritische’ neonatoloog: ‘Een graad twee bloeding is
geen ‘kans’. Er is schade, die is infaust voor een ander gebied in de hersenen, dat geeft later grote proble-
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men. Waarom is het zo moeilijk te stoppen? Bij Klaas (casus II in hoofdstuk IV) hadden we ook moeten
stoppen. Dat kon je meteen zien (met de echo), dat was ernstige PVL.’ De behandelende neonatoloog: ‘Ja,
maar ik heb laatst ook weer een kind gezien dat volgens de echo’s ernstige PVL zou hebben dat normaal
blijkt te zijn. Het is ook niet makkelijk om met ouders te praten. Je kunt ze tegenover hun kind bijna niet
uit de lucht halen. Dan moet je wel heel brutaal zeggen dat het niks wordt om mensen met de voeten op de
grond te krijgen. En bij Klaas kan nu toch ook niks meer besloten worden, want die ligt niet meer aan de
beademing.’
De ‘kritische’ neonatoloog: ‘Dat is het hem juist. Dan ‘kan je niks meer’. Maar wordt je ethiek dan ineens
anders met een stuk plastic in de neus? Als je de ouders niet goed inlicht, wentel je je in je eigen gelijk’.
De behandelende neonatoloog: ‘Wat weten we nu precies. Nog niet veel. Kun je niet leven als je met je
been trekt? Er is drie keer met die mensen gesproken, elke keer in de zelfde termen. Ze weten dat we het
recht hebben om te stoppen, maar dat willen ze blijkbaar niet.’
De neonatoloog die dienst doet op de zaal waar intensive care wordt gegeven ziet die middag een uitbrei-
ding van de bloeding. Deze neonatoloog somt op wat er aan de hand is en hoe de situatie van Tom er
medisch uit ziet: ‘Waarschijnlijk chronisch longlijden, een grote kans op beschadigingen van de ogen, van
de hersenen én een grote kans dat een operatie aan de open ductus Botalli nodig is, want medicamenteus
sluiten lukte tot dusver niet.’

Als de ouders die avond om 18 uur komen is de behandelende neonatoloog reeds weg. De verpleegkundige
brengt hun wel over dat hij hun wilde spreken, maar hij moest weg voor een lezing. De ouders: ‘Als hij
contact zou zoeken, zou er iets zijn.’ De verpleegkundige: ‘Respiratoir gaat het beter.’ De ouders: ‘Ja, dat
wel, maar het is ‘dat andere’ hè.’

De volgende middag hebben de ouders en de behandelende neonatoloog weer een gesprek.
De neonatoloog: ‘Er zijn twee zaken die ik graag met u wilde bespreken. Het belangrijkste is dat het bloed
in de hersenkamers toeneemt, aan beide kanten. Dat heeft gevolgen voor het beeld van de hersenen en
heeft ook indirect gevolgen omdat het drukt op de hersenen. Ik zal het u eerst tonen.’
Ze buigen zich over de plaatjes van de echo. De neonatoloog vervolgt: ‘Ik zal proberen gelijksoortige
plaatjes bij elkaar te laten zien over de dagen heen. Die hersenkamers zijn van belang omdat daarin vocht
wordt gemaakt dat rond en in de hersenen circuleert. Het wordt ook weer via die kamers afgevoerd. We
zien sinds gisteren dat er meer bloed in de kamers zit en dat de kamers ook aan het verbreden zijn. Het her-
senvocht kan niet meer weg. Wanneer we zulke beelden zien weten we dat de kindjes niet normaal meer
zullen zijn, want dit wijst op hersenschade. Hij zal dus niet perfect naar huis kunnen.
Waarom dat zo is: Ten eerste gaat het om beschadigingen. Bij een volwassene met een hersenbloeding
weet je dat het effect lokaal is. Bij een kindje van 24 weken is het gebied rond de kamers nog heel belang-
rijk. Het is een gebied waarin de hersencellen die later hogere functies zullen vervullen ontstaan. Daarvan-
daan migreren ze naar andere plaatsen in de hersenen. Het gebied is een voorraadkamer. Na 22 weken
begint dit verplaatsen en het is klaar bij ongeveer 32-34 weken. Tom zit dus middenin dit proces. Bij hem
is een klein plaatsje naast de hersenkamer aangetast en de gevolgen zijn mogelijk te zien op andere plaat-
sen. Daarom is moeilijk te voorspellen wat de gevolgen zijn want je weet niet precies welke cellen al gepas-
seerd zijn. Nu is de zichtbare schade nog minimaal, maar het is wel te verwachten dat er op twee gebieden
gevolgen zullen zijn;
– cognitieve stoornissen. Het is te verwachten dat Tom leermoeilijkheden zal hebben, dat hij meer dan
gewone begeleiding nodig zal hebben. Het behoort tot de mogelijkheden dat dit zo zal zijn.
– motorische ontwikkeling. Hij zal een behoorlijke motore ontwikkeling kunnen hebben, maar zal gehol-
pen moeten worden. Hij zal een neiging tot spasticiteit hebben. doordat de spieren te sterk aanspannen.
Het is te verwachten dat hij met hulp wel zal leren lopen. Hij zal niet in een rolstoel hoeven, maar het is te
verwachten dat hij trager met zijn ontwikkeling zal zijn dan normaal. Dus later gaan zitten en staan dan
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normaal en met hulp om zover te komen. Dat moet hij kunnen met deze beelden. Dat is hoe ik hem nu
inschat. Als dit niet verder gaat, en dat is zeker nog mogelijk. Het kan er morgen, overmorgen anders uit-
zien dan nu.
Ten tweede dijen de hersenkamers nu uit doordat het bloed ze verstopt. Dat is een probleem want de
ruimte in de hersenen is beperkt, ook met nog flexibele schedelnaden. Dat uitdijen moet wellicht verhol-
pen worden als het te erg wordt. Dat kan door het vocht af te laten lopen met puncties in de rug. Operatief
ingrijpen is ook mogelijk, maar dat is iets voor later. Het succes van chirurgisch ingrijpen is twijfelachtig.
Maar dat is nu niet ter sprake. De vraag daar naar dient zich wel aan op de korte termijn, binnen enkele
weken. We zullen dan iets moeten als we verder willen met Tom. Maar: een normale ontwikkeling is voor
Tom nu niet meer mogelijk.
Het tweede algemene punt daarnaast, maar volledig ondergeschikt aan het eerste, de hersenen, is de bea-
deming. Die is in afbouw, maar zal vastlopen zoals bij alle prematuren en zal wat moeilijker af te bouwen
zijn. Dat komt mede door de ductus Botalli. Er zijn wat middelen om te zorgen dat daardoor een pro-
bleem ontstaat. We kunnen hem ‘droog houden’, zorgen dat er zo min mogelijk vocht circuleert en het
bloedvat daardoor dicht kan gaan. We kunnen hem met medicijnen sluiten. Maar die hebben als bijwer-
king dat de bloedstolling vermindert en dat is bij Tom nu juist een punt omdat hij een bloedingsprobleem
heeft. Dus om veiligheidsredenen kan dat bij Tom niet. Het kan ook met een operatie. Met twee klemme-
tjes kan dan het bloedvat gesloten worden. Dat is een operatie die op zich niets voorstelt. Er is een ervaren
chirurg die dat altijd doet, het duurt maar 15 minuten. Dat open bloedvat is van belang voor de longen.
Die zien af door dat open bloedvat. Het kan dus niet te lang bestaan. Je moet dat bloedvat niet beschou-
wen als een complicatie, want alle prematuren hebben het. Het is normaal. Het staat op zich, is geen ver-
wikkeling. Het is ook nog niet zover, het zit er aan te komen. Als het moment daar is gaat we het u zeggen
en met u bespreken. Het staat los van het eerste dat ik u noemde. Wij zien het niet als een verwikkeling. Ik
zeg het u nu alleen omdat ik nu toch met u spreek. Het is een terzijde maar daardoor gaan we vastlopen.
Het belangrijkste is wat deze beelden van de hersenen laten zien, een evolutie die toeneemt.’
De moeder: ‘Gaat dat vlug verder?’
De neonatoloog: ‘Nee, het gaat trager nu, we zullen veranderingen in 12-24 uur zien. Het gaat nu om
bloed dat zich opstapelt in de kamer en dat geeft druk op de hersenen. Met mogelijk infarcten als gevolg
daarvan. Wat nog meer schade zal geven, maar het is een trager proces dan tot nu toe. We weten dat een
bloedvaatje bloedt en dat gaat blijkbaar nog door.’
De moeder: ‘Ik bedoel, het kan nog erger worden, cognitief en motorisch?’
De neonatoloog: ‘Ja, we weten vanaf nu dat Tom niet normaal zal zijn. Zijn handicaps zullen niet heel erg
zijn. Maar hij zal wel problemen hebben, een niet perfecte levenskwaliteit. Het cognitieve staat nu op de
voorgrond, maar ook daarbij is stimulering belangrijk. Het is belangrijk u niet neer te leggen bij de situatie
van de hersenen, kinderen moeten geholpen worden. Anderzijds zal begeleiding de schade niet herstellen.
Bij te vroeg geboren kinderen is het wel zo dat functies door andere delen van de hersenen overgenomen
kunnen worden. Dat is nog een argument er bij. Maar het kan ook dat de problemen nog toenemen want
het proces is nog bezig, is nog niet stabiel.’
De vader: ‘Komen die kamers weer vrij, blijft het zo?’
De neonatoloog: ‘Nee, ze kunnen weer vrij komen. Maar het hersenweefsel er rond dat beschadigd is
wordt afgebroken door het lichaam. Daarna blijft dan een mogelijk grotere kamer over. Wat betreft die
overdruk hoeven we ons nu nog geen zorgen te maken, daar is nog wat tijd voor.’
De vader: ‘In theorie zou hij kunnen lopen, zegt u. Hoe weet u dat?’
De neonatoloog: ‘Op basis van ervaring met andere patiënten. Er zal niemand zijn die op grond van deze
beelden zal zeggen dat het minder zal zijn. Met gymnastiek en oefenen zal het hem kunnen lukken om te
lopen. Dat verwacht ik van dit letsel. Iemand die hier iets van weet zal zeggen dat niet te verwachten is dat
hij in een rolstoel zal moeten, maar wel dat hij zal leren lopen alleen als hij hulp krijgt.’
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De vader: ‘Als ze eenmaal kunnen lopen, blijven ze dat kunnen, gaat het niet verslechteren later?’
De neonatoloog: ‘Nee, dat is niet te verwachten. Maar wel kan het zijn dat ze niet met de ontwikkeling van
gezonde kinderen mee kunnen en dus relatief achter blijven.’
De vader: ‘De aard van het lopen?’
De neonatoloog: ‘Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het kan onhandig, houterig zijn. Of soms dat ze makkelijk
struikelen. Het gaat er om dat hij mogelijk te sterk gespannen spieren zal hebben en dan moeilijk kan leren
lopen.’
Stilte. De vader zucht.
De moeder: ‘Leerstoornissen, hoe zal dat later evolueren, welke graad denkt u aan?’
De neonatoloog: ‘Niet erg, er is een grote kans dat Jan normaal onderwijs moeilijk kan volgen. Het kan
ook blo worden. Het gaat niet om geestelijke achterlijkheid, niet om een mentale handicap. Maar we
weten dat de moderne maatschappij zodanig veeleisend is en daarom praten we er over. Het kunnen leren
is belangrijk in onze maatschappij. Mocht hij nu een boerenzoon zijn die later het bedrijf van zijn vader
moest overnemen, dat zou kunnen. We moeten weten dat 1/3 van de kinderen in het blo onderwijs
gewoon voldragen en zonder specifieke medische redenen is. Dat zijn wel cijfers uit Nederland, maar ik
denk dat het in België ook wel zo is.’
De vader: ‘1/3e?’
De neonatoloog: ‘Ja, er is bij hen geen reden voor een laag IQ. Natuurlijk is dat ook deels een erfelijk kwes-
tie. Dat soort dingen zijn niet te voorspellen. Bij Tom kunnen we het voorzien. Kunnen we dan ook stop-
pen. Het hoort bij het totaalbeeld. De vraag is: ‘blijven we hiermee gemotiveerd om de intensieve zorg
voort te zetten? We kunnen nu een toekomstbeeld schetsen. BLO op zich is geen reden, fysiotherapie niet,
maar alle elementen samen kunnen mogelijk stoppen tot een valabele optie maken. Niet dat we het nu
niet meer de moeite waard vinden.’
De moeder: ‘Maar nu zijn we toch bij een grens. Als er meer bij zou komen, kan ik daar niet mee leven. Ik
heb via mijn beroep stage gedaan in een instelling en kon niet met gehandicapte kinderen overweg. Ik
hield me er verre van.’
De neonatoloog: ‘Ja, dat bepaalt uw houding, we zullen dat moeten respecteren. We kennen mensen die
zeggen; ‘we kunnen dat niet aan’. Dat moeten we dan aanvaarden. Er zijn immers ook mensen die zeggen;
‘we willen dat u helemaal niets doet’. Tenslotte doen wij een poging de rol van de natuur over te nemen en
ons doel is een probleemloos kind af te leveren. Ik ben blij dat u uw opinie zo helder is. Wat denkt u?
(tegen vader)’
De vader: ‘Ja, eh, de grens is hier. Er komt nog zoveel bij.’
De neonatoloog: ‘Ja, het is van start gaan met een handicap, in deze maatschappij. We kennen hier van de
afdeling nog geen volwassenen en hoe zij achteraf terugkijken op het besluit om hen verder te behandelen.
Maar we willen kinderen niet zomaar behandelen en de ouders een gehandicapt kind mee naar huis geven
dat een probleem wordt zonder dat het besproken werd. Daar hebben wij het recht niet toe. U hebt het
recht te kiezen. U kunt zeggen of wij verder mogen behandelen. Ik zou hetzelfde zeggen als ik persoonlijk
in dezelfde situatie verkeerde. We hebben hem een kans gegeven, er was het vooruitzicht dat hij normaal
was. We hebben nu het recht niet verder te doen.’
De vader vraagt: ‘Hoe lang verwacht u dat Tom nog aan de beademing zal zijn?’
De neonatoloog: ‘Nog zeven dagen minstens, schat ik, voordat hij zelfstandig zal ademen.’
De vader: ‘Maar hangt hij dan nog aan andere dingen vast?’
De neonatoloog: ‘Ja, maar dat is vooral voor bewaking. Als we spreken van het stoppen met intensieve zor-
gen. Dat is een mogelijkheid die nu nog bestaat. Nu is hij afhankelijk van onze machines. Het zal geen
kwestie zijn van de machine weghalen en toekijken. Dat is onmenselijk. Als we daartoe besluiten zullen we
hem verdoven met een pijnstiller, morfine, zodat hij niet hoeft te lijden. De beademing is levensver-
lengend. Als hij eenmaal zelf ademt trekt hij zijn plan.’

136 Een proeve van leven



De vader: ‘Volgens de gangbare normen hebben we nog zeven dagen?’
De neonatoloog: ‘Nou, nee, er is die ductus. Die moeten we niet opereren als u niet verder wenst te gaan.
Maar tot u besloten hebt niet verder te willen gaan moeten we hem goed behandelen. We moeten niet tus-
sen twee stoelen gaan zitten. We moeten onze intensieve zorgen correct doen. Maar het klopt, u heeft nog
wel tijd om te beslissen, dat is zo. U kunt er wat over nadenken en praten, u indenken wat het zou beteke-
nen als Tom bij u in het gezin zou komen. We moeten nu niet redeneren vanuit de hoeveelheid tijd die we
nog hebben. Praat u er enkele dagen over, maar laat het niet onbeslist. We hebben het hier over leven en
dood. U kunt zich inbeelden hoe het zal zijn om Tom in uw gezin te hebben. We zullen intussen ons werk
correct doen. Als er veranderingen zijn zal ik het u zeggen. Anders wacht ik op uw afspraak. Als u zegt; ‘we
willen niet verder’, dan hebt u dat recht. U bent hier gekomen, hebt gekozen hier te bevallen en alle zorg te
geven die beschikbaar is, u hebt hem een kans gegeven. Er zijn mensen die helemaal zo ver niet gaan, u
hebt hem niet laten schieten.’
De vader: ‘Er zijn mensen die niet willen dat er iets gedaan wordt?’
De neonatoloog: ‘Ja.’
De moeder: ‘Die eerst alles willen en dan niets meer?’
De neonatoloog: ‘Ja, maar dat is geen terugkeer op een beslissing. Het is eerder zo dat u zegt; ‘we hadden
een kans op een normaal kind, maar is die kans er niet meer, en dan hebben we het recht om te stoppen’.
Het lijkt vreemd om zo bereid te zijn ouders te volgen, maar we willen uw mening volgen. Er zijn zelfs art-
sen die zeggen dat zulke kleine kinderen beter niet behandeld worden. Dat is altijd het probleem. Enkele
kinderen zijn goed, velen niet. Maar die enkele kinderen doen ons voortgaan. Maar u hebt het recht een lijn
te trekken.’
De vader: ‘De ouders die meteen zeggen dat ze niet willen dat er iets aan hun kind gedaan wordt, wat zijn
dat voor mensen? Waarvan dit kind het tweede is?’
De neonatoloog: ‘Nee, eh, het gaat om de leeftijd van de ouders en de inspanning die ze deden om
zwanger te worden. Er zijn ouders die weten dat hun kind bij de grens van de levensvatbaarheid is en die
zeggen; doe alles! Jonge moeders zeggen soms wat anders. Daar is op de afdeling verloskunde vaak al mee
gesproken. Ik wil niet zeggen dat ze gehersenspoeld zijn, maar. Die willen dan soms dat we helemaal niks
doen. Maar dan komt het niet uit het diepste van zichzelf. U zou mij ook geloven als ik zou zeggen; ‘het
gaat niet’. Maar het is individueel. We mogen u niet sturen. Als ouders instemmen met zorg terwijl ze
weten dat hun kind gehandicapt zal zijn, dan is dat goede geneeskunde.’
De moeder: ‘U moet voor ons kijken.’
De neonatoloog: ‘Het mag in deze fase. U kunt zeggen; ‘wij willen een normaal kind en anders niet’. Je
hebt natuurlijk altijd risico’s bij een zwangerschap. Maar dit is toch anders. Bij pre-natale diagnostiek kun
je ook zien of er mongooltje is.’
De moeder: ‘Een mongooltje zou ik ook niet willen als ik het vooraf wist.’
De vader: ‘U sprak eerder nog van een plekje in de hersenen.’
De neonatoloog: ‘Ja, dat was eergisteren, dat leek het begin van een infarct, maar het is nu weg.’
De vader: ‘Misschien omdat we nu een andere snede zien?’ (het plaatje toont maar een beperkt beeld, een
beperkte doorsnede van het brein)
S, De neonatoloog: ‘Nee, dat is zo, maar we kijken naar het geheel en maken dan een plaatje voor in de sta-
tus. Maar het infarct was niet meer te zien. Dat maakt het moeilijk. Bij een groot infarct, dat maakt het
dramatisch, dan moet je stoppen. Ik zou in dit geval zeggen: overweeg het. Er is tijd. U kunt beslissen dat
dit niet is wat u wilt. Tom is waardevol, dat is het niet. Maar als hij bij u zal thuiskomen, dan zal hij uw
leven bepalen. Het gaat natuurlijk ook om Toms leven. Maar hij kan daar nu niets over zeggen. We zijn
medisch gezien nog niet zover dat we u zeggen dat stoppen beter is, maar we zijn wel bereid dat te doen als
u het zegt.’
De vader: ‘Dat ventje heeft geen geluk, zo zeggen we dat. In zoverre kunnen we het uit ons plaatsen.’

Hoop en realisme 137



De neonatoloog: ‘Hij heeft zijn kans gehad.’
De moeder: ‘We hoeven het onszelf niet te verwijten, we hebben hem een kans gegeven.’
De neonatoloog: ‘Meestal vragen we ouders na een maand of drie-vier nog eens te komen praten. Er is
natuurlijk vaak twijfel over zo’n beslissing. Het kan altijd meevallen met een kind. Maar als het tegenvalt
bepaalt het uw leven helemaal, u zult ook gehandicapt zijn.’
De moeder: ‘Ja, ons hele leven.’
De neonatoloog: ‘Daar moeten we rekening mee houden. Ondertussen blijven we correcte zorg geven.
Als de omstandigheden veranderen, laat ik het u weten. Als u vindt dat we moeten praten, laat het dan
weten.’
De vader: ‘We komen iedere dag. Bent u morgen hier. En overmorgen?’
De neonatoloog: ‘Ja, de komende dagen ben ik er.’
De ouders: ‘We gaan nog even naar de couveuse.’

De neonatoloog schreef in de status:
‘1. Centraal. Toename van bloed in hersenkamers en lichte uitzetting van hersenkamers. Echo’s getoond
en belang van periventriculaire regio bij extreme prematuur uitgelegd. Normaliteit later is uitgesloten.
Ernstige handicap echter niet in de lijn van de verwachting.
Voorbereid zijn op cognitieve stoornissen en neiging tot spasticiteit, waarvoor vroegbegeleiding zeker
nodig zal zijn. Optie stop I.Z. verantwoord in gehele context.
2. PDA (persisterende ductus arteriosis); ligatuur (afbinden van ductus) plusminus onvermijdelijk.’

De volgende dag komen de ouders op bezoek om 17uur. Hun gezichten staan strak, de moeder huilt. Ik
ben toevallig bij Tom en groet hen. Ze willen de neonatoloog spreken. Ik vraag of het over het gesprek van
gisteren gaat. Ze beamen. Ik zeg dat ik zal proberen hem te vinden maar dat ik denk dat hij al weg is. Ik
loop naar zijn kamer en vertel hem dat de ouders van Tom hem graag zouden spreken en dat ik voorstelde
om even te informeren of dat mogelijk was. Ze zullen het wel begrijpen als het niet kan. Hij vraagt me over
wie het gaat. Ik noem Toms naam. ‘Waarom willen ze me spreken?’ , vraagt hij me daarop. Ik antwoord
dat ik het niet weet maar dat hun gezichten zo strak en somber stonden dat ik me wel verplicht voelde om
te vragen wat er was: ‘Ze zeiden toen ik er naar vroeg dat het ging om het gesprek van gisteren, het lijkt of
ze een beslissing hebben genomen.’
De neonatoloog: ‘Ah ja, maar dat is moeilijk, ik moet weg zo dadelijk.’
Ik: ‘Dat begrijpen ze wel, ze vroegen alleen of u er nog was.’
De neonatoloog: ‘Ja, maar dan interfereer je toch. Ik moet weg. Als die mensen willen stoppen, dat kan
toch niet zomaar?’
Ik: ‘Nee, dat kan ik me voorstellen.’
De neonatoloog: ‘Ik kan toch niet altijd beschikbaar zijn? Er zijn hier veertig patiënten en die ouders kan
ik toch niet altijd te woord staan?
Ik: ‘Ik kan het me voorstellen.’
De neonatoloog: ‘Maar goed, ik kom zo langs.’
Ik: ‘Oh ja, ik zal het hun zeggen.’
Ik loop naar de ouders, ze staan bij Tom. De artsenronde komt net bij Tom. Ik stel de ouders voor om
alvast naar het spreekkamertje te gaan omdat ze er anders bij zijn als de neonatologen en assistenten Tom
bespreken en de getallen en termen over en weer vliegen. We gaan naar het kamertje. De neonatoloog
komt net de gang op lopen. Hij pakt de status van Tom en kijkt er in. Hij begint zijn verhaal zonder eerst te
vragen waarom de ouders hem wilden spreken.
De neonatoloog: ‘Mijn collega heeft me niet gezegd dat de omvang van de hersenkamers is toegenomen.’
Hij kijkt in de status naar de plaatjes die met de echo die dag zijn gemaakt.
De neonatoloog: ‘Ja, ik zie eigenlijk op die plaatjes wel een lichte toename in de omvang van de hersen-
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kamers. Zijn longen zijn sterk vooruit gegaan. Ik heb eerder met mijn collega’s overlegd, ze zijn het er mee
eens dat de behandeling voortgezet wordt. Ze realiseren zich dat de schade van de hersenen met deze
extreem preterme leeftijd extra risico’s geeft. Ze vinden het in orde om door te gaan indien jullie zeggen
dat we dat moeten doen. Maar ze vinden het ook acceptabel om te stoppen als jullie zeggen dat we niet
verder moeten gaan. Er is niemand die zegt: ‘je moet echt stoppen’. Maar jullie hebben daarbij de belang-
rijkste stem. We zitten in de grijze zone. Er zijn voldoende argumenten om te stoppen. Hij heeft zijn kans
gekregen, we hebben gedaan wat we konden. Hij heeft hersenschade, we hebben het recht te stoppen.’
De vader: ‘Is de schade zelf toegenomen?’
De neonatoloog: ‘Nee, er zit meer bloed in de kamers en die zijn ook wat meer opgezet. Dat is nu nog niet
erg. Maar het neemt toe. Daardoor is de kans groot dat als hij van de beademing kan de kamers toch plots
blijken te zijn toegenomen en dan moeten we zeggen: nu kunnen we niets meer. Als hij het zelf doet dan
hebben we niet meer de optie die we nu nog wel hebben. Het is voor u in eerste instantie dat we hier over-
leggen. Het gaat over uw gezinsleven dat wellicht wordt bepaald door Toms leven met handicaps. Het is
ook voor Tom, maar in tweede instantie. Hij zal niet zozeer verstandelijk gehandicapt zijn dat hij het niet
zal weten. We kunnen de toekomst niet voorspellen. U kunt nu nog wel een keuze maken. In mijn ogen
heeft u uw plicht gedaan. We zien dat hij progressief schade oploopt.’
De vader: ‘De schade is onomkeerbaar?’
De neonatoloog: ‘Ja, hersenschade wordt niet hersteld. De gevolgen zijn moeilijk precies in te schatten.
De schade kan groter zijn dan we denken omdat mensen nu eenmaal neigen dingen optimistisch te zien.
Daar zijn we bang voor.’
De vader: ‘Wij ook. De behandeling met zuurstof en drukken heeft consequenties.’
De neonatoloog: ‘Ja, bijvoorbeeld ook voor de ogen ja. Het kan dat hij er blind van wordt, dat is dan een
ramp.’
De moeder: ‘Ja, dat is een ramp.’
De vader beaamt.
De vader: ‘Bij 24 weken is de kans miniem dat hij het haalt.’
De neonatoloog: ‘Ja, tien tot vijftien procent van deze kinderen overleeft.’
De vader: ‘Dat is dan, overleven met weinig schade?’
De neonatoloog: ‘Ja, wel, dat weten we nu nog niet. Omdat we nog niet lang bezig zijn. We rekenen nu
dat normaal is als ze op zes jaar op school goed meegaan. We weten niet hoe het op voortgezette scholen
precies is. Er worden per jaar 40-45 van deze kinderen geboren en vijf gaan naar huis. Dus dat is op tien
jaar 50 kinderen die anders overleden zouden zijn, tegen 400 overleden kinderen. Dat is natuurlijk ook
van groot belang. Ieder kind is uniek. Tom wordt nooit meer geboren. Volgens de natuur was hij al overle-
den. We hebben de rol van de natuur overgenomen en moeten nu ook de keuze maken. Dat moet dan een
juiste keuze zijn.’
De vader: ‘Eigenlijk vonden we wat u gisteren zei al niet meer aanvaardbaar. Met een leerachterstand en
spasticiteit, niet weten hoeveel achterstand.’
De ouders samen: ‘Dat doet de deur dicht.’
De neonatoloog: ‘Ja, u hebt er over nagedacht en bent tot een besluit gekomen. U vindt dat het gestelde
doel niet gehaald is.’
De vader: ‘Onze ouders zijn het er ook over eens.’
De neonatoloog: ‘Ja, die letten ook meer op hun eigen kinderen, die zien hoe zij er onder lijden, u hebt
meer het oog op uw kindje.’
De vader: ‘Het is ook omgekeerd. We voelen het ook als onze plicht tegenover Tom om te stoppen.’
De neonatoloog: ‘Ik denk dat het een goede keuze is, ik zou het zelf ook zo doen als het mijzelf betrof. Ik
zou mijn gezin dit ook willen besparen. Ik ben het er mee eens en het team is dat ook.’
Stilte.
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De neonatoloog: ‘Wilt u dat hij wordt gedoopt?’
De ouders: ‘Dat zouden we eigenlijk wel willen doen.’
De neonatoloog: ‘We kunnen een aalmoezenier bellen. Als we gaan stoppen met de intensieve zorgen is
het niet gebruikelijk dat de ouders er bij zijn. Het is niet prettig om te zien. We brengen Tom bij u daarna
en dan kunt u grondig afscheid nemen. Dat kan ik u echt aanraden want anders kunt u later problemen
hebben. We geven Tom morfine voordat hij van de beademing wordt gehaald. Dan hoeft hij niet te lij-
den. Hij krijgt dan kleertjes aan en wordt zo snel mogelijk bij u wordt gebracht. Op een ander kamertje
dan dit.’
De vader: ‘Ik heb ook de behoefte gehad hem even bij me te houden. Kan dat, moet dat zonder slangen?’
De neonatoloog: ‘Ja, ... dat kan. Dat zullen de verpleegkundigen wel regelen, met een ballon, voor een
minuut of wat kan dat wel.’
De vader: ‘Dan sterft hij in onze handen?’
De neonatoloog: ‘Nee, dat doen we meestal niet zo. De verpleegkundige blaast met een ballon lucht in
zijn longen terwijl u hem op schoot neemt.’
De vader: ‘Dan kunnen we eventueel de volgende dag terugkeren en (… Voornaam moeder) de kans
geven, want twee minuten is wel weinig voor beiden.’
De neonatoloog: ‘Nee, dat bedoelde ik niet. Het kan op zich langer. Op een rustig moment kan Tom bij u
beiden op schoot. Daar is tijd voor.’
De vader: ‘Dan heb ik hem daarna liever niet meer op schoot. Als hij overleden is.’
De neonatoloog: ‘Dat is wel belangrijk om te doen. Maar u kunt later zien wat u wil. Kent u iemand in het
bijzonder om Tom te dopen?’
De ouders: ‘Ja, maar die is momenteel ziek.’
Ze spreken af dat die avond de aalmoezenier uit het ziekenhuis met de ouders komt praten en dat ze dan
morgen verder zien.
De neonatoloog benadrukt nogmaals dat hij meent dat de ouders een goede keuze hadden gemaakt en dat
zij de gang van zaken verder bepalen. Hij zegt: ‘We gaan er de tijd voor nemen en tot dan geven wij cor-
recte intensieve zorgen. We zorgen dat Tom niet af hoeft te zien als we stoppen.’

Na het gesprek vertelt de neonatoloog het aan de leidinggevende verpleegkundige, maar hij zegt niets over
de beslissing tegen de artsen. De assistent voelt zich daardoor onzeker want ze weet niet wat ze zou moeten
doen in het geval er een acute verslechtering in Toms toestand op zou treden die nacht.13

De neonatoloog schreef in de status over het gesprek:
‘Beslissing stop intensieve zorgen. Wellicht morgen.
Ondertussen intensieve zorgen verder, echter niet detuberen.’

De ouders spraken een lange tijd met de aalmoezenier. Daarna doopten ze Tom. De priester stond aan het
voeteneinde van Tom’s open couveuse. De ouders sprenkelden zelf het water, afkomstig uit een flacon
steriel water, over Tom heen. Tijdens de ceremonie daalde zijn hartslag plots en hij werd gestimuleerd. De
ouders van andere kinderen keken toe. Daarna hielden de ouders Tom vast. De verpleegkundigen wilden
Tom echter niet op schoot geven. Ze waren bang dat de tube uit zijn luchtpijp zou glijden. De ouders
vroegen of het zilverpapieren brilletje van Tom (voor de fototherapie) bewaard kon blijven. Ze inspecteer-
den hem helemaal. Ze keken naar zijn nageltjes, ze vonden alles aan hem mooi en ze bekeken hem gefasci-
neerd. De verpleegkundige vertelde later dat moeder zo blij verrast was dat ze had gezegd dat ze het ook
een mooi jongetje vond. De verpleegkundige: ‘Dat vind ik ook echt, die kleine kinderen zijn mooi.’ De
ouders zeiden haar dat ze gedaan hadden wat ze konden. Dat ze nu al een hele week heen en weer waren
geslingerd tussen hoop en wanhoop. Dat het veel was en niet meer te verdragen. Ze hielp de ouders op bij-
zondere wijze. Trachtte net te doen of Tom met hen sprak. Ze pakte hem zelfs bij de arm en liet hem
zwaaien toen de ouders weggingen. Pijnlijk om te zien, maar de ouders lachten er om.
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De ouders zouden de volgende dag om elf uur komen en dan zou Tom afgekoppeld worden. Die ochtend
tegen elf uur overlijdt plotseling en onherroepelijk een kindje in de couveuse naast Tom. De neonatoloog
gaat de ouders van dat kindje snel halen. De ouders komen en het kindje is overleden en naar de ouders
gebracht als de ouders van Tom op de afdeling komen. Alleen de vader gaat nog naar Tom toe. Hij maakt
veel foto’s van Tom, van dichtbij, van alles, bijna met een klinische aanpak. Hij voelt ook overal aan Tom.
De moeder wil niet meer naar hem toe. Ze heeft gisteren afscheid genomen.
In het gesprek met de neonatoloog willen de ouders eerst alles nog eens op een rij zetten. Ze hebben opge-
schreven wat ze de afgelopen dagen gehoord en overwogen hebben.
De vader: ‘Het gaat vooral om de echografie van drie en twee dagen geleden. Zeker die van eergisteren.
Toen begon die bloeding en die verhoging van de druk en het gevaar van verstopping. De hersenschade
staat vast, heeft tot gevolg dat er een leerachterstand bij Tom zal zijn en spasticiteit. De mate waarin is
onbekend en kan niemand weten. Het zou nog slechter kunnen worden en dat kunnen we dan nog pas de
komende weken vaststellen. De hoge drukken en de zuurstof veroorzaakten longschade. Het is mogelijk
nodig dat het bloedvat bij het hart geopereerd wordt en mogelijk is ook een operatie nodig om hersen-
vocht af te laten lopen. De kans op een intacte baby was bij het begin 1/10e tot 1/15e. Het is een onnatuur-
lijke toestand. De natuur zou geen leven toegestaan hebben op deze leeftijd. De kwaliteit van het leven
primeert boven het leven op zich. Tom zal niet zo gehandicapt zijn dat hij niet zal weten van zijn mogelijk-
heden. Mogelijk zal hij ons later verwijten dat we tegen de natuur in gehandeld hebben. Voor ons zal het
zwaar zijn om een gehandicapt kindje te hebben. We moeten dus zelf een beslissing nemen, we moeten de
natuur niet meer tegenhouden. Het gehele team staat achter ons besluit.’
De neonatoloog: ‘Dat is juiste samenvatting, u hebt het heel goed begrepen. De essentie staat er in. Over
de problemen nu en de te verwachten problemen later.’
De vader: ‘Het was een tip van een vriend, zodat we voor later vastgelegd hebben waarom we dit besloten
hebben.’
De neonatoloog: ‘Ja, juist. We nodigen ouders ook altijd na een paar maanden uit voor een gesprek. U
kunt ook altijd gegevens uit de status opvragen.’
De vader: ‘De schade van nu staat vast, er is geen mogelijkheid tot herstel.’
De neonatoloog: ‘Ja, herstel is niet mogelijk. De kamers zijn zelfs nog iets in grootte toegenomen. Met de
ventilatie konden we niet verder naar beneden gaan. Dat hangt vermoedelijk samen met de ductus. Het is
te verwachten dat de longschade mede daardoor zal toenemen. De kans dat we Tom daardoor later toch
nog zouden verliezen is groot. We moeten nu niet meer wachten. Ik geloof niet dat we Tom hadden kun-
nen redden ook als we nu hadden doorgebeten.’
De vader: ‘Legt u nog eens het verband tussen de echo en de schade en de latere handicaps die u verwacht.’
De neonatoloog: ‘De zenuwbanen voor de benen lopen vlak langs de kamers. Wat nu gebeurt en wat nog
sterker zo wordt, is dat ze verdrongen worden door de hersenkamers. Deze zenuwbanen zorgen voor ont-
spanning van de spieren. Als ze dat niet meer kunnen, en nu raken ze beschadigd, dan blijft alleen de func-
tie van het ruggemerg over en dat zorg voor de spanning van de spieren in de benen ondermeer. Die blij-
ven dan gespannen. Dat is een spastische diplegie. Bij een toename van de schade zal in de armen ook
hetzelfde gebeuren en zal een spastische quadriplegie ontstaan. Het gevolg daarvan is dat die kinderen
constant van gespannen spieren hebben. Daardoor krijgen ze later gewrichtspijnen. Soms worden die
spieren zelfs doorgeknipt zodat die gewrichten wat tot rust komen.’
De vader: ‘Bloedingen bij prematuren zijn niet hetzelfde als bij volwassenen?’
De neonatoloog:’ Nee, dat is niet hetzelfde. Een volwassene zal meestal een grote bloeding doen in het
weefsel waar de meeste stofwisseling is, dat is bij een volwassene de buitenkant van het brein. Waar een
prematuur bloedingen doet is waar bij hem de grootste stofwisseling is, dat is nog niet aan de buitenkant.
Het is rond de hersenkamer waar ook de cellen ontstaan die later belangrijke functies gaan vervullen. De
zenuwcellen die later de intellectuele functies moeten verzorgen zitten nog in de voorraadkamer zitten.
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Hoe jonger een kind de beschadiging oploopt hoe erger die zal zijn. Hoe uitgebreider de schade. Bij pre-
maturen gaat de schade van geestelijke met motorische praktisch altijd samen, want alles zit daar samen.
Een serieuze leerachterstand zal het minimum zijn van wat we verwachten, het kan ook nog erger zijn. Een
IQ van 70-60, zoals dat er gisteren uitzag. Maar vandaag blijkt mogelijk nog een erger patroon dat pas later
volledig duidelijk zal zijn.’
De vader: ‘Die hoge drukken en de zuurstofvoorziening, daarvan zijn de gevolgen niet bekend.’
De neonatoloog: ‘Nee, niet precies. Er zijn wel de kansen van de statistiek en die zijn niet groot, maar in
individuele gevallen heb je niet veel aan die kansen. De kans dat het niet goed is, is groot.’
De vader: ‘Maar uw collega’s zijn het er over eens, dat Tom met 24 weken op de uiterste grens zat, bij 23
weken gaat niemand behandelen.’
De neonatoloog: ‘Ja, we hebben hier de grens van 23 weken, als we daar zeker van zijn, dan gaan we niet
behandelen. In de Verenigde Staten begint men soms wel bij deze zwangerschapsduur. Wij beginnen bij
kindjes als Tom indien ouders er toestemming voor geven. Het gewicht van het kind is verder van belang.
Als een kindje nu 800 gram weegt lijkt een zwangerschapsduur van 23 weken niet zo te kloppen. Ja, 24
weken is bij ons de grens, maar met reserve, we willen de mening van de ouders horen en we willen probe-
ren hen niet te overtuigen van wat wij willen. Dat is anders vanaf 27 weken.’
De vader: ‘We dachten daarover. Als we vooraf hadden geweten wat we nu weten, dan hadden we mis-
schien gezegd; ‘doe maar niets’.
De moeder: ‘Nee, dat hadden we gedaan maar we mogen ons nu niets verwijten, er was een kans.’
De neonatoloog: ‘Ja, dat is zo, wij worden gemotiveerd om te gaan behandelen wegens de kinderen die
goed zijn en daarom moeten we kinderen een kans geven. Er zit een evolutie in de professionele oordelen.
Eerst ging men steeds jonger over tot behandeling, nu wordt dat weer minder.’
De vader: ‘Die echo’s worden op thermisch papier geprint, dat vergaat snel. Mogen we een kopie maken
van die echo’s of kan dat niet?’
De neonatoloog: ‘Jazeker, ik weet niet hoe de kwaliteit zal zijn. Ik kan jullie een aantal van deze plaatjes
geven.
Jullie hebben de aalmoezenier gisterenavond gesproken?’
De vader: ‘Ja, en Tom is gedoopt.’
De moeder: ‘We hebben meegeholpen.’

De arts en de ouders spreken af hoe ze het verder gaan doen. De ouders gaan naar een aparte kamer, de arts
gaat naar Tom om de behandelingen te staken. Om 12u30 begint hij daar mee. De neonatoloog zet de bea-
deming in stappen uit. Hij zet eerst alle alarmen uit. Tom beweegt een hele tijd terwijl alle spullen worden
verwijderd. Alleen de hartfrequentie blijft zichtbaar op een monitor. Hij krijgt morfine en dan wordt de
beademing verwijderd. Langzaam vermindert de hartslagfrequentie en hij blijft daarna laag niveau stabiel.
Tom plast. Hij krijgt nog een spierverslappend middel. Pas nu daalt de hartslag verder tot hij staakt. Om
12u40 is Tom dood. Hij wordt schoongemaakt en aangekleed.
De neonatoloog schrijft in de status van Tom: ‘Na nieuw gesprek met ouders; stop I.Z. (teken van overle-
den) om 12u40. De verwijzende gynaecoloog en assistente verloskunde op de hoogte.’

Als Tom bij de ouders op een kamertje is maken ze afdrukjes van zijn handen en voeten.

Tijdens het gesprek drie maanden later willen de ouders vooral weten waarom Tom zo vroeg geboren is.
Daar gaat bijna het hele gesprek over. Over Tom zelf handelt maar een klein deel:
De neonatoloog: ‘Hebben jullie verder nog vragen?’
De vader: ‘Nee, we hebben toen alles opgeschreven. We hebben de beeldjes van die echo’s. We zijn bezig
een map te maken met teksten, kaartjes van anderen.’
De moeder: ‘We zijn blij dat we die foto’s gemaakt hebben.’
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De vader: ‘Ja, maar de laatste foto’s zijn niet zo mooi. Hij heeft daarop zo’n gerimpeld velletje. Die foto’s
zijn bovendien nog van dichtbij genomen. We hebben ze zelfs nog niet durven tonen aan andere mensen.’
De moeder: ‘Verandert de huid van zo’n kindje zo snel?’
De neonatoloog: ‘Nee, het is een goed teken. Iedere baby heeft meer vocht dan nodig na de geboorte.
Voor een preterme baby is het moeilijker om erin te slagen om dat vocht kwijt te raken. Dat kwijtraken
van vocht is goed, maar inderdaad, hij gaat er dan uitzien als een oud mannetje. Leken denken vaak dat
een opgezwollen en glimmende baby er goed uitziet maar wij hebben ze liefst zo droog mogelijk. Dat is
een teken dat hij zijn water heeft uitgeplast. De kinderen die hun vocht goed kwijt kunnen raken doen het
beter, maar van buiten zien ze er minder goed uit. Een goede blinkende baby is bij prematuren niet het
beste teken.’
De vader: ‘Oh, dáárom, dan, ergens is het ook een goede herinnering om hem gezond te hebben gezien.’
De neonatoloog: ‘Hij heeft een eerlijke kans gehad, een verdiende kans. Maar 24 weken is extreem jong, er
zijn maar enkele kinderen die overleefden met die leeftijd. We hebben ook niet de fout gemaakt van te
hebben doorgegaan en een gehandicapt kind in leven te hebben gehouden.’
De vader: ‘Ik let nu ook meer op als ik gehandicapten zie. Ik denk dan; in het begin heeft iedereen en fami-
lie compassie maar later wordt dat minder. Zo was er een meisje bij ons in de buurt dat niet kon groeien.
Ze was er voor geopereerd maar het lukt niet. Ze trok zich terug en wilde geen vrienden/vriendinnen
meer, durfde niet meer naar buiten, schreef alleen nog brieven. Dat is voor ouders en kind zelf toch een
hele last.’
De neonatoloog: ‘En dat is nog aanvaardbaar misschien. Ze was alleen te klein, ze liep rond en met ver-
stand. Tom zou enorme problemen tegenover u en zichzelf hebben betekend.’
De moeder: ‘Ik had het moeilijk een paar dagen na het overlijden. Ik had hem gezien met alles er op en
eraan, het was een goed kind. (goe kind)’
De neonatoloog: ‘En dan te moeten stoppen is gebaseerd op geloof in wat wij zeiden hè.’
De moeder: ’Ja.’
De neonatoloog: ‘Ja, en dat is voor iedereen moeilijk. Het makkelijkst zou het zijn om het echotoestel in
de vuilnisbak te gooien, en iedereen naar huis te doen gaan zonder iets te weten. Maar dan na een paar
maanden zouden de mensen toch minder blij zijn. Het is ook onze psychische plicht om het u te zeggen.
We twijfelden niet hè. Maar ik had u de prentjes ook kunnen laten zien en zeggen dat ze er goed uitzagen.
Maar we mogen geen ongelukkige individuen in leven houden. We baseren ons op ervaringen met men-
sen met oudere kinderen die in leven bleven en op beslissingen is niet meer terug te komen als ze ouder
zijn. Natuurlijk kan een kind later ook problemen krijgen, bijvoorbeeld leukemie, maar Tom zou zijn
begonnen met handicaps. Hij heeft een kans gehad, we kennen de risico’s, we hebben het op zijn minst
geprobeerd.’
De vader: ‘We hebben veel lof voor het (naam ziekenhuis).’
De neonatoloog: ‘Ja, mocht u ooit een baby hebben, toon hem ons.’
De moeder: ‘Er zijn natuurlijk mensen die zeggen; ‘je bent jong’. Maar dat is het niet.’
De neonatoloog: ‘Nee, het blijft bij u, Tom blijft een kindje van u. Zelfs als u opnieuw een jongen zou
krijgen en hem Tom zou noemen, zal hem dat niet vervangen. Maar u bent nog jong, het zou kunnen.
Maar Tom is uniek en zal nooit vervangen worden.’
De moeder: ‘Nee, we zullen een volgend kind niet Tom noemen denk ik.’
De vader: ‘Nee, absoluut niet. We hadden twee namen, kozen voor Tom de minst leuke van de twee
omdat hij zo vroeg was.’
De moeder: ‘Het is goed dat we dat gedaan hebben.’
De neonatoloog: ‘Het kan nog een meisje zijn ook hè. Als er nog vragen zijn, stel ze ons. En als u bevallen
mocht zijn, kom het ons tonen. Willen jullie nog even kijken op de afdeling waar Tom lag?’
De moeder: ‘Nee, liever niet. Liggen er weer van die kleintjes?’
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De neonatoloog: ‘Nee, niet zo jong nu. Al weer iets ouder. Sommigen liggen hier al een tijdje.’
De moeder: ‘Dat is dan helemaal moeilijk, als je je gehecht hebt aan het kindje, dat hadden wij nog niet zo
aan Tom.’

De couveuse van Pandora

In de casus van Tom staat de voorwaardelijkheid van een aantal verbonden zaken centraal: de ouders heb-
ben vanaf het begin getwijfeld over de kansen van Tom. De behandeling is door de neonatologen ingezet,
maar met een voorbehoud. Ze informeren de ouders met een nadruk op de geringe kansen van Tom en de
grote risico’s op hersenbeschadigingen. Als de neonatoloog ‘s avonds het eerste gesprek met de ouders
voert, benadrukt hij dat ze moeten blijven denken, ‘verstand op nul’ is niet de juiste houding volgens
hem. Hij wil de ouders vanaf het begin betrekken bij behandelingsbeslissingen. De redenering is als volgt:
Tom krijgt een kans, maar volgens de natuur zou hij zijn overleden. Wij moeten dus de rol van de natuur
overnemen en voor Tom kiezen. Dat doen we zo: indien alles er op wijst dat Tom levenskansen heeft en
ook goed (zonder handicaps) lijkt te gaan overleven, zetten we de behandeling door. Als dat niet zo is, sta-
ken we de behandelingen en laten hem overlijden. Opmerkelijk is dat de arts veel zeggenschap aan de
ouders toekent.

De ouders van Tom hadden een scherp besef van de geringe kansen van hun kind. In het gesprek met
de arts, waarin die sprak over de stuntelige methoden, vertelden ze dat ze Tom, hun eerste kindje, niet
hun favoriete naam hadden gegeven. Ze nemen zich aanvankelijk ook voor om Tom als hij uit de cou-
veuse komt toch nog de andere naam te geven.14

De arts benoemt zijn rol aldus: We weten dat ieder ouderpaar gezonde kinderen wil hebben, je begint
niet met je voor te stellen dat je kind gehandicapt zal zijn. Onze taak is dan ook om het uit te leggen als het
niet goed is en bij zeer ernstige situaties waarin de kansen op een normaal leven zeer klein zijn moet stop-
pen van de intensive care mogelijk zijn. Maar de mening van de ouders is daarbij van groot belang. De
ouders zeggen dat ze iedere dag willen evalueren hoe het gaat. Ze willen alles zien. Ze zeggen dat er in het
leven altijd de kans is dat er een ongeluk gebeurt: ‘Maar nu weet je meer, je staat er op te kijken. We willen
pas beslissen als de hypotheek op de toekomst echt zichtbaar is, niet wegens risico’s.’

In een casus als die van Tom klapt de beoordeling om als er sprake van hersenschade is. De kwaliteit
van leven is dan de enige overweging. Frohock (1986: 85) schetst het belang van de hersenen bij die beoor-
deling: ‘Neurological functions are not merely the first on an ordinal listing of quality of life conditions.
They dwarf all other conditions in cardinal magnitude. The brain is far and away the most important
organ of life for all respondents.’ Alle gegevens over Tom worden nu gekleurd door de ‘hypotheek’ op de
kwaliteit van leven die zichtbaar is gemaakt in de vorm van mogelijke hersenschade. De longen van Tom
functioneren inmiddels veel beter maar hij blijft nog wel beademing nodig hebben. Een bloedvat bij het
hart15 vormt op dat gebied een mogelijke extra bedreiging maar de arts schetst die als een bijzaak: ‘Daar-
door gaan we vastlopen, maar het is een terzijde. Het belangrijkste is wat de beelden laten zien, een evolu-
tie die toeneemt.’

De arts verwacht dat Tom een verhoogde spierspanning zal hebben; spasticiteit. De ouders conclude-
ren dat de grens bereikt is. De arts: ‘We zijn medisch gezien nog niet zover dat we u zeggen dat stoppen
beter is, maar we zijn wel bereid dat te doen als u het zegt. U mag het zeggen in deze fase. U kunt zeggen:
wij willen een normaal kind en anders niet’. Tom had, in termen van de stafleden en de ouders ‘een kans
gehad’.

Dat Tom geen zeer ernstige handicaps zal overhouden aan de hersenschade is juist een reden om met
de behandeling te stoppen: ‘Tom zal niet zo gehandicapt zijn dat hij niet zal weten van zijn mogelijkhe-
den. Mogelijk zal hij ons later verwijten dat we tegen de natuur in gehandeld hebben. En voor ons zal het
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zwaar zijn om een gehandicapt kindje te hebben. We moeten dus zelf een beslissing nemen, we moeten de
natuur niet meer tegenhouden.’ Dat zegt de vader op de zevende dag, als de ouders weer met de arts praten
om de beslissing van de vorige dag te bevestigen. In het ‘nagesprek’, enkele maanden na het overlijden van
Tom blijkt eens temeer hoe de moeder tegen het leven van haar zoon aankeek. Deze ouders hebben de
informatie en de ruimte die de arts hen gaf aangegrepen om de medische feiten te interpreteren en tot een
beslissing te komen.

Volgens Guillemin & Holmstrom (1986) en ook volgens Anspach (1993) gebeurt dit op vergelijkbare
afdelingen in de Verenigde Staten niet. Volgens deze auteurs zijn de stafleden vooral bezig met het voor-
komen van meningsverschillen met ouders en het produceren van instemming van ouders met de door de
staf gewenste behandeling. De reden voor dit gedrag ligt in de dynamiek die volgens deze auteurs de gang
van zaken bepaalt. Alle pasgeborenen moeten maximaal behandeld worden en het streven is om daarbij
de grenzen te verleggen. Organisatorische en technologische factoren dwingen tot steeds verdergaande
behandelingen. Dat is de missie van de staf: het in leven weten te houden van steeds jongere, kleinere en
ziekere pasgeborenen. Ouders worden buiten de besluitvorming gehouden en het perspectief van de
ouders blijft buiten beschouwing. In een dergelijke ‘upbeat’ atmosfeer is het praten met de ouders over
mogelijke nadelen en risico’s van de behandeling geen te verwachten verschijnsel. Neonatologen en kin-
derchirurgen in Nederland en België melden in publikaties dat ze zo handelen: De stafleden bespreken de
diagnose en prognose met elkaar en proberen tot consensus te komen. Die consensus wordt dan meege-
deeld aan de ouders. (De Leeuw et al. 1996; Mourik et al. 1994; Deconinck & Raes 1999)) Dat is ook wat
Guillemin & Holmstrom (1986) over de Nederlandse praktijk melden. We hebben nu een beeld dat con-
trasteert met deze en andere casussen in dit onderzoek. Neonatologen geven ouders veel zeggenschap,
maar ze beschrijven zelf hun praktijk anders. Ze zeggen dat ze ouders pas informeren als er consensus in
het team is bereikt en zo’n handelwijze staat op gespannen voet met het betrekken van de mening van de
ouders in de besluitvorming.

Een ‘upbeat’ atmosfeer ontbreekt op de afdelingen in Gent en Amsterdam. Weliswaar is de staf van de
afdeling in Gent ‘agressiever’, men start levensverlengende behandeling bij jongere kinderen dan de staf
van de afdeling in Amsterdam. Maar op beide afdelingen heerst een flinke mate van scepsis over de kan-
sen van dergelijke behandelingen. De houding van de stafleden wordt gekenmerkt door verantwoorde-
lijkheidsgevoelens: ‘We voelen ons verantwoordelijk voor onze daden en willen hem niet tegen elke prijs
in leven houden.’ (arts in casus van het volgende hoofdstuk) De missie van de stafleden op de afdelingen
in Gent en Amsterdam is moralistisch en gericht op het selecteren van de kinderen die mogen overleven.
Bij die beoordeling kan men niet uitsluitend terugvallen op medische feiten en medische standaarden. De
morele afweging die artsen en verpleegkundigen maken is in wezen dezelfde als die ieder lid van de
samenleving kan maken. Ze zijn daardoor in de ontmoeting met de ouders op dit punt niet méér deskun-
dig dan de ouders. Heymans, hoogleraar kindergeneeskunde in Amsterdam heeft de wederzijdse afhanke-
lijkheid van artsen en ouders benoemd als een poldermodel (Vrij Nederland 13-11-1999). Overleg en con-
sensus is nodig, de staf weet nooit precies hoe ouders denken over de kwaliteit van leven van hun kind.
Dit verantwoordelijkheidsgevoel en besef van afhankelijkheid zet de stafleden aan tot het zo volledig
mogelijk informeren van ouders. Op een specifieke manier. Die zullen we hier beschrijven: risico’s wor-
den benadrukt vanaf het begin van de behandeling. Dat gebeurde bijvoorbeeld in dit korte gesprekje vlak
na de geboorte van Tom. De vader komt bij zijn zoontje dat net geboren is. De arts zegt: ‘Gefeliciteerd
met uw zoontje. Hij is heel klein, maar we gaan het proberen. Neurologisch is het nog af te wachten. Het
gevaar is dat hij niet gezond naar huis zou gaan. Het is nu nog te vroeg voor dat soort dingen, maar we wil-
len het u wel steeds vertellen, zodat we met elkaar kunnen beslissen. We hebben hem moeten intuberen.
We proberen nu te zien hoe het verder gaat.’ Het wijzen op de gevaren die nog kunnen opdoemen wordt
steevast verbonden met de wenselijkheid maar ook met de mogelijkheid om over het voortzetten van de
behandeling te praten. Hoopvol zijn wordt, al dan niet op vriendelijke wijze, als een tijdelijk opzij te zet-
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ten basishouding voorgesteld. Het hebben van hoop wordt tegengesteld aan reëel zijn. Reëel zijn wordt
voorgesteld als een basishouding die het mogelijk maakt om over de problemen en opties te praten.

Het tot stand brengen van een besef van de kansen en risico’s werd bijvoorbeeld op de afdeling in
Amsterdam op deze wijze nagestreefd (casus hoofdstuk VII):

Neonatoloog: ‘In het algemeen gezegd: hij is ernstig ziek. We moeten hem beademen omdat hij proble-
men met de ademhaling heeft. We moesten veel aan de apparatuur draaien. Bij zo’n vroege geboorte ver-
wacht je problemen en die zijn er ook. Beademing is een noodzakelijk kwaad. Je moet, maar je weet ook
dat er complicaties door ontstaan. Het begin van beschadigingen aan de longen zie je al. We proberen de
beademing zo te sturen, dat hij zoveel mogelijk profijt en zo min mogelijk schade van de beademing heeft.
Maar zijn longen zijn niet uitgegroeid, ze zijn onrijp, in de knop en we moeten ze openblazen. Dat kan
niet anders, maar ze verzetten zich daartegen. Er ontstaan dan beschadigingen en die gaan ontsteken. De
eerste tekenen daarvan zijn al te zien. De bloeddruk is een ander probleem. We hebben twee keer zijn
bloed moeten aanvullen, maar zijn hart en bloedsomloop zijn onrijp. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal.
Dit punt hangt ook sterk samen met de longdoorbloeding. We hebben daar dus problemen mee. Echte
problemen hebben we niet en nog niet. Met name infecties, dat is nog niet gebeurd. Waar we ook naar kij-
ken zijn de hersenen. Hij is zo jong en we moeten zoveel beademing geven. Daardoor kunnen de bloed-
vaatjes in zijn hersenen barsten en kunnen hersenbloedingen ontstaan. Waar het ons om gaat is hem in
een stabiele fase aan de beademing te krijgen. Dat we niet steeds moeten wisselen. Dat moet toch in de
komende 24-48 uur gebeuren. En we willen de bloeddruk goed houden. En hopen dat er geen complica-
ties optreden die de zaak in een slechter daglicht stellen. Als het wat beide betreft nou goed zou gaan….’
De neonatoloog laat een stilte vallen. De ouders zeggen niets.
De neonatoloog vervolgt: ‘Wist u dat?’
Weer een stilte.
De vader: ‘Hij is ziek. Ik dacht dat ‘ie het goed deed, stabiel was van bloeddruk en het hartje.’
Neonatoloog: ‘Ben je bang?’
De moeder: ‘Ja.’
De neonatoloog: ‘Ik zeg niet dat er geen hoop is, anders deden we het niet.’
De vader: ‘Ja.’
De neonatoloog: ‘Maar we zijn nu nog diep in de problemen. Als je ziet hoe mager hij is. Het is een knok-
partij. Dus bang zijn is terecht, dat betekent dat je het begrijpt.’ 16

De risico’s worden door stafleden benadrukt tot ze de indruk hebben dat ouders er van doordrongen zijn.
Dat valt voor ouders emotioneel niet mee. Er komt bij, dat de informatie technisch complex is en ook nog
vaak over een verre toekomst gaat, zoals bijvoorbeeld de informatie over longproblemen en zeker de infor-
matie over de hersenen. Als de staf de indruk krijgt dat de ouders de risico’s niet voldoende beseffen zijn ze
bereid dat expliciet aan de orde te stellen. De vader uit het fragment hier boven gaf de neonatoloog in een
volgend gesprek de indruk dat hij de situatie niet begreep (of niet wilde begrijpen) waarop de neonatoloog
hem toebeet: ‘Realiseert u zich wel hoe ziek hij is?’ Tot het moment dat ouders dit niet doen kunnen ze
voor de staf onvoldoende als een gesprekspartner dienen bij de interpretatie van kansen en risico’s.

Het valt op dat de ouders wel geïnformeerd worden over de risico’s maar dat ze zelden zekerheden krij-
gen te horen. De informatie die ouders krijgen is niet hoopvol en ze is nadrukkelijk ‘voorlopig’. De neo-
natologen hielden bijvoorbeeld in de gesprekken met de ouders van Tom en Jan alle opties open. Een
zekere wreedheid kenmerkt deze informatiepraktijk dan ook.17 Wereszczak et al. (1997): ‘However, many
mothers vividly recalled stress associated with staff. They reported difficulty obtaining accurate and con-
sistent information in terms they could understand and found that negative information was offered
more freely than positive information.’ Een dergelijke informatiepraktijk maakt ouders onzeker. De oor-
zaak van de verwarring die stafleden stichten ligt deels in de snel wisselende toestand van deze kinderen.
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In de eerste levensweken of zelfs levensmaanden kunnen ze van ogenschijnlijk gezond plotseling ernstig
ziek worden. De houding van de staf is dan ook niet alleen door verantwoordelijkheidsgevoelens geken-
merkt. Ze hebben ook een houding die Fox (1959/1998) benoemde als ‘detached concern’, een ont-
hechte/afstandelijke betrokkenheid/bezorgdheid ten aanzien van de patiënt. Ze wachten af tot er defini-
tieve bewijzen zijn dat het goed gaat met een kind, en tot die tijd houden ze rekening met alles. Maar ze
zijn niet ‘affectief neutraal’, zoals Parsons de houding van de arts typeerde. Ze informeren de ouders van-
uit hun bezorgdheid, niet vanuit hun neutraliteit. Die bezorgdheid zet hen aan om informatie, ook als die
nog niet helder is, toch al aan ouders te geven. De onzekerheid van de behandeling schept de behoefte aan
bespreking. De introductie van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst in Nederland, die
het informatierecht van patiënten en vertegenwoordigers van patiënten waarborgt, heeft de praktijk van
de neonatologie in dit opzicht niet gewijzigd.18 De beschikbare informatie wordt ouders gegeven omdat
alleen zo ruimte ontstaat alle opties open te houden. Deze conclusie gaat in tegen wat bijvoorbeeld
Waitzkin & Stoeckle (1972) en andere ‘kritische’ analisten over de medische praktijk betogen. Volgens
hen, maar verwante redeneringen zijn ook te vinden bij Glaser & Strauss (1966) en De Swaan (1982), hou-
den de artsen de patiënten (en ouders) in onzekerheid om zo hun professionele autonomie en macht te
kunnen behouden. De artsen op de hier bestudeerde afdelingen willen vooral uitvoering geven aan hun
morele zorgen over de door hun in leven gehouden kinderen.

Techniek speelt op deze afdelingen een grote rol en beïnvloedt ook het omgaan met hoop. Volgens De
Swaan (1982) is de geruststellende en bezwerende werking van medisch ingrijpen sterker naarmate het
wetenschappelijker, technischer en efficiënter overkomt. Techniek levert volgens hem een bijdrage aan
het systeem van de hoop. In de neonatologie blijkt echter dat àls de ouders de medische mogelijkheden
aanvankelijk al als hoopgevend zien, ze door de staf snel uit de droom worden geholpen. Juist de nadelen
van op zich noodzakelijke, want levensverlengende, behandelingen worden hun voorgeschoteld. De risi-
co’s die de hoop op een goede afloop ondermijnen, zo krijgen ze te horen, ontstaan niet alleen door de
onrijpheid van het kind. De behandelingen zelf vormen ook een risicofactor die de kans op een goede
afloop verminderen. Ouders krijgen te horen van verschillende soorten beschadigingen die, mede
doordat behandeld is, kunnen zijn ontstaan. De longen kunnen worden beschadigd door de beademing.
De ogen door de wisselingen in zuurstof-gehaltes in het bloed. De hersenen kunnen beschadigd raken
door de conditie van het kind en de effecten van de behandeling op het fragiele evenwicht van het kind.
Een risico dat vooral benadrukt wordt is dat de medische mogelijkheden zo effectief blijken te zijn dat ze
– achteraf ongewenst – het kind in leven weten te houden.

De staf doet dit ook in het besef dat van de technische mogelijkheden een dwang tot behandelen uit-
gaat. Als behandelingen eenmaal begonnen zijn krijgen die een eigen dynamiek. De enige manier om die
te doorbreken is het – bijna ritueel – benoemen van gevaren en risico’s, zowel in onderlinge gesprekken
als in gesprekken met ouders. Zo volgt uit de informatie die ouders krijgen welhaast een opdracht om de
staf in de gaten te houden. De vraag van de neonatoloog op de afdeling naar wat voor ouders het zijn
(‘Kunnen we met hun praten over stoppen?’) is belangrijk. Hij heeft hen niet nodig om over medische
zaken te beslissen, maar wel als het gaat om morele zaken. De technische mogelijkheden blijken voor deze
ouders en de stafleden geen ‘hoop’ in te houden. Juist het tegendeel, de mogelijkheden van de behande-
ling blijken een kwaad te herbergen. De kans bestond dat Tom in leven zou blijven met handicaps. Tom
heeft alleen in de couveuse geleefd.

De werking van hoop

Hoop is een concept uit het dagelijkse leven. Er zijn grofweg twee soorten hoop te onderscheiden. Hoop
met een doel of bedoeling en hoop als een attitude zonder focus (Godfrey 1987). Geneeskundige moge-
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lijkheden vertegenwoordigen de hoop dat ziekten en tegenslagen bestreden kunnen worden. Tannen
(1993) stelt dat hoop voortvloeit uit de aanwezigheid van behandelingsmiddelen en -mogelijkheden. Vol-
gens De Swaan (1982) werken behandelingen ook hoopgevend omdat er een bezwerende werking van uit
gaat. Dat geldt sterker naarmate de behandeling geheimzinniger, ingrijpender is en meer door techniek
gedomineerd wordt. In de geneeskunde heeft het concept hoop echter een theoretische werking gekre-
gen. Del Vecchio Good et al. (1990) spreken van een ‘economy of hope’. Artsen menen dat hoop een bij-
drage levert aan het vermogen van de patiënt om de ziekte te doorstaan. Hoop verbetert ook de houding
van de patiënt ten opzichte van de artsen en de behandeling. Hoop geven wordt zo een (emotioneel)
onderdeel van de behandeling.

Voor sociologen is hoop een irrationeel en ook misleidend deel van de behandeling. Volgens Good et
al. (1990) draagt hoop echt bij aan de genezing van de patiënt. Volgens Glaser & Strauss (1966), De
Swaan (1982) en The (1999) dient de hoop bij uitstek om te voorkomen dat patiënten hun lot onder ogen
zien. Volgens hen levert de hoopvolle illusie van de patiënt een aandeel bij het in stand houden van een
medisch regime waarin emoties onderdrukt zijn en kunnen blijven. De orde van de afdeling kan zo
behouden blijven. Hoop wordt in deze studies als een negatief te waarderen houding gekenschetst.
Mamo (1999: 33): ‘An unstated assumption runs throughout the literature on death and dying in general,
and awareness contexts in particular. This assumption is one in which open awareness becomes idealised
as the “best” way to die or experience the death of a loved one. When dying patients die unaware or do not
project awareness to the social interactants, an assumption of a ‘poor’ way to die is constructed. This may
be an assumption for sociologists to render problematic. Instead of asserting that there is one, ideal way to
die, sociologists could offer individuals, families, and medical personnel a fuller understanding of the
multiple ways in which death occurs.’

De Swaan (1982) en The (1999) laten zien dat de patiënten zelf een groot aandeel hebben bij het in
stand houden van hoop. Patiënten dragen er aan bij dat een systeem van de hoop in stand blijft omdat het
bespreken van de naderende dood zo moeilijk is. The (1999:159): ‘Door ons diepgewortelde verzet tegen
sterfelijkheid en de daaruit voortvloeiende onmacht om met de dood om te gaan, vestigen we onze hoop
op artsen. Artsen zijn geneigd patiënten deze hoop te geven. soms zonder dat ze zich daarvan bewust zijn,
soms tegen beter weten in.’ Ter Borg (1997) stelt dat het medisch bedrijf in de laatste honderd jaar de
gedragscontrole voor een belangrijk deel heeft overgenomen van de kerk. Belangrijker is volgens Ter Borg
echter dat geneeskunde als geheel hoop geeft en dat medici zich in de rol van heilbrenger zien geplaatst.
Die toegeschreven rol wordt nog versterkt door de uitzonderingspositie die medici innemen. Ze mogen
als enige in de samenleving de lichamelijke integriteit van mensen doorbreken en ze zijn ook de enigen die
(onder voorwaarden) het leven van medeburgers ongestraft kunnen beëindigen.

Recente studies van de medische praktijk in Nederland laten zien dat hoop een ambivalent concept is.
Van Dongen (1995) analyseert hoop in de psychiatrische setting. Hoop heeft op de afdeling voor chro-
nisch zieken een speciale betekenis. Het richt zich op kleine dingen en op de acceptatie van de chroniciteit
van de ziekte. Hoop werkt op deze afdelingen, stelt Van Dongen, het houdt mensen gaande. Maar daar-
mee houdt het hen ook op hun plaats. Van Dongen ziet een parallel met de somatische geneeskunde:
patiënten krijgen de prognose op lange termijn niet te horen omdat de stafleden de verhoudingen met de
patiënten goed willen houden. Het zonder hoop zijn van een patiënt wordt door de stafleden gezien als
een ‘ziekte binnen de ziekte’. Hoop wordt onder die omstandigheden een moreel imperatief.

The (1999) hanteert het begrip ‘onterechte hoop’19 om aan te geven dat mensen met een bepaalde vorm
van kanker hoop op genezing houden terwijl er objectief geen kans op genezing is. Dat ze niet zullen
genezen wordt hen ook wel gezegd, maar door de manier waarop dat gebeurt dringt die boodschap niet
tot hen door. Dat komt deels door dubbelzinnigheden in de mededelingen van de arts. Artsen gebruikten
verhullende taal. Na de mededeling dat de patiënt ongeneeslijk ziek is, gaat de arts snel over naar de
mogelijke behandelingen. Daardoor verplaatst zich de focus van de ziekte en de gevolgen er van naar de
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(korte termijn) behandelingen. De behandeling wordt als ‘therapie’ aangeduid en daar gaat de suggestie
van uit dat de patiënt kan genezen. De patiënt krijgt geen informatie over de lange termijn te horen. Als
patiënten daar wel naar vroegen werd de prognose ‘geneutraliseerd’. De arts zegt dat iedereen in principe
het volgende moment een ongeluk kan overkomen. In het algemeen was het zo dat patiënten die vragen
stelden over hun kansen op genezing dubbelzinnige antwoorden kregen. Artsen individualiseren bijvoor-
beeld de prognose; ‘We weten nooit hoe iemand reageert’ (op de behandeling). Er zijn altijd enige geval-
len waarbij de behandeling wel succesvol is en daarom houdt de arts dit open.

Deels ook kan het misverstand tussen arts en patiënt ontstaan zijn door de manier waarop de patiënt
met informatie om gaat. De onderzochte patiënten vragen niet naar de juiste gegevens omdat ze wel ver-
moeden dat die moeilijk te verwerken zijn. Ze geven de arts eigenlijk de mogelijkheid om de situatie vaag
te laten. Enkele (hoger opgeleide) patiënten in het onderzoek van The vroegen wel degelijk naar de volle-
dige gegevens en ze werden daarop over de lange termijn geïnformeerd. Zij hadden geen ‘onterechte
hoop’ op genezing. Hoger opgeleide mensen deelden de codes van gespreksvoering met de artsen en de
artsen leken dat prettig te vinden en gaven die mensen meer gedetailleerde informatie. The (1999: 63)
beschrijft die stijl als volgt: ‘een rechtstreekse, haast zakelijke, met weinig emoties gepaard gaande conver-
satiestijl.’ Er komt nog bij dat de patiënt zich na de eerste behandeling genezen voelt. Tot er recidives op
beginnen te treden kan de schijn dat de patiënt genezen is in stand blijven. The verwijt de artsen die
onduidelijke berichtgeving niet. Het lijkt alsof de dubbelzinnige manier van informeren afgestemd is op
de wensen van de patiënt. Die wil vaak niet, zoals een wet als de Wet Geneeskundige Behandelings-
overeenkomst stelt, volledig geïnformeerd zijn. Het ideaal van de autonome patiënt waar de wet van uit
gaat, de patiënt die alles weet en met de arts de keuzen voor de behandeling maakt, is lang niet altijd wat
patiënten wensen te zijn of kunnen zijn.

Op de afdeling neonatologie zien we echter wel dat ouders door de wijze van begeleiding een stem krij-
gen bij beslissingen over leven en dood van hun kind. Ze worden er bijna toe gedwongen om mee te
denken. De informatie is rationeel en de nadruk ligt op risico’s. De magische en bezwerende (hoopge-
vende) werking van techniek (De Swaan) wordt op deze afdelingen gevreesd. De vrees voor de dood (Ter
Borg) is in sommige gevallen kleiner dan de vrees voor een ernstig gehandicapt, met medische middelen
kunstmatig gestart, leven. Het neutraliseren en individualiseren van de prognose (The) gebeurt niet want
het is niet in het belang van de stafleden. Die willen ouders over het algemeen betrekken bij de besluit-
vorming.

De hoop, het realisme en de ouderbinding

Onzekerheid bij ouders is een direct resultaat van de manier waarop het deze kinderen vergaat en van de
manier waarop stafleden hen informeren. Vele auteurs benadrukken dat onzekerheid en hoop in de
geneeskunde centraal staan en verbonden zijn. Timmermans (1994) laat zien dat onzekerheid over de
medische feiten/prognose de ruimte geeft om hoop te geven. Die ruimte wordt op de afdeling neonatolo-
gie niet benut om ouders hoopvol te stemmen, maar om hen voor te bereiden op medezeggenschap over
complexe gegevens. Onzekerheden over de kansen van deze kinderen werden ook niet gebruikt om de
prognose te individualiseren, zoals The (1999) beschreef. Integendeel: de kansen van individuen als Tom
werden altijd uitgedrukt in termen van algemene bekende gegevens over de groep waarin hij hoorde. En
van die groep werden risico’s als de kansen op hersenschade benadrukt. We zagen dat de prognose ook
niet ‘geneutraliseerd’ werd, zoals The beschreef. De ouders van Tom deden daar zelf een poging toe. De
vader gaf aan dat er altijd een ongeluk kon gebeuren. De arts antwoordde daarop echter dat het in het
geval van Tom echter zeker was dat er problemen waren (en dat er dus een keuze gemaakt moest wor-
den).20 De andere verhullende techniek die The beschrijft zagen we hier ook niet: de artsen gaven de
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ouders bij voorkeur informatie over een verre toekomst. Ze bleven juist niet stil staan bij de korte termijn
(waarin altijd nog een behandeling voor iets te geven is) en als ze dat wel deden benadrukten ze de gevaren
van de behandelingen. De informatie is al met al niet geruststellend. Dat is begrijpelijk want de situatie is
niet geruststellend. Maar het is ook bijzonder dat geen of weinig pogingen gedaan worden om ouders
wat meer zekerheid te geven. Want de staf doet blijkbaar geen pogingen om met een systeem van hoop
een medisch regime in stand te houden waarin emoties onderdrukt zijn en blijven, waarin de sociale orde
op de afdeling behouden blijft. De staf lokt met deze manier van informeren juist emotionele gesprekken
uit. Ze geven ouders sombere, onduidelijke (of niet altijd duidelijke) informatie en bieden hen de moge-
lijkheid tot inspraak. In feite maken ze het zichzelf moeilijk.

Dat is echter alleen schijnbaar het geval. Glaser & Strauss stellen in hun eerste boek (1966) dat de orde
op de afdeling bewaard wordt door patiënten niet over hun aanstaande dood te vertellen. De staf hoeft
dan niet alle uit dat besef voorkomende emoties te reguleren. In een later boek (1968) stellen ze echter dat
de sociale orde op de afdeling beter gediend is bij een besef van de patiënt dat hij/zij gaat overlijden omdat
er dan geen onverwachte dingen kunnen gebeuren, geen onverwachte en ongeplande uitbarstingen van
gevoelens optreden.21 Op de afdeling neonatologie wordt de orde ook niet doorbroken door ouders die
volledig op de hoogte zijn van de sombere informatie over hun kind. Voor de staf zijn juist ouders die niet
beseffen wat er mogelijk allemaal nog mis kan gaan een ‘gevaar’. Want zij zijn niet voorbereid op moge-
lijke beslissingen en zijn niet in staat met de staf rationeel alle opties te overwegen. ‘Affectdemping’, zoals
De Swaan (1982) een functie van het systeem van de hoop noemde is contraproductief op de afdeling neo-
natologie. De ideale patiënt in het kankerziekenhuis dat De Swaan onderzocht is de ‘flinke patiënt’, die
zijn emoties in controle houdt. Op de afdeling neonatologie is de ideale ouder ‘reëel’, in staat om ratio-
neel mee te praten en denken over de behandeling.22

De ouders moeten in de ogen van de stafleden nog aan iets anders voldoen, ze moeten tonen dat ze een
band hebben opgebouwd met het kind. De ideologie van ‘bonding’ stelt dat ouders die geen band hebben
opgebouwd met het kind later mogelijk zullen overgaan tot verwaarlozing of zelfs mishandeling van het
kind als het thuis is. In het geval een kind overlijdt, zou een gebrekkige band met het kind het rouwproces
bemoeilijken. Vooral in de jaren zeventig is daar veel over geschreven.23 De bonding-hypothese wordt in
het algemeen als weerlegd beschouwd stelt Schols (1991: 10). Maar deze hypothese voedt nog steeds het
denken van de stafleden, bepaalt hun perspectief op ouders en dus hun handelen. De staf heeft het idee
dat de omstandigheden op de afdeling een goede ouder-kind binding zodanig belemmeren dat er veel
aandacht wordt besteedt aan het stimuleren van die binding. Het bevorderen van de binding van ouders
aan het kind is te zien als het tweede hoofddoel van de stafleden (naast het informeren en reëel maken).
De ideale ouder is op de hoogte van de ernst van de toestand van het kind, is reëel. Maar hij/zij laat ook in
alles zien dat hij/zij een band heeft met dat kind.

In de omstandigheden op de afdeling neonatologie, met onzekerheid als centraal gegeven, is het inde-
len van ouders een belangrijke activiteit van de staf: ‘The labeling of parents is a dominant feature of the
social organization of the NICU’ (Heimer & Staffen 1995: 637). De staf weet dat de twee doelstellingen
zich moeizaam tot elkaar verhouden. Ze denken sterk in ‘of’-‘of’. De ouder is realistisch en dan is de bin-
ding in gevaar. Of de ouder bindt zich volledig aan het kind en realiseert zich niet dat het kind mogelijk
zal overlijden of dat er een moment kan komen waarop in het belang van het kind besloten moet worden
om het te laten overlijden. Stafleden vragen zich vaak af: ‘Ben ik niet te somber geweest, of, indien ze twij-
felen over de kansen van het kind, ‘ben ik niet te weinig somber geweest?’

Ouders die vooral letten op techniek of aan via techniek verkregen gegevens worden gemaand naar
hun kind te kijken. Dat gebeurde vooral op de afdeling in Amsterdam. De verpleegkundigen dirigeren de
ouders weg van de overheersende, rationaliserende en in het oog springende techniek. De arbeid die met
‘het binden’ is verbonden is diffuus. Stafleden proberen ouders te betrekken bij de zorg voor hun kind,
stimuleren fysiek contact. Ze benadrukken dat het kind een sociaal wezen is. Ze schrijven samen met de
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ouders eigenschappen en persoonlijkheidskenmerken toe aan de kinderen. Ze bespreken typische reacties
van het kind.

Voor ouders is dit eigenlijk net zo complex als het realistisch worden. Want de reacties van deze kinde-
ren zijn niet makkelijk in te delen, ze zijn ook vaak nauwelijks sociaal. De veronderstelling van de staf dat
hechten een probleem is, is voor sommige ouders vreemd. Andere ouders houden gezien de geringe kan-
sen van hun kind inderdaad liever afstand. Nordio & Vonderweid (1990) concluderen ook dat er grote
verschillen bestaan tussen ouders. Ouders kunnen de stress van een premature geboorte en opname op
een neonatologie inderdaad baas worden door afstand te houden: ‘coping through distance’. Andere
ouders zullen de stress proberen te hanteren door betrokkenheid: ‘coping through commitment’.

Het belang van de binding in het geval van de besluitvorming is dat voor de stafleden alleen ouders die
zowel reëel zijn als zich gebonden tonen een goede gesprekspartner vormen. Indien ouders hun mening
over de behandeling beargumenteren met een verwijzing naar hun eigen situatie en niet naar het belang
van het kind, dan reageren stafleden afwijzend. Een ouder die bijvoorbeeld zegt dat zijn/haar kind niet
verder behandeld moet worden omdat hij/zij alleen kinderen wil die in staat zijn tot een hogere opleiding,
wordt door stafleden gediskwalificeerd. Het eigen belang van ouders kan niet als argument gelden. Ze
moeten hun mening over de voortzetting van de behandeling verwoorden vanuit een gebondenheid aan
het kind, vanuit het belang van het kind: ‘We willen het (verder lijden)… (ons kind) niet aandoen.’

Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders die op grond van levensbeschouwelijke principes niet
kunnen beslissen om uitspraken te doen die leiden tot het staken van de behandeling. In die gevallen gaat
het echter altijd om overtuigingen die leiden tot het voortzetten van de behandeling. De andere kant op:
het pleiten voor het staken van de behandeling op basis van eigen belangen wordt veel minder geaccep-
teerd door de stafleden. Zij stellen zich dan op als de vertegenwoordiger van het kind.24

IJkpunten

De communicatie gaat vaak over het tijdsverloop in de behandeling. Ouders weten niet wat als verbete-
ring, stilstand of verslechtering gezien moet worden. Ze weten, met andere woorden, niet wat de timeta-
bles (Roth 1963) van de behandeling zijn, wat het normale verloop is en wat bijzonder is. Patiënten verge-
lijken zichzelf vaak met andere patiënten om grip op de eigen timetable te krijgen. Dat gebeurt ook op de
afdeling neonatologie. Ouders vergelijken hun kind met andere kinderen. Vooral een ‘neerwaardse ver-
gelijking’, met kinderen die nog zieker lijken of nog kleiner zijn, helpt hen (Affleck & Tennen 1991). Dat is
op de afdeling neonatologie niet makkelijk. De toestand van kinderen verschilt sterk. Bovendien blokke-
ren verpleegkundigen ouders bij hun pogingen om de toestand van hun kind te vergelijken met andere
kinderen. Ze beschermen de privacy van andere kinderen en hun ouders en willen dat de ouders zich con-
centreren op hun eigen kind. De ouders zijn dus afhankelijk van de informatie die de staf hun geeft over
de ‘timetable en benchmarks’ (Roth 1963), ‘statusovergangen’ (Glaser & Strauss 1966), ‘graduations’
(Layne 1996).

Ouders krijgen aan het begin, of soms reeds voor het begin van het leven van hun kind, een behande-
lingsschema te horen, een timetable. Het dient als een interpretatieschema. Het werken met zo’n tijds-
schema is een manier om de onzekerheid het hoofd te bieden. Dit schema van het behandelingsverloop
heeft sterk morele componenten, zoals Roth (1963) laat zien. Aan het schema meten de artsen af hoe snel
de conditie van een patiënt verbetert. De patiënt zelf ontleent hoop aan dat geschetste behandelingsver-
loop. Maar de arts moet dan ook voorzichtig zijn om een niet te optimistisch beeld te schetsen. Er wordt
veel over deze timetables onderhandeld tussen artsen en patiënten. De analyse van timetables werpt ook
een licht op hoe met falen wordt omgegaan. Roth (1963: 107): An important issue to investigate, then, in
any study of career timetable is the manner in which failure is handled, both by those who suffer the fail-
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ure and by others who play a role in the control of their career timetable. (…) Under what conditions can
an organisation frankly reject those who cannot be maintained in the promotion system?’

De behandelingsschema’s die ouders te horen krijgen zijn echter niet lineair en zitten vol met verwij-
zingen naar afwijkingen van de schema’s (Layne 1996). Ouders krijgen steeds te horen dat er nog altijd
een terugslag mogelijk is of problemen van een andere aard. De door stafleden gebruikte metaforen halen
ieder idee van progressie onderuit. Zo zei een verpleegkundige op de afdeling in Amsterdam quasi luchtig
tegen ouders toen ze vroegen of het nu beter ging met hun kind: ‘Je weet het hè, we geven alleen garantie
tot de deur.’ Het kind wordt dan als een produkt voorgesteld waarvan niet duidelijk is of het wel goed
gemaakt is. De ‘fouten’ kunnen ook nog pas lange tijd na ontslag naar huis blijken.

De markeringspunten om dat behandelingsverloop af te bakenen, de tekens dat de behandeling al dan
niet effect heeft zijn niet hoofdzakelijk symbolisch, zoals in de studie van Roth. Op de afdeling neonato-
logie gaan ze vaak over zeer fysieke dingen als gewicht, leeftijd in zwangerschapsweken, afhankelijkheid
van techniek of medicinale ondersteuning. Ze zijn wel nadrukkelijk moreel, zoals Roth stelt. Andere
benchmarks nemen namelijk de vorm aan van beoordelingsmomenten die ieder hun eigen timetable en
morele inhoud hebben. Ouders krijgen te horen dat enige zekerheid over de overleving vaak pas na de eer-
ste 48 uur duidelijk wordt. Na wat meer dagen wordt duidelijk of er hersenschade is. Infecties worden pas
wat later weer bedreigend. Schade aan de longen en ogen nog later. Zo kunnen we zien dat ouders van een
aantal tijdsverlopen vernemen die niet noodzakelijkerwijze lineair verlopen. En die zeker geen hoop op
een goede afloop geven.

Afstandelijke bezorgdheid

De opname van een extreem te vroeg geboren kind is voor ouders moeilijk vanwege de problemen die deze
kinderen hebben. Maar ze is ook een emotionele crisis door de wijze waarop stafleden met informatie over
hun kind omgaan. Aan de andere kant sluiten stafleden met de nadruk op risico’s en angst voor handicaps
wel aan bij de initiële houding van ouders. Wat te zien is op de afdeling neonatologie is een specifieke
manier van omgaan met de emotionele druk die de geboorte van extreem jonge en kleine kinderen teweeg
brengt. De onzekerheden over het succes van de behandeling (overleven maar vooral ook ‘goed’ overleven)
brengen een informatiestroom naar de ouders op gang. Die bestaat uit twee elementen. In de eerste plaats
gedetailleerde informatie over de huidige toestand van het kind en de behandeling in het licht van de
(verre) toekomst. Het tweede element bestaat uit meer zorgende aandacht. Ouders helpen met verzorgings-
aspecten, leren de signalen van het kind zien en interpreteren e.d.: ouders binden aan hun kind. De doelstel-
lingen zijn moeilijk verenigbaar maar moeten toch samen komen in de voor stafleden ideale ouder: reëel en
handelend vanuit het belang van het kind. De ouders krijgen rationaliserende informatie die hen ten dele
leert denken als de stafleden. Het doel van de staf is om opties voor besluitvorming open te houden en de
staf wil zich er van verzekeren dat de ouders hun keuzen maken in het belang van het kind. De stafleden
zaaien met deze handelwijze twijfel bij de ouders. Ze leggen de emotionele last bij de ouders. Twijfel, onze-
kerheid en emoties doorbreken op deze afdelingen de orde niet. De orde is daar juist op gebaseerd. Twijfel
zaaien en in stand houden is een van de oplossingen geworden die stafleden aanwenden om de druk van
het omgaan met deze kinderen en hun verantwoordelijkheidsgevoelens voor die kinderen, te hanteren. De
ouders hebben de stafleden nodig. Maar de stafleden hebben de ouders evenzeer nodig. Ze hebben ze
nodig om gezamenlijk medische gegevens met in wezen sociale en normatieve inhoud te interpreteren en
betekenis te geven. In iedere situatie krijgen medische gegevens een specifieke betekenis en de houding en
reacties van de ouders spelen bij dat interpretatieproces een belangrijke rol.

De ouders moeten competent gemaakt worden om samen met de staf tot beslissingen te komen. Ook
in gevallen waarin het uiteindelijk goed afloopt met kinderen komt een discours van twijfel en afwachten
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op gang. Meestal loopt het goed af met deze kinderen, maar de kans dat er ingegrepen moet worden
bestaat en op de afdeling neonatologie wordt die kans soms realiteit. Stafleden beginnen ouders aan het
begin van de opname te informeren alsof er mogelijk later tegenslag komt en beslissingen moeten worden
genomen.

Neonatologieafdelingen zijn geen gewone ziekenhuisafdelingen. Ze vallen niet onder de typering van
Frankenberg (1994: 193): ‘Hospital wards are medicalized spaces where the bodies of patients are con-
fined, and for a time controlled, with the primary goal of sustaining and prolonging life’. Neonatologie-
afdelingen staan in het teken van de maakbaarheid, er worden geen lichamen geheeld maar levens moge-
lijk gemaakt. Heimer (1992) stelt dat de verantwoordelijkheid ‘for increasing or decreasing the potential of
a life that is entirely in the future’ zwaar weegt op de neonatologen. Daarbij gaat het niet strikt om medi-
sche overwegingen. De beslissing om behandelingen al dan niet voort te zetten is vaak gebaseerd op ‘kwa-
liteit van leven argumenten’ en daarbij vormen medische gegevens ‘slechts’ de basis. De interpretatie van
betrokkenen, ouders en stafleden is tevens ethisch en sociaal.25 De constatering dat het doen en laten op
deze afdelingen in het licht staat van de maakbaarheidsgedachte is geen van bovenaf opgelegde sociaal-
wetenschappelijke typering. Laat staan een kritiek op de neonatologie-praktijk. Stafleden handelen en
redeneren steeds in het besef dat zij spelen met de natuur, dat deze kinderen er niet zouden zijn als er geen
neonatologie was. Deze maakbaarheidsgevoelens veroorzaken een speciale houding die de een element
aan de houding van ‘onthechte betrokkenheid’ van Fox (1959/1998) toevoegt. De stafleden bekijken hun
eigen handelen met een grote mate van scepsis, bezorgdheid. Dat geldt zowel voor het medisch ingrijpen
als voor het informeren van ouders. Maar juist dat informeren van ouders is er op gericht om de ouders in
staat te stellen grenzen aan de behandelingen te stellen. Het is een soort: ‘hou me tegen anders ga ik door
met een behandeling die ik eigenlijk niet wil doorzetten.’

Ouders vinden aan de ene kant de nadruk op tegenslag en risico’s door stafleden een probleem. Aan de
andere kant willen ze ook alle informatie zo snel mogelijk hebben. Ze delen immers met stafleden vaak
iets van de houding ten opzichte van pasgeborenen met weinig kansen en grote risico’s. De ouders van
Tom deden dat. De ouders van het kind in het volgende hoofdstuk blijven vasthoudend in de confron-
tatie met de arts die hen tracht te betrekken bij zijn bezorgdheid over de toekomst van Jan. Ze blijven
‘achter Jan staan’. Ze redeneren dat Jan nu eenmaal ook, als hij op tijd geboren zou zijn, problemen had
kunnen hebben.

Er heerst op deze afdelingen geen ‘upbeat’ atmosfeer waar de dood ontkend wordt, zoals wel van
andere afdelingen gezegd kan worden (Bauman 1992). De dood krijgt op deze afdelingen een speciale
lading. Ogenschijnlijk is heel de setting gebaseerd op het vermijden van de dood. Veel geld en andere
middelen worden ingezet. Maar de betrokkenen op deze afdelingen handelen vanuit het besef dat deze
kinderen zonder medisch ingrijpen dood zouden zijn geweest. De kinderen zijn als het ware ‘geleend’ en
soms gaan ze alsnog dood. Die mogelijkheid bepaalt de praktijk. De dood is soms zelfs een oplossing die
gezocht wordt. Dit gebeurt in het geval dat de kwaliteit van leven ernstig in gevaar is. In zulke gevallen is
niet de dood het ergste dat kan gebeuren, maar het in leven blijven van een ernstig gehandicapt kind.
Hoop krijgt onder deze omstandigheden een andere betekenis. Het wordt niet alleen de hoop op een
goede afloop van de behandeling maar eerder de hoop dat er goede beslissingen genomen kunnen wor-
den. Zo gaat het in het algemeen. Ouderparen en individuele ouders verschillen sterk in hun vermogen
om de complexe informatie te verwerken en volledig medezeggenschap van ouders wordt dan ook niet
altijd nagestreefd en/of bereikt. Toch is de begeleiding van ouders daar wel op gericht en daarom wordt
afwachtend, in voorwaardelijke termen gesproken over het nut, de noodzaak en de legitimiteit van de
behandelingen.
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HOOFDSTUK VI

Het provisorium

De behandelingen die op de afdeling neonatologie aan extreem prematuur geboren kinderen gegeven
kunnen worden hebben een bijzonder karakter want met die behandelingen worden levens gestart en
mogelijk gemaakt. Er is niet zozeer, zoals in de ‘normale geneeskunde’ wel het geval is, sprake van een
genezingsproces na een aandoening bij een reeds bestaande persoon. Er is bij de hier besproken groep pas-
geborenen niet alleen sprake van ‘levensverlengende’ intensive care behandelingen, zoals intensive care
behandelingen dat wel zijn bij volwassenen. Voorafgaand aan de behandelingen op de afdeling neonato-
logie is immers nauwelijks sprake van ‘leven’, laat staan van ‘personen’. Frohock (1986: 10) over de
opname (en behandeling) van te vroeg geboren kinderen: ‘No gateway decision is more profound, for the
admission decision is then a decision on who is to count as human’.

De behandelingen bij extreem te vroeg geboren kinderen richten zich ook niet op ‘ziekte’, tenzij men
‘ziekte’ metaforisch opvat.1 Met behulp van die behandelingen wordt gepoogd het kind tijd te geven om
zijn potenties te verwezenlijken. Bijvoorbeeld de longen laten rijpen, ingewanden laten wennen aan voe-
ding, groeien en rijpen van hersenen – zelf ademhaling kunnen coördineren. De behandelingen zijn nog
op een andere manier bijzonder. Intensieve behandeling, met name beademing, begrenst de status van
het kind en bepaalt de ruimte die er is om te beslissen over het leven van de kinderen. ‘Ruimte’ bestaat in
deze opvatting zowel uit ‘gelegenheid’ en ‘mogelijkheden’ om te beslissen, als uit ‘tijd’ (om te beslissen).
In de periode waarin het kind afhankelijk is van intensive care behandelingen vinden beoordelingen van
de kwaliteit van het latere leven plaats. ‘Gelegenheid’ en ‘mogelijkheid’ slaat ook op de ruimte die ouders
hebben om mee te beslissen. Dit hoofdstuk gaat over het hoe en waarom van die (beslissings-)ruimte.

De antenatale gesprekken tussen neonatologen en aanstaande ouders, waarvan in hoofdstuk II voor-
beelden werden gegeven, tonen hoe stafleden en ouders aankijken tegen het behandelen van veel te vroeg
geboren kinderen. De behandeling kan gestart worden maar moet ook kunnen worden gestaakt indien
het doel, ‘goede overleving’ niet gehaald lijkt te kunnen worden. De behandelingen worden dus, als ze al
gestart worden, door een zekere voorlopigheid gekenmerkt. In hoofdstuk III bleek dat de behandeling van
Vari in zekere zin afgedwongen was. Vari kon niet bewijzen dat hij de inzet van intensive care behande-
lingen ‘waard was’. In hoofdstuk IV bleek dat de behandeling van Francine en Bart met tegenzin werd
gestart. Bij Bart werd de behandeling gestaakt omdat hij ernstige hersenbeschadigingen had. In het geval
van Klaas echter bleek de intensive care periode niet lang genoeg te duren en dit vormde juist een pro-
bleem. De behandeling wordt als een proefperiode gezien waarin het kind beoordeeld kan worden. Dat
bleek ook met Tom, in hoofdstuk V, het geval te zijn. De behandeling werd gekenmerkt door voorbe-
houd en gestaakt toen er ernstige hersenschade zichtbaar was geworden. De ouders en de neonatoloog
onderhandelden in zekere zin over de lengte van de periode waarin nog beslissingen over het leven van
Tom mogelijk waren. De neonatoloog die de verantwoordelijkheid heeft voor de behandeling van het
kind in de casus van dit hoofdstuk twijfelt erg over de legitimiteit van die behandeling. Hij benadrukt in
gesprekken met de ouders van Jan dat beslissingen over het leven van Jan mogelijk én nodig zijn. Nodig,
omdat hij aan de beademing ligt, mogelijk, zolang hij nog aan de beademing ligt.



In dit laatste hoofdstuk van deel twee wordt geprobeerd een typering te geven van de behandelingen
op de afdeling neonatologie en van de sfeer waarin die plaatsvinden. Daartoe wordt eerst ingeleid hoe
deze te vroeg geboren kinderen in theoretische termen getypeerd kunnen worden, namelijk als liminale
wezens. We zullen daarna proberen aan te tonen wat de invloed van de technologie is bij die typering en
uitwerken hoe behandelingen en de afdeling als een overgangssituatie of een ‘provisorium’ gezien kunnen
worden. Daartoe worden eerst de concepten ‘proefbehandeling’ en ‘herstelhandeling’ besproken want
‘het provisorium’ is een aanduiding die is afgeleid van het concept ‘proefbehandeling’. Het thema wordt
mede met behulp van informatie uit de casus van Jan verder uitgewerkt. Daarna komen de verschillen
tussen de afdelingen aan de orde.

Grensgevallen

Liminaliteit, afgeleid van ‘limen’, Latijn voor ‘grens’, ‘drempel’, is een door Van Gennep (1908) gehan-
teerd begrip om de fase tussen twee stadia binnen een transformatieproces mee aan te duiden. Het is een
tussenfase binnen rituele overgangsprocessen. Een persoon die overgaat van de ene naar de andere sociale
positie en niet meer de oude status heeft, maar ook nog niet als drager van zijn/haar nieuwe status
opnieuw is opgenomen in de sociale groep, verkeert in een liminale fase. Die persoon verkeert in een limi-
nale ruimte, een plaats “betwixt and between the normal, day to day cultural and social states” Turner
(1967). Liminaal is niet hetzelfde als ‘marginaal’ en/of ‘verwerpelijk’. De persoon kan in die fase juist zeer
geacht, zelfs heilig zijn (Turner 1974). Volgens Turner (1967) geeft die positie de persoon, maar ook de
sociale omgeving er omheen, een zekere ruimte om zaken opnieuw in te vullen. Het is “a fruitful dar-
kness”. Turner definieert liminaliteit eerder als een sfeer van actie of gedachten dan als een sociale modali-
teit. Andere auteurs deden dat wel. Frankenberg (1986) beschrijft hoe ziekte mensen in een liminale positie
brengt. Hun leven wordt zodanig ontwricht dat buiten de normale structuren komen te staan. Murphy et
al. (1998) en Little et al. (1998) zien liminaliteit als een proces in plaats van een fase. Volgens hen gaan
mensen die een chronische of levensbedreigende ziekte doormaken niet noodzakelijkerwijs door verschil-
lende fasen die scherp afgebakend worden of zijn. Little et al. zien liminaliteit niet als een fase of een
ruimte waarin de alledaagse normaliteit omgekeerd kan worden. Bij hen is liminaliteit een blijvende en
variabele staat. Nijhof (1995: 194) ziet de liminaliteit van chronisch zieken en gehandicapten als een gevolg
van het ontbreken van middelen om hun precieze sociale plaats te typeren/omschrijven. Ze zijn niet
gezond, niet ernstig ziek en ook niet erkend deviant. De middelen die ontbreken zijn rollen en taal. Er is
“geen specifieke, min of meer exclusieve en sociaal geldige, erkende taal beschikbaar om (het gedrag van)
mensen te beschrijven. (…) Er is dan geen sociale binding tussen object en woorden. Er zijn geen ‘inter-
pretatieve repertoires beschikbaar die de woordkeuze reguleren’.” Nijhof wijst er op dat liminale wezens
de natuurlijke orde doorbreken en mensen confronteren met de eigen ‘ontologische onzekerheid’. Het
liminale wezen tast het sociale leven aan, het vormt een gevaar. Douglas (1966) gebruikt het begrip limi-
naliteit niet, maar ze wijst er wel op dat objecten en wezens die in een tussenpositie verkeren als vervuilend
worden gezien, als een gevaar.

We hebben nu verschillende betekenissen van het begrip liminaliteit gezien. Bij Turner, die er de
meeste aandacht aan wijdde, is het een toestand waarin een persoon bewust verkeert en waarin nieuwe
mogelijkheden ontstaan. De persoon verandert van sociale positie en is daar actief mee bezig. Bij de
auteurs die liminaliteit in verband brengen met ziekte, is de persoon zich bewust van zijn tussenpositie en
heeft zij/hij er last van.

Bij Van Gennep (1908) ontbreekt die verwijzing naar een actieve zelfbewuste persoon. Hij beschrijft bij-
voorbeeld zwangerschap en geboorte als een transitionele periode waarin verschillende stadia van belang
zijn.2 Van Gennep ziet het doorknippen van de navelstreng, het baden, het afvallen van het navelstompje
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en de naamgeving als overgangsriten van de kindertijd. De pasgeborene wordt gezien als heilige en als
vreemdeling en “can be born only after he has obtained the favour of all those present.”(50)3 De pasgebo-
rene verkeert in een liminale fase. Van Gennep beschrijft het einde van die fase als een ceremonie waarbij
de vroedvrouw het kind op de zevende dag over de drempel draagt: “This seventh day is called the day of
the child’s coming out”(60). Ook het geven van een (voor)naam is een dergelijke markering: “When a
child is named, it is individualised and incorporated into society but the way this is done and receives mea-
ning varies according to society, gender, position in the society and other factors”(62). De liminale ruimte
verschijnt hier ook als een periode, een in de tijd, door rituelen afgebakende, eenheid. We kunnen met Van
Gennep stellen dat prematuren, net als alle pasgeborenen enige tijd in een liminale ruimte/fase verkeren en
we zullen die hieronder verkennen.4 Die ruimte/fase blijkt op de afdeling neonatologie voornamelijk door
techniek bepaald te zijn, zoals in de volgende paragraaf zal blijken. Van Gennep (1908: 50) duidt er met het
begrip ‘favour’ in het bovenstaande citaat op dat toestemming om de (echte?), de sociale, geboorte te
ondergaan door het kind moet worden verkregen van de betrokkenen. Dat inzicht kan ook in de literatuur
over infanticide gevonden worden. De liminale periode van pasgeborenen kan door mensen gebruikt wor-
den als een beoordelingsperiode en is mogelijk ook daartoe gecreëerd.

Proef-en herstelhandelingen

Frohock (1986: 14) citeert de wens van een neonatoloog: ‘What we should be doing is giving everyone a
chance in my opinion. If it doesn’t pan out, then pull the plug. Then stop respiratory support. But now
what we do is either we don’t start because we think in the majority it is going to be a poor prognosis, and
if we do start, if they end up in a very bad shape neurologically and on a respirator assumingly for life, we
just leave them there. (…..) If it was my kid, if it was myself, I would certainly wish myself and my child
dead. But we are not allowed to pull the plug and it’s not left up to the physician or the family.’ Wat de
arts voorstelt kan benoemd worden als een ‘proefbehandeling’. Zo schrijft ook Freeman (1987) over een
voorlopige inzet van behandelingsmogelijkheden. Als euthanasie (in de Verenigde Staten, zo vraagt hij
zich af) mogelijk zou zijn, konden we dan levens redden? De redenering is hetzelfde: als het mogelijk is
om behandelingen te staken, of om een ongewenst effect van de behandeling – de patiënt lijdt of blijft in
slechte toestand in leven – ongedaan te maken, zouden dan meer mensen behandeling ontvangen dan nu?

‘Proefbehandeling’, maximaal behandelen en intussen te weten te komen of de behandeling gezien het
resultaat wel voortgezet moet worden, is door De Ruiter en Sutorius (1993) en Sutorius (1995) in juridi-
sche zin uitgewerkt. Ze stellen dat de medische mogelijkheden zo groot zijn geworden dat de schaduw-
kanten van die mogelijkheden niet veronachtzaamd dienen te worden. De arts heeft volgens hen de plicht
om ook waardeoordelen in de beslissingen te betrekken, zo kan onnodig leed van patiënten voorkomen
worden. Maar, zo stellen De Ruiter en Sutorius, als de arts daar naar handelt, hangt hem vervolging
wegens moord boven het hoofd. Kan het recht dergelijk levensbeëindigend handelen toelaten, op welke
voorwaarden kan dat en hoe kan dit handelen gereguleerd worden? Medisch handelen is buitengewoon
want het schendt de integriteit van patiënten, vandaar dat dit handelen op verschillende manieren gelegi-
timeerd dient te worden. Er moet ondermeer toestemming van de patiënt of diens vertegenwoordiger
voor de behandeling zijn. Er moet een medische indicatie zijn en een concrete behandelingsdoelstelling.5

‘Proefbehandeling’ laat zich nu nader definiëren; als medisch handelen dat wordt aangevangen zonder
dat een positief behandelingsresultaat vooraf redelijkerwijs vaststaat. De Ruiter en Sutorius bepleiten de
opname van deze categorie in het Wetboek van Strafvordering. Het recht zou ten aanzien van die proef-
behandeling een protocol met criteria en zorgvuldigheidsvoorwaarden moeten opstellen. Daarin zou
ondermeer de duur van de proefbehandelingsperiode voor bepaalde omstandigheden moeten worden
opgenomen: Het medisch handelen dat aldus de status van ‘proefbehandeling’ krijgt, legitimeert de arts
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dan tot handelingen waarvan de resultaten naar normale maatstaven te onzeker zouden zijn. Tot het
proefbehandelingsprotocol moet in de ogen van De Ruiter en Sutorius (1993: 279) ook behoren de bepa-
ling van de ‘herstelhandeling’: ‘Blijkt dat de behandeling in deze uitzonderingssituatie onverhoopt niet
het gewenste resultaat heeft en onaanvaardbaar lijden tot gevolg heeft, dan is de arts onder strikte voor-
waarden van zorgvuldigheid gerechtvaardigd, indien hij het zelf opgeroepen lijden bij wege van ‘herstel-
handeling’ weer opheft door de patiënt te laten sterven, of zelfs te doen sterven, indien de dood niet
vanzelf komt. Het proefbehandelingsprotocol stelt hem aldus en onder strikte voorwaarden in de gele-
genheid zijn patiëntje aan de dood ‘terug te geven’. Tot nu toe is een dergelijke wetgeving niet tot stand
gekomen. Wel is het concept opgenomen in een rapport van de Gezondheidsraad over beslissingen rond
patiënten die in een vegetatieve toestand verkeren. (Persoonlijke mededeling Sutorius)

De neonatoloog Kollée (1999: 115) schreef over het voorstel ‘proefbehandeling’: ‘Veel andere juristen
steunen het idee van en dergelijke wettelijk erkende proefbehandeling niet omdat het niet leidt tot een
betere afweging vooraf en het een toename van experimentele behandelingen tot gevolg zou kunnen heb-
ben.’ Sutorius heeft het concept ‘proefbehandeling’ later hernoemd tot ‘kansbehandeling’, een behande-
ling die een kans van slagen heeft maar waarvan niet bekend is hoe groot die kans precies is (persoonlijke
mededeling 3-11-2000). Het concept ‘proefbehandeling’ heeft negatieve connotaties met ‘proeven’ en ‘ex-
perimenteren’, vandaar dat een term als ‘kansbehandeling’ minder weerstand op zou kunnen roepen.

Dupuis (1998: 123) stelt dat het ingrijpen om een proefbehandeling ongedaan te maken een vorm van
actieve levensbeëindiging inhoudt. Moreel is daar voor Dupuis niet veel op tegen en bovendien kan een
bijkomend positief effect volgens haar zijn dat eerder behandelingen gestart worden omdat bij ‘tegenval-
lende resultaten’ de weg naar levensbeëindiging open staat. Een dergelijke handelwijze is volgens Dupuis
psychologisch echter zwaar: men moet als het ware eerst met goede hoop de behandeling ingaan, vervol-
gens een weging maken, en dan nog durven beslissen dat de dood voor een bepaald kindje een betere
optie is. Ze benadrukt de risico’s van zo’n proefbehandeling. Het is verre van eenvoudig voorspellingen
over de toekomst van het kind te doen. De mogelijkheid bestaat dat een kind na een dergelijke behande-
ling in leven blijft omdat een ‘herstelhandeling’ (Dupuis gebruikt dit concept echter niet) niet meer
mogelijk is doordat de betrokkenen gehecht zijn aan het kind en doordat actief levensbeëindigend hande-
len niet toegestaan is. Bovendien, stelt Dupuis, verplicht het de artsen en ouders tot een inschatting van
de toekomstige gezondheidstoestand van het kind.

We zullen hieronder bespreken hoe een concept als proefbehandeling in de praktijk kan worden
gezien. Verder wordt onderzocht of – en hoe dan? – de zeggenschap van ouders in dergelijke situaties een
andere inhoud of betekenis krijgt. Eerst zal echter het concept proefbehandeling nader geïnterpreteerd
worden. Hoe ziet een dergelijk concept er in de praktijk bij de onderzochte groep kinderen uit?

Wettelijk erkend of niet, in de praktijk wordt in Nederland en België geredeneerd dat eenmaal aan-
gevangen levensverlengende behandeling mogen worden gestaakt na zorgvuldig overleg zonder dat er dan
sprake is van ‘een niet natuurlijke dood’. Het gaat dus niet om ‘actief levensbeëindigend handelen’, zoals
Dupuis veronderstelt. Binnen een zekere, door technologie bepaalde periode, kan het leven van deze kin-
deren beëindigd worden door het staken van behandelingen. Dat is ook een actie, maar die wordt gezien
als het stoppen van iets dat onder bepaalde voorwaarden was begonnen, als het terugkomen op een eerder
genomen beslissing en voortvloeiend uit die eerdere beslissing om dat leven mogelijk te maken. Zoals we
zagen wordt het starten van een behandeling als een voorlopig begin van het leven gezien. De behandeling
van deze groep kinderen neemt vaak de vorm aan van een proef. De Ruiter en Sutorius en Sutorius sluiten
dus met hun voorstel aan bij de praktijk.
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Maar de behandelingen kunnen toch niet volledig getypeerd worden met de term ‘proefbehandeling’ of
als ‘kansbehandeling’. Want de behandeling heeft gevolgen voor de status van het kind. Ze transformeert
een veel te vroeg geboren menselijke foetus in een mens, een kind. Als er iets ‘op proef’ is, dan zijn het die
kinderen, niet zozeer de behandelingen. Zo lang ze op proef zijn kunnen deze kinderen beoordeeld wor-
den en kan er over hen beslist worden. De status van het kind houdt volgens de artsen ook een verplich-
ting in tot beoordelen, ze willen geen kinderen behandelen waarvan zeker is dat ze slechte kwaliteit van
leven zullen hebben. Zoals we zagen bij Tom krijgen de ouders in die situatie een bijzondere positie,
wordt er van hen verwacht dat ze meedenken en hun mening geven over de behandeling. De behande-
lingen maken het ook mogelijk dat er een bijzondere constructie van ‘natuur’ tot stand komt. De kinde-
ren zijn met behulp van behandelingen buiten de ‘wil’ en ‘normale gang van zaken’ van de natuur
gebracht. We zagen dat in de casus van Tom. Techniek verandert heel het perspectief op het kind en de
betrokkenen. Tom moest tijdens de behandeling laten zien of hij de hem geboden kansen greep.

Het concept proefbehandeling zegt niets over de context waarin die behandelingen plaatsvinden.
Door die context kan die bijzondere vorm van ‘proefbehandeling’ tot stand komen. In navolging van Pas-
veer (1994) kan gesteld worden dat bij de analyse van de werking van techniek de context waarin die tech-
niek wordt ingezet geanalyseerd moet worden. Techniek en context beïnvloeden elkaar wederzijds. Tech-
nieken die op de afdeling neonatologie ingezet worden bepalen mede hoe de afdeling als technologie
functioneert. Maar die technologie, kennis om apparatuur in te zetten bepaalt ook de technieken zelf.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat bij extreem te vroeg geboren kinderen intensive care behandelingen
de nadelen worden gevreesd en in gesprekken benadrukt. De benadering van Pasveer leidt ook tot een
analyse van de zaken die door technieken en technologische context gerepresenteerd worden. In dit geval
zijn dat de pasgeborenen. De technologie heeft geleid tot de creatie van een nieuwe patiëntengroep. Dat
de context ook leidt tot lokale opvattingen over die techniek bleek in hoofdstuk II, III en IV. Die lokale
opvattingen over techniek bepalen mede het perspectief op de patiëntengroep die hier besproken wordt
en leidt tot lokale richtlijnen voor de inzet van die techniek (Greer 1988). Die lokale culturen zijn niet sta-
tisch maar dynamisch.

Koenig (1988: 476) laat zien hoe nieuwe technische apparatuur de verhoudingen op de werkvloer (tijde-
lijk) verandert. Tot nieuwe technieken routinematig gebruikt worden (Koenig spreekt van ‘routinzation’)
gaan de verhoudingen op de schop: ‘Another sign of increasing routinization can be seen in the type of
relationship which exists between physicians and nurses. Early on, in the experimental, non-routinized
phase of TPE’s (de techniek) development, nurses and physicians act as partners in the research endea-
vour. Tasks are shared, not rigidly divided. A nurse might appear as the co-author of a scientific paper. As
time passes, however, these egalitarian relationships are transformed into the more traditional nurse/doc-
tor relationship, hierarchical in nature. In this phase the physician simply “orders” the procedure which is
then carried out by the nursing staff.’ Een vergelijkbaar effect beschrijft Fox (1959, 1998) zelfs ten aanzien
van patiënten die in de onderzoeksfase van niertransplantatie en daarmee verbonden hormoonbehande-
lingen door de artsen werden gezien als professionele gelijken en ‘patient-collegues’.

In het concept proefbehandeling is wel opgenomen dat er een beoordeling moet plaats vinden, maar
op welke vlakken dit moet gebeuren wordt niet benoemd. Niet alleen het kind moet worden beoordeeld,
ook de behandelingen en de zeggenschap van de betrokkenen moet onderzocht worden. Kenmerkend
voor de behandeling van deze kinderen is het feit dat ze overleg genereert. Er is sprake van een voorlopige
en voorwaardelijk inzet van middelen. Die middelen worden voorgesteld als potentieel problematisch
want ze kunnen allerlei problemen veroorzaken. Door technologie is een zekere ruimte gecreëerd om te
spreken en te beslissen. Die hangt samen met het idee dat de ethische afweging inderdaad, zoals de kriti-
sche arts in de casus van Klaas zei, anders verloopt als een kind beademd is. Het staken van levensverleng-
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ende behandelingen is niet strafrechtelijk vervolgbaar als deze niet zinvol meer zijn. Actief levensbeëin-
digend handelen bij een kind dat zelfstandig ademt en geen verdere levensverlengende behandelingen
nodig heeft is juridisch niet toegestaan. Bij Klaas bleek dit bepalend. Hij was ernstig beschadigd, maar de
artsen zeiden: ‘nu kun je niets meer’. De spijt van de arts leek vooral het feit te behelzen dat ze niets meer
aan de situatie kon doen.

Techniek op zich veroorzaakt ook discussie op de werkvloer. Thomas (1984) heeft de technologische
ontwikkeling van de twintigste eeuw getypeerd. Veel van de hedendaagse geneeswijzen vallen onder ‘half-
way technologies’. Dat zijn technieken die wel effect sorteren, maar de patiënt niet genezen. De zieke
wordt niet ‘beter’, maar zijn toestand verbetert wel.6 Hij onderscheidde ook ‘non-technologies’, onwerk-
zame technieken, het resultaat is op zijn best twijfelachtig.7 Hij heeft ook ‘high technologies’ benoemd.
Dat zijn in zijn ogen geen technieken die gekenmerkt worden door moderniteit en veel techniek, maar
het zijn werkelijk afdoende geneeswijzen, effectief en veilig, niet belastend, zoals antibiotica.8 Veel behan-
delingen zijn halfweg technologie, ze kunnen het ziekteproces niet wezenlijk beïnvloeden, maar de
geneeskunde weet inmiddels wel veel meer over de uitkomst van het ziekteproces. Dat is volgens Thomas
(1992) dan ook ‘guilty knowledge’, ze stelt de arts voor het dilemma of de patiënten die kennis moet worden
meegedeeld.

In deze onderzoeken verschijnt technologie dus als een weliswaar door medici gecontroleerde factor,
maar dan toch als een factor die openingen voor inspraak forceert. Dat geldt vooral voor de diagnostische
techniek waarmee de hersenen in beeld worden gebracht. We zagen reeds, in hoofdstuk IV dat vooral
visualiserende technieken een grote cultuurproducerende, betekenisgevende werking hebben. Op de
afdeling neonatologie werkt de echo als een manier om in het brein van pasgeborenen te kijken. De toe-
komst kan in zekere zin zichtbaar gemaakt worden.

Dat overleg gegenereerd wordt en de behandelingen zo’n typische aard hebben, hangt samen met de
manier waarop deze afdelingen werken als technologie. Die afdeling kan getypeerd worden als een provi-
sorium, als een door voorlopigheid gekenmerkte inrichting. In ‘provisorium’, een begrip dat is afgeleid van
het Latijnse ‘provisio’, dat ‘het vooruitzien’, ‘voorzorg’ betekent, staat het begrip ‘voorlopig’ centraal.9

Een provisorium is een voorlopig gebouw of een voorlopige inrichting van iets.10 Het wordt ook wel
gebruikt om een overgangssituatie aan te duiden.11 Met provisorium wordt dus niet bedoeld dat de behan-
delingen provisorisch zijn, al zijn ze dat soms wel. Provisorisch heeft een negatieve klank: ‘als noodvoor-
ziening, vaak met twijfel aan de deugdelijkheid van de reparatie’. Maar medische behandelingen zijn
altijd slechts ‘goede geneeskunde’ tot blijkt dat een andere behandeling beter werkt. Het concept proviso-
rium kan mogelijk helpen bij het typeren van de behandeling van deze kinderen, de status van deze kinde-
ren en de afdeling als geheel. Geneeskundige behandelingen hebben, ondanks de grote hoeveelheid kennis
die er van de diverse technieken is, altijd iets provisioneels. Onzekerheid is een centraal kenmerk van de
medische praktijkuitvoering (Greer 1988). Fox (1957, 1975) benoemde de opleiding tot arts dan ook als
‘Training for Uncertainty’.

De onzekerheid betreft in de neonatologie niet alleen het effect van behandelingen op korte termijn,
maar geldt vooral voor de effecten op langere termijn. De behandelingsmogelijkheden zijn niet proviso-
risch in de gewone zin van het woord. Ze zijn niet gebrekkig of ineffectief maar juist heel ingrijpend en
effectief. Kinderen kunnen heel lang in leven worden gehouden met kunstmatige middelen, ofschoon
inderdaad weinig bekend is over de uiteindelijke ‘uitkomst’ noch van vele medicijnen de precieze effecten
bij prematuren. Daarom spreekt Silverman (1990) wel van experimenten. Het provisorische van de
behandelingen slaat op de periode die er mee wordt overbrugd en de houding waarmee de middelen wor-
den ingezet. De kinderen verkeren in een tussenfase en die fase is gerelateerd aan de technische middelen
die nodig zijn om hen in leven te houden.

In deze paragraaf richten we ons op die technische middelen en hun invloed. De behandelingen heb-
ben een voorlopig karakter, ze worden voortgezet tot blijkt12 dat het kind niet kan blijven leven of tot
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blijkt dat men niet wil dat het kind leeft. In het provisorium worden behandelingen ingezet en gegeven
tot zichtbaar wordt dat het niet meer wenselijk is. Soms heel letterlijk, wanneer er hersenschade zichtbaar
gemaakt kan worden en de behandelingsmogelijkheden daardoor opnieuw geïnterpreteerd worden. De
behandelingen zijn dus pro-visus, tot zichtbaar is of het al dan niet goed gaat.

De afdeling functioneert als een provisorium bij de behandeling van deze patiëntengroep. Dat heeft te
maken met de onzekerheid die er nog is omtrent de effectiviteit van behandelingen, de resultaten van de
behandelingen op lange termijn en de interpretatie van die resultaten. De afdeling als technologie heeft
talrijke routines ontwikkelt maar de interpretatie van zeer vitale gegevens die gekenmerkt worden door
een grote onzekerheid over hun betekenis (voor de toekomst van het kind en voor deze specifieke ouders)
is niet strak geroutiniseerd en daardoor is er ruimte voor discussie en inspraak, zoals Koenig (1988) aan de
hand van een specifieke nieuwe techniek de situatie op een afdeling beschreef. Zoals in het vorige hoofd-
stuk werd getoond, kan de toestand van extreem te vroeg geboren kinderen zo besproken worden met
ouders dat ruimte ontstaat om tijdig tot beslissingen te komen. Vaak informeren stafleden de ouders
zodanig dat de ouders mede-beslissers worden over de belangrijke keuzen over die behandeling.

Casus Jan

Jan werd na slechts 25 weken zwangerschapsduur geboren in een plaatselijk ziekenhuis. Hij kwam zo snel
en onverwacht ter wereld dat zijn moeder niet voor de bevalling naar het ziekenhuis in Gent kon worden
gebracht. Hij werd meteen door de anesthesist van het ziekenhuis geïntubeerd en beademd. De kinderarts
van het ziekenhuis belt de dienstdoende neonatoloog van de afdeling in Gent met de vraag: ‘Heeft het zin
dat je hem komt halen?’
‘Ja’, antwoordt de neonatoloog, ‘als hij al beademd is en leeft dan zullen we komen. Het kán dat het kind
overleeft hè?’
De neonatoloog gaat het transport van Jan van het perifere ziekenhuis naar de afdeling in Gent regelen.
Hij zegt tegen een collega (een neonatologe): ‘Een kind dat er uitgevallen is. Dat is lang geleden, een
25-weker ten velde. Ik heb er wel een ethisch probleem bij, hij leeft en is dus goed, want anders was hij
onder deze omstandigheden al dood geweest.’
De neonatologe daarop: ‘Dan krijg ik vanavond als ik dienst heb de problemen met dat kind.’
De neonatoloog: ‘Njaa, meestal komen de problemen pas na een paar dagen hè. De kinderarts vroeg me of
het zin had en ik heb gezegd dat het zo was, omdat hij leefde en beademd werd. Maar ik heb ook gezegd:
‘’Als u me zou vragen of beginnen met behandelen in dit soort situaties toch niet altijd nodig is, dan zou ik
met u instemmen. Dit soort kinderen moeten zeker niet altijd automatisch behandeld worden.’’ Het is
echter te moeilijk voor een perifere kinderarts om te zeggen tegen ouders: ‘‘We doen niets’’. Want wij hier
voeren die behandelingen uit. Misschien doen ouders zo’n arts wel een proces aan als ze te weten komen
dat er elders wel soortgelijke kinderen behandeld worden. (met ironie:) Als wij stoppen met de behande-
ling, zodat het kind kan overlijden, dan kunnen wij tenminste zeggen dat we dat doen op basis van weten-
schappelijke kennis en ervaring. Maar eigenlijk ben ik toch wel van mening dat het beter is om behande-
lingen te beginnen en te stoppen als het slecht gaat, dan om gewoonweg niet met behandelen te starten.
Dat stoppen met behandelen lukt toch wel.’
De neonatologe: ‘Ja, maar het probleem is wanneer te stoppen hè? En als hij nou 24 weken was geweest?
Dat had ik laatst.’
De neonatoloog: ‘Ja, dan is het moeilijker. Ik vind eigenlijk…., die 24 wekers, dat is niets. Maar ja, als er al
gestart is met de behandeling….’
Als de ambulance waar de neonatoloog om gevraagd heeft is gearriveerd worden er twee koffers met medi-
catie en materiaal en een mobiele couveuse in gezet. Een verpleegkundige, een assistent en een neonato-
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loog gaan het kind ophalen. Jan ligt in het plaatselijke ziekenhuis aan een eenvoudig beademingstoestel.
Zijn ogen zijn nog gefuseerd. Hij is helemaal ingepakt in doeken om hem warm te houden. De artsen krij-
gen informatie over de huidige toestand van Jan en over de bevalling, ze kijken naar de placenta. Het team
maakt Jan klaar voor vervoer. Ze brengen een nieuwe tube in, geven hem een extra infuus. De neonato-
loge die de leiding over het transport heeft zegt tegen de assistent: ‘Zijn longen zijn erg stug, we moeten
snel teruggaan en surfactant gaan geven.’ Ze leggen Jan in de mobiele couveuse. Op weg naar de ambu-
lance rijden ze langs de kamer waar de moeder en vader zijn. De neonatologe: ‘Het kindje is heel klein.
Momenteel is het redelijk goed, maar ja. Het is te verwachten dat er problemen met de longen zullen ont-
staan. We zullen hem vlug meenemen want het is het beste dat we de behandeling zo snel mogelijk begin-
nen.’ De ouders krijgen uitleg over de plaats van de afdeling in het academisch ziekenhuis. Op weg naar de
ambulance komt de kinderarts van het ziekenhuis even langs en vraagt hoe het gaat. De neonatologe: ‘Ja,
voorlopig gaat het hè, voor zover het goed kan gaan.’ De kinderarts: ‘Ja, ze hebben hier een gezegde: “De
dokter kan veel, maar de natuur moet het toestaan”.’
Als Jan op de afdeling in Gent aankomt wordt hij opgewacht door een verpleegkundige die een open cou-
veuse voor hem heeft ingericht. Ze zegt: ‘Ah nee, hoeveel weegt het?’ De neonatologe: ‘Heel weinig’. Ze
wegen Jan, hij weegt 600 gram. De neonatoloog die de verantwoording over de behandeling krijgt komt
de zaal oplopen: ‘Aha, ben je daar met je wurm? Hoeveel weegt hij?’
De neonatologe: ‘Zeshonderd’.
De neonatoloog: ‘Aha, goed, hij ziet er goed uit, dat gaat lukken.’
De neonatologe: ‘Nou, het was een stuit. En hij hing er al half uit toen ze in het ziekenhuis kwamen! Hij
werd heel primitief beademd en heeft stugge longen. Hij heeft hypothermie van 31 graden!
De neonatoloog: ‘Dan heb je een nieuw record qua hypothermie. Maar hij ziet er toch goed uit, hoeveel
zuurstof krijgt hij?’
De neonatologe: ‘Hij heeft een druk van 25 en 100% zuurstof.’
De neonatoloog: ‘Oh!, nou ja, hij ziet ook wel erg rood. Klopt die zwangerschapsduur van 25 3/7e week?
Hoe zijn die ouders, zijn dat een beetje daadkrachtige ouders (straffe ouders)?’
Hij krijgt geen antwoord. De verpleegkundige en de neonatologe zijn druk bezig met Jan. De verpleeg-
kundige vraagt zich af hoe snel ze Jan moet doen opwarmen met de warmtelamp boven de couveuse. Ze is
bang dat het te snel zal gaan en Jan daardoor in de problemen zal komen. De toestand van Jans longen
blijkt beter dan verwacht. De beademing kan sterk verminderd worden. De neonatoloog: ‘Maar ja, de
prognose hangt niet van de longen af maar van de hersenen.’ De neonatologe: ‘Nou, dat zal dan wel niet
best zijn, hij is onder slechte omstandigheden geboren en dan ook nog een transport in een ziekenwagen.’
De neonatoloog kijkt dan met de echo naar de hersenen van Jan en concludeert er geen problemen te zien
zijn.
De huisarts van de ouders belt naar de afdeling en vraagt de neonatoloog ‘niet te overdrijven met de
behandeling gezien de sociale situatie van de ouders’. De neonatoloog vertelt wat de huisarts over de
ouders zei: ‘Het is een slechte sociale situatie, vader heeft nu tijdelijk werk, bij een …..(voedingsmiddelen-
industrie). Ze hebben een huurhuis, het is geen OCMW-niveau13, maar er wel dicht tegenaan. Ze hebben
verder een kindje van (…) jaar dat het goed doet.’ De neonatoloog spreekt ook telefonisch met de moeder.

Als de ouders nog die avond komen is de neonatoloog er niet meer. Een verpleegkundige vertelt hen waar
alle slangetjes, electrodes en apparaten voor dienen en een assistent arts legt de medische conditie van Jan
uit: ‘Ja, Dr. (naam neonatoloog) heeft u vast al wat verteld over de problemen bij zulke kleine kindjes.
Want ja, (knikt daarbij om nadruk te geven) hij is een stukje te klein hè. Zulke kinderen hebben proble-
men met de ademhaling en moeten daarom beademd worden. De hersentjes zijn ook erg kwetsbaar. Ver-
der heeft het hartje ondersteuning nodig. Die dingen maken dat we weten dat als ze zo klein zijn als Jan,
dat we dan voorzichtig moeten zijn. Dat we dan niet kunnen voorspellen hoe het zal gaan.’ De moeder
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vraagt wanneer het gevaar geweken zal zijn maar de assistent-arts kan de ouders geen zekerheid over de
toekomst geven: ‘Dat is moeilijk te voorspellen, er is geen datum te zeggen. Ik weet dat het gemakkelijker
zou zijn als we zouden kunnen zeggen, “nu zijn we voorbij de gevarenzone”, maar dat is niet mogelijk’. Ze
haalt het bubbelplastic dat op Jan ligt om hem ‘op te warmen’ weg en nodigt de moeder aan Jan aan te
raken.
De moeder: ‘Hij reageert goed hè?’
De assistent: ‘Ja, qua ademhaling doet hij het eigenlijk goed. Zijn hartje heeft wel ondersteuning nodig,
maar dat is altijd zo. … Gaat u nu naar huis of terug naar het ziekenhuis?’
De moeder: ‘Naar het ziekenhuis, morgen ga ik naar huis.’
De assistent: ‘We gaan alles doen wat hij nodig heeft.’
De moeder: ‘Hij is toch zo klein. Als je er drie maanden bij doet, je kunt je niet voorstellen dat hij in die
tijd zoveel gegroeid zou zijn.’
De assistent: ‘Ja, alle organen zijn wel aangelegd.’
De moeder: ‘Ik had liever een maand langer, dan hadden we meer kans gehad. Maar de natuur gaat zijn
gang.’
De assistent: ‘Ja, we weten dat hij een kans heeft, we weten alleen niet precies hoe het zal gaan, we zullen
moeten zien. Dr. … (naam neonatoloog) zal u nader informeren.

De volgende dag spreekt de neonatoloog met de ouders. Hij geeft allereerst uitleg over de informatie-
voorziening op de afdeling: ‘Ik zal u eerst ons systeem uitleggen. Het is een grote afdeling, met veel men-
sen, u zult er veel te spreken krijgen. Daarom hebben we een systeem op naam. U moet van mij al het
nieuws verwachten. Al het slechte, ook wel al het goede, maar zeker al het slechte. Het is mogelijk dat u
ook van anderen informatie krijgt, maar we willen dat beperken. Dezelfde informatie klinkt als ze door
anderen wordt gegeven altijd weer anders. Ik ben verantwoordelijk voor Jan en zal u dus altijd alle infor-
matie geven. Als er iets is dat u niet bevalt moet u ook bij mij zijn. De komende dagen ben ik hier. Dat zijn
de moeilijkste dagen, dus dan kunnen we nog eens praten. Er zijn ook assistent-artsen en verpleegkundi-
gen waarvan u informatie krijgt. Maar over leven en dood en over de toekomst praat u niet met hen.
We moedigen u aan om zo vaak mogelijk te komen, of te bellen. Hier in huis komen heeft niet zo veel zin
voor zo’n ziek kind. Ik heb geen echt gemakkelijk en goed nieuws.
We zitten op de grens van het levensvatbare hè. De kansen dat u met een levend en gezond kind naar huis
kunt zijn niet zo groot. Ik zal u alles uitleggen en samenvatten wat er kan en wat er niet kan. Maar eerst wil
ik u nog wat dingen vragen. Is dit uw tweede zwangerschap?’
Dat is het niet. De moeder heeft al eerder kinderen voor de twintigste zwangerschapsweek verloren. De arts
vraagt naar het beroep van de vader en of er kans is dat de moeder daarvan een ontsteking heeft opgelopen.
Hij vraagt naar de koorts van de moeder voorafgaand aan de bevalling. Dan gaat hij verder met zijn uitleg.
‘Uw kindje is normaal gevormd. Maar bij kindjes die zo vroeg geboren zijn, zijn er drie punten die van
belang zijn. Ik moet zeggen dat de kans op een levend en gezond kind minder dan één op tien is. Dat is zo
in Vlaanderen. Andere landen produceren betere cijfers, maar Nederland en Engeland hebben dezelfde
cijfers en ik moet zeggen dat we wat sceptisch zijn over de betere cijfers uit andere landen.
Ik denk dat we realistisch moeten blijven en zien hoe het gaat. Jan had een slechte start maar nu gaat het
goed. Hij heeft weinig beademing nodig, maar zijn longen zijn wel wat ziek. Het lijkt er echter op dat zijn
longen geen probleem zijn (leefbaar zijn). Dat is het eerste probleem. De longen zijn misschien te doen.
Maar het kan ook wel slechter worden. Want we kunnen de baarmoeder niet goed nabootsen en nu geven
we de behandeling die nodig is maar ook slecht voor de longen is. Maar het is eigenlijk een mirakel hoe
goed hij het nu doet. Dus de eerste stap is gezet en daarmee is de kans veel groter geworden. Een kans van
één op twee lijkt me.
Een tweede probleem is dat van de hersenen. We moeten daarvoor enkele dagen de tijd nemen. Het kan
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zijn dat de hersenen schade hebben opgelopen in de baarmoeder en er kan ook schade ontstaan in de
komende dagen. Het ziet er nu nog goed uit. Maar ik moet wel zeggen dat we nu nog niet alles kunnen
zien. Met een week zien we meer. We hebben dus tijd om te overleggen (discuteren) als dat nodig mocht
zijn. Dat kan nodig zijn want het kan verslechteren en dat zullen we de komende dagen zien. Het is hier
niet de bedoeling om kinderen van 25 weken met oogkleppen op te behandelen. We weten nu reeds dat
het zeer moeilijk zal zijn om een normaal kind te hebben. Maar een aanvaardbaar (treffelijk) kind zal zeker
kunnen.
De moeder: ‘Daar kun je natuurlijk nooit zekerheid over hebben, ook met een op tijd geboren kind niet.’
‘Nee’, antwoordt de neonatoloog, ‘dat is zo, maar hier hebt u bijna de zekerheid dat het niet zo zal zijn.
Maar mocht het in de loop van de week duidelijker worden dat het niet goed zal gaan, dan zal ik het u zeg-
gen want dan kunnen we misschien nog een beslissing nemen. Dat kan hier en in deze situatie. Het is op
deze afdeling ook wel eens voorgekomen dat we een kindje wegens ernstige schade pas na een maand nog
lieten gaan. Maar het beste is om daar niet te lang mee te wachten want u raakt ondertussen gewend en
gehecht aan hem en dan wordt het moeilijker. Natuurlijk heb ik, als het slechter blijkt te gaan, ook te
maken met collega’s die er misschien anders over denken. Maar u kunt dan in ieder geval uw mening
geven (uw gedacht zeggen). Uw mening is belangrijk, we zullen naar u luisteren. Maar als u nu zou zeggen:
“We willen een perfect kind en daarom willen we nu stoppen”, dan gehoorzaam ik u toch niet. Want de
baby toont nu dat hij sterk (straf) is en dus moeten wij doorgaan met de behandeling.
Belangrijk is tenslotte ook dat we overgang kunnen maken naar een volledig van ons afhankelijk kind naar
een zelf ademend kind. We moeten er een zelf ademend kind van maken. Dat zal niet gemakkelijk gaan.
Hij zal misschien naar 500 gram afvallen. Dat is klein, zelfs voor ons, en wij hebben er toch al heel wat
gezien. Bereid u voor op een moeilijke periode, die lang zal duren. Het zal moeilijk zijn, maar het is te doen
hè.
Aan de andere kant; het zal maanden duren, er zullen infecties komen, problemen met infuzen. Twijfel,
zijn toestand zal op en afgaan, tegenslagen zullen komen.
De moeder: ‘We kennen iemand met een kindje van een maand ouder.’
De neonatoloog: ‘Ja, maar dat is al weer heel wat groter hè. Een maand is belangrijk. Een derde probleem
zijn de oogjes. Dat is delicaat. Want nu is daar nog niets aan de hand en we zullen pas over weken weten
hoe het daar mee gaat. Maar we moeten er toch over spreken want ze zullen ter sprake komen over enkele
weken.’
Hij legt uit dat de zuurstof die Jan nodig had de bloedvaten in zijn ogen beschadigd kan hebben.
‘Hier hebben we een reële kans dat het erg zal zijn. Het kan dat hij er blind van wordt. Dat hoeft niet want
het kan behandeld worden. Maar ondanks die behandeling is er een kans dat hij blind zal worden. Dus ja,
er is nu een grotere kans dat het meevalt, want hij staat nu op lucht (heeft met de beademing maar 21%, de
normale hoeveelheid zuurstof in lucht nodig) en over het algemeen kan gezegd worden dat wie nu op
lucht staat meer kans heeft dan een kind dat veel zuurstof nodig heeft. We zullen echter nog veel schom-
melingen meemaken. Wel, veel meer slecht nieuws kan ik u niet geven. Maar we moeten hopen en doen
alsof het kind er gaat komen.’
De ouders: ‘Ja, we hopen, hoop en moed, we moeten positief blijven.’
De neonatoloog: ‘Ja, maar je zult moeilijke weken krijgen. Maar er zijn er die het goed doen en hij ziet er
als zo een uit.’
De moeder: ‘Het is een vechtertje!’
De neonatoloog: ‘We hebben nog een weg af te leggen. Als we zonder zuurstof en infuzen zijn, dan zijn we
ver. Maar nu moeten we realistisch zijn. Ik heb nog een vraag, misschien een indiscrete vraag, maar was de
baby gewenst?’
De vader: ‘Zeker en vast! We hebben lang genoeg geprobeerd.’
De neonatoloog: ‘Hebben jullie met de huisarts overlegd of je naar een ziekenhuis moest worden
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gebracht?’
De vader: ‘Nee. We hadden hem gebeld en hij kwam niet. Plotseling was er een voetje te zien. Tóen kwam
hij wel.’
De moeder: ‘Terwijl ik de dagen ervoor al vruchtwater was verloren. En er de dag ervoor etter kwam.’
De neonatoloog: ‘Ja, waarschijnlijk is dat de reden dat zijn longen zo goed zijn. Die ontsteking heeft zijn
longen sneller doen rijpen. Maar ze kan ook het overlijden van het kind tot gevolg hebben. Daarom is de
bevalling waarschijnlijk op gang gekomen. Jan is precies op tijd geboren.’
De moeder: ‘Je kan de natuur niet tegenhouden.’
Ze praten over de gang van zaken op de afdeling. De ouders willen graag dat Jans zus ook bij Jan kan kijken.
De moeder: ‘We willen haar er bij betrekken.’
De neonatoloog: ‘Ja, dat is belangrijk. Zeker. Als hij dood gaat, maar ook als hij blijft leven natuurlijk.
Misschien moeten we over vijf dagen in ieder geval afspreken om te praten. Als we elkaar dan spreken dan
hebt u kans te zien dat er sprake is van een kind dat er wil zijn. Wij hebben liever geen baby’s van 25 weken,
maar als het goed met hen gaat zijn we bereid het te doen. We zijn er niet meer zo trots op als vroeger om
steeds kleinere kinderen te behandelen.’
De vader: ‘Ja, in …. (naam ziekenhuis) waren ze dat ook niet. Ze werden er behoorlijk nerveus van, wisten
niet wat te doen.’
De moeder: ‘Maar hij maakt een kans.’
De neonatoloog: ‘Ja, een dikke kans. Trouwens, wanneer was u uitgerekend?
De moeder: ‘….’
De neonatoloog: Ja, dan moet u er op rekenen dat hij iets later dan die datum naar huis zal kunnen, als het
goed gaat.’

De arts schrijft in de medische status:
‘1e Oudergesprek.
- ouders gemotiveerd en staan positief achter Jan.
- geen IRDS, waarschijnlijk wel wat zuurstofnood voor langere tijd.
- hersenen volgen, gezien de immaturiteit hebben we wat tijd.
- amnionitis = oorzaak.
- infuusproblemen.
- ROP zal ernstig zijn, kleine kans op blindheid.
- plusminus …. (dag in week) een nieuwe evaluatie.’

Het gaat goed met Jan. Hij heeft volgens een assistent-arts ‘adembenemend goede longen’. Deze assistent
fungeert in haar eentje als gangmaker voor meerdere leden van het team. Ze duidt Jan aan als ‘ons kleine
pruts’, ‘mijn biefstuk’ of ‘mijn kwarteltje’ en zegt dat ze verliefd is op hem. De assistent bouwt een affec-
tieve band op met de ouders en het kind. Ze zegt over de ouders: ‘Die ouders nemen dat zo goed op. Ik
denk dat ik allang gek zou zijn geworden in deze situatie.’ De ogen van Jan zitten nog steeds dicht. Nie-
mand heeft het daar over. De stafleden bespreken zijn toestand in optimistische bewoordingen. Ze zijn
enthousiast over zijn vorderingen.
Als de behandelende neonatoloog echter op de derde dag naar de hersenen van Jan kijkt schrikt hij: ‘Oei!
Ja, een graad drie bloeding beiderzijds. Twee volle ventrikels. Ze zijn nog niet extreem uitgezet. Het gaat
nog, een graad twee-en- een half mogelijk. Maar dit beneemt ons het optimisme wel. Ik zal de ouders niet
actief opzoeken vandaag, maar dit moet wel besproken worden.’ Hij overdenkt de situatie hardop: ‘Speelt
dat gegeven van die huisarts, dat het sociale een rol moet spelen, hier nu? Nee, het gaat toch om het kindje?
Bovendien, die ouders hebben dan misschien wel minder inkomen maar ze begrijpen het toch en zijn
verder in orde, niet onverzorgd en niet verward. Dan moet dat sociale toch geen rol spelen. Als je nou zou
zeggen: “ Die ouders kunnen een speciaal kind niet aan wegens het geld of de emotionele belasting”, maar
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dat is toch hier niet de vraag. Je hoeft toch geen jurist te zijn om voor je kind te kunnen opkomen, integen-
deel misschien. Maar deze beelden van de hersenen betekenen wel een kans op hydrocefalie, en drains en
dat bij 600 gram, dat is een groot probleem, want dan krijg je infecties en narigheid. Maar ja, het is bijna
weekend. Ik kan dus niet veel want er moeten om te stoppen minstens twee stafartsen tot een besluit
komen. Afwachten dus. Dat is ook wel goed in dit geval.’
Hoewel de arts aanvankelijk niet van plan was de ouders meteen over de, nog enigszins onduidelijke, pro-
blemen in de hersenen te vertellen, vraagt hij toch of hij ze kan spreken als hij hen op de gang tegenkomt:
‘Ik was eigenlijk niet van plan u op te zoeken. Maar ik heb geen goed nieuws. Op de echo is iets te zien dat
niet goed is.’
De moeder zegt na iedere zin van de arts ‘ja’.
De neonatoloog: ‘Ik ga eerst even de status halen en dan tekenen hoe het is.’ Als hij terugkomt in het
kamertje waar het gesprek plaatsvindt zegt hij: ‘’t gaat anders redelijk goed. Wat de beademing betreft, hij
lijkt levensvatbaar te worden. Maar waar we nu over moeten praten zijn de hersenen. We kunnen daar
naar kijken met een apparaat. Er is een verschil te zien met gisteren en eergisteren. Er is een bloedinkje
ontstaan in het gebied dat cellen aanmaakt. Ik zal het uitleggen met een tekening.’ Hij tekent schematisch
de hersenen en de hersenkamers.
‘De hersenen hebben in de diepte kamers en de wanden van die kamers hebben cellen. Dat noemen we de
matrix cellen. Daar worden onze hersencellen aangemaakt in het tweede trimester van de zwangerschap.
Die cellen groeien daar en verplaatsen zich dan naar elders in de hersenen. Bij Jan is dat proces dus eigen-
lijk klaar. Maar dat gebied is een soort fabriek en het is nog niet helemaal tot rust gekomen. Daarom zitten
er nog veel bloedvaten en die zijn kwetsbaar en kunnen gaan bloeden bij schommelingen van de bloed-
druk. Hoe kleiner het kind is, hoe brozer die bloedvaten zijn. Nu is dat gebied niet echt hersenweefsel, dus
als het daar bloedt, dat is op zich niet erg. Maar bij Jan is er ook bloed uit dat bloedinkje in de hersenk-
amers gekomen. Als die zich vullen met bloed is dat op zich ook niet zo erg, maar we worden dan toch wel
ongeruster. Bij Jan is het ongemerkt gebeurd, er is geen dramatische bloeding geweest. Toch zit er wel veel
bloed in die kamers. Maar, er is nu geen echte schade. Maar bij een kindje van 25 weken dat nog aan de
beademing ligt en volledig van ons afhankelijk is, is dit geen goed nieuws.’
De ouders: ‘Hm’.
De neonatoloog: ‘Waarom dat zo is: voor de toekomst is niet te verwachten dat Jan perfect normaal zal
zijn. Minimaal is te verwachten dat hij schoolproblemen zal krijgen. Verlammingen of spasticiteit, dat
verwacht je nu nog niet. Als hij wat groter en ouder was geweest, zou het geen probleem zijn. Maar nu kan
er de komende 10-15 dagen een waterhoofd ontstaan. En bij kinderen van 600 gram is dat heel erg, we
kunnen dat niet oplossen. Het kan meevallen, maar ik schat in dat de kans dat het waterhoofd ontstaat wel
groot. Maar u mag uw mening geven (moogt uw gedacht zeggen). Wij, de artsen van deze afdeling, zijn
het er eigenlijk over eens dat de mogelijkheden om het probleem op te lossen, als het komt, niet groot
zijn.’
De vader: ‘Dan is er eigenlijk weinig aan te doen?’
De neonatoloog: ‘Nee, niet veel, het kan wel, maar hij is erg klein. Als het nu hier bij zou blijven en er geen
waterhoofd zou ontstaan, dan kan het meevallen. Maar er zijn andere dingen ook. We hebben wel de tijd.
Misschien moeten we elkaar morgen weer spreken, maar het ziet er naar uit dat we anders overmorgen een
moeilijk gesprek moeten hebben. Kan dat?
De ouders: ‘Ja.’
De neonatoloog: ‘Jullie kunnen eens overwegen wat je wilt, hoe jullie het leven zien. Als jullie zeggen: “We
willen geen kind dat niet perfect is”, dan wordt dat moeilijk. Maar als jullie zeggen: “We willen dat u door-
gaat met de behandeling”, dan kunnen we daar over praten. Maar om altijd maar door te gaan met behan-
delen, daar zijn de meeste van ons niet voor. Het kan dat het nog slechter wordt, maar dit is eigenlijk al iets
te erg. Maar we wachten nog even af. Het moeilijkste zou nog kunnen zijn als er overmorgen niets veran-
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derd is. Dan moeten we horen wat jullie er van denken. Als jullie het niet eens kunnen worden over het al
dan niet doorgaan met behandelen, dan vinden we als artsen dat we moeten doorgaan. Maar als het slech-
ter is, we spreken er dan van dat hij spastisch zal worden en niet naar school zal kunnen gaan, dan spreken
we een beetje voor jullie. Maar misschien blijft het hierbij in dit geval. Ik raad je aan, neem foto’s, kom zo
vaak je kunt, prent het je in. Het duurt mogelijk niet zo lang.’
Als hij afscheid van hun neemt blijven de ouders een tijd in het kamertje achter. De arts gaat hun een
poosje later even troosten en sterkte wensen. Hij zegt daarna: ‘Ze beseffen het, nemen al afscheid.’ Hij
schrijft in de medische status:
‘2e Oudergesprek. IVH gr 2,5-3 bilateraal. Herevaluatie ... (dag in week)
1. Geen perfecte ontwikkeling.
2. Waterhoofd plusminus helft kans, twee weken.’

Later bespreken de verpleegkundigen Jan met elkaar. Een van hen vraagt zich af wie de ouders de vorige
dag zo optimistisch gestemd had. Want de ouders hadden volgens haar gezegd dat Jan het zo goed deed,
dat hij immers al geen extra zuurstof meer nodig had. Ze zegt verder: ‘Ik heb hen getemperd, want dat kun
je toch niet zeggen?; “Goed gaan” – bij 25 weken!’ Een andere verpleegkundige vertelt hoe haar gesprek
met de ouders verliep toen de ouders terugkwamen van het gesprek met de neonatoloog: ‘De moeder
huilde. Ik ging er bij en zei dat het tot nu toe goed ging. Dat hij niet echt veel beademing meer nodig had
en dat het er dus wat de longen betreft wel goed uitzag. Ik vertelde dat hij niet veel medicatie ook nodig
had en dat daardoor het risico op hersenbloedingen niet zo groot was. Dus als hij bleef vechten, zou hij het
kunnen redden. Toen zei de vader: “Hij heeft al een bloedklonter in zijn hersenen!” Ik beet mijn tong af!
Ik wist het niet! Ik voelde me de mond gesnoerd.’
De assistenten reageren met verslagenheid op het nieuws van de hersenbloedingen. Een van de assisten-
ten: ‘Weten de ouders dat al?’
De neonatoloog: ‘Ja, ze weten het. Ze weten dat het geen perfect kind meer zal zijn. Dat een hydrocefalus
is te verwachten. We wachten nog twee dagen, maar ik denk dat ze begrijpen dat het gedaan is.’

De volgende middag zijn de ouders op bezoek als de arts met de echo naar Jans hersenen wil kijken. Ze kij-
ken dus samen. De ouders vragen uitgebreid naar de oorzaak en gevolgen van de bloeding. Kan die veroor-
zaakt zijn door de behandeling in het andere ziekenhuis? De neonatoloog: ‘Nee, die is hier ontstaan. Door
de behandeling. Dat is bekend. De behandeling die nodig is om die kinderen te doen overleven kan die
schade veroorzaken. Maar als we niets zouden doen, zou hij het niet overleven. Het is nu niet erger gewor-
den. Wat hier nu het gevolg van zal zijn? Waarschijnlijk zal er een waterhoofd ontstaan. En dat wordt dan
moeilijk, want het is in Jans toestand moeilijk te behandelen. Het is dan ook de vraag of we dat moeten
proberen. Voor veel mensen zou dit genoeg zijn. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat ze het kindje wil-
len houden. Jullie mogen je mening geven. We kunnen er over praten. Als het nu erger was geworden,
zodat er schade aan de hersenen was ontstaan, dan had ik jullie een behandeladvies gegeven, nu mag je je
mening geven.’ De moeder: ‘Ja, hij is toch ter wereld gekomen, en hij verdient dus een kans.’
De arts is het daar mee eens. Maar hij benadrukt wel dat Jan geen normaal kind zal worden.
De moeder: ‘Ja, we weten dat het een probleemkindje zal worden.’
De neonatoloog: ‘Ja, dat is zo, maar dat kan nogal verschillen. Ik moet u toch zeggen, “probleemkind” is
nogal zacht gezegd. Want het kan zijn dat het erger is met hem en dat we over vijf jaar zullen zeggen: “wat
hebben we gedaan?!”’
De moeder: ‘Maar ja, je kunt hier toch ook mee geboren worden als je op tijd wordt geboren?’
De neonatoloog: ‘Ja, dat is zo, maar hier is het toch anders. Want hier weet je het zeker. Hij zal niet nor-
maal zijn. Bovendien zijn wij hier, met onze machines en wij houden het kindje in leven. We voelen ons
dus ook verantwoordelijk voor onze daden en willen hem niet tegen elke prijs in leven houden. Het is uw
kindje, wij willen wel kunnen zeggen dat sommige dingen te ver gaan, maar het is uw kindje.’
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De moeder: ‘Ik heb hem toch zes maanden bij me gedragen.’ Ze huilt.
De neonatoloog: ‘Ja, het is heel moeilijk. Ik ben blij dat jullie je uitspreken voor het verdergaan met de
behandeling. Dat is gemakkelijker voor ons. Het is jullie kind, jullie mogen het zeggen. Maar je moet wel
niet koppig willen doorgaan als het niet goed gaat. Je moet ons ook kunnen geloven mocht het niet goed
gaan. We kunnen bij deze leeftijd en geboortegewicht moeilijk iets aan een waterhoofd doen, mocht dat
ontstaan.’
De vader: ‘En dat moet.’
De neonatoloog: ‘Ja áls er een waterhoofd ontstaat dan moet dat meteen. Als Jan 800 gram woog zou dat al
wat beter gaan, maar met 600 gram, dan is het bijna een experiment. U moet het samen eens zijn, dat is
belangrijk, het is goed dat u uw mening geeft.’

De arts schrijft in de status:
‘Voorstel aanpak; nu niet extuberen. Evolutie van hersenen enkele dagen volgen. In geval van hydrocefa-
lie; sterk aandringen op stoppen met behandelen. Oudergesprek gehad: Echo hersenen verder volgen.
Over vier dagen opnieuw grondig gesprek. Daarvoor geen extubatie. Geen zekerheid over de mogelijk-
heid dat hydrocefalie ontstaat.’

De algemene toestand van Jan verbetert de volgende drie dagen. Een andere neonatoloog die deze dagen
de praktische zorg uitvoert, kijkt naar de hersenen van Jan en interpreteert de beelden als een verergering
van de bloeding. Volgens hem zijn de hersenkamers weinig uitgezet, maar is er ook bloed in het hersen-
weefsel zelf te zien. De neonatoloog die verantwoordelijk is voor Jan kijkt later zelf met de echo en inter-
preteert de beelden van de hersenen toch positiever. Hij zegt dat er geen schade aan het hersenweefsel zelf
is en dat hij, zelfs als dat in beperkte mate het geval zou zijn geweest, gezien de mening van de ouders én de
progressie van Jan op andere terreinen ‘niet in paniek zou raken’.14

Als het tijd is voor een volgend gesprek zitten de ouders somber en stil bij Jan. De verantwoordelijke neo-
natoloog tracht over die houding duidelijkheid te krijgen in zijn gesprek met de ouders: ‘Er is niet zo veel
nieuws. De echo valt re-de-luk mee. De kamers zetten iets uit, er zit duidelijk bloed in, maar ik ben niet
zeker van ernstige schade aan de hersenen daardoor. Maar er is wel iets. We zullen de komende week zien
of de hersenkamers gaan uitzetten. Maar het is een baby die een week goed is, dat is erg belangrijk. Tenzij
jullie zeggen dat we niet verder moeten gaan…’
De moeder: ‘Nee.’
De neonatoloog: ‘Ik begreep dat jullie eerder deze week twijfelden?’
De ouders: ‘Nee, we blijven er achter staan’.
De neonatoloog: ‘Ik had eigenlijk wel verwacht dat er een duidelijke uitzetting zou komen, maar dat is
toch niet gebeurd, misschien lost het vanzelf op.’
De vader: ‘We blijven hopen.’
De moeder: ‘Ja, positief denken, dat is belangrijk.’
De neonatoloog: ‘Ja, jullie zijn nog zeker om het experiment “tussen haakjes” voort te zetten. Er zijn nog
andere problemen die hij moet overwinnen, maar er is een dikke kans dat we er komen.’
De moeder: ‘Hij moet het zelf doen, we kunnen niets doen.’
De neonatoloog: ‘Njaa, toch wel, als wij er niet waren, dan was Jan er nu ook niet meer.’
De moeder: ‘Nee, maar zijn hersenen, dat moet hij zelf oplossen.’
De neonatoloog: ‘Ja, dat is zo, we kunnen wel wat, maar dat zijn experimenten. …. Nou, dan kunnen we
het kort houden.’ (sluit de status)
stilte.
De vader: ‘Hoe kan het eigenlijk, die bloedingen?’
De neonatoloog: ‘Ja, ik heb jullie dat toen aan de couveuse uitgelegd, ik zal het nog eens uittekenen ook.’
De vader: ‘Ja, omdat die andere arts zei; “Het is een ernstige (serieuze) bloeding”.’
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De neonatoloog: ‘Ja, dat is wel zo, maar er is geen bloeding in het hersenweefsel zelf, dus daarom hebben
we tot nu toe zo gehandeld.’
De vader: ‘Toen hij dat zo vertelde dacht ik bij mezelf; ‘U bent er tegen.’
De neonatoloog: ‘Ja, er zijn verschillen van mening mogelijk, we zijn niet allemaal zo enthousiast. En we
hebben al meer van zulke kindjes gezien hè. Maar ik kan jullie goed volgen.’
De vader: ‘Zou u zelf gestopt zijn?’
De neonatoloog: ‘Ja, maar jullie vormen een ander gezin, ik kan het begrijpen.’
De vader: ‘Maar uw vrouw?’
De neonatoloog: ‘Wel, ik zou twijfelen, maar mijn vrouw is veel resoluter, zij zou zeker zeggen niet verder
te gaan. Maar de beelden zijn niet zo slecht. Jullie kunnen achter je kind staan. Maar de context is tegen en
maakt somber. Hij is heel jong en klein. Het is die context die het moeilijk maakt, acht op tien van deze
kinderen gaat dood. Daarom roept de behandeling bij ons gemengde gevoelens op. En daarom is het ook
aan ons, wij bespreken het. Wij hebben ook zo onze twijfels. Maar het is een goed kindje en ‘t is uw vlees en
bloed. Hoe kwam het dat jullie dat hoorden van die andere arts?’ De vader: ‘Het was tijdens de artsen-
ronde, we waren er bij en later vertelde hij ons dan dat het toch een ernstige (serieuze) bloeding was.’
De neonatoloog: ‘Ja, daarom is het aan ons om er over te praten, de echo’s zijn niet schitterend, maar ook
niet dramatisch.’
De ouders: ‘Ja, die vrouwelijke arts stelde ons daarna weer wat meer gerust.’15

De vader: ‘Als het bloed niet in de hersenen zit, wat zijn dan de gevolgen?’
De neonatoloog: ‘Waterhoofd hè, dat kan, dan hebben we serieuze problemen. Als we dat moeten gaan
opereren, dan moeten we eerst met u gaan praten, dat is een ander paar mouwen. Dus helemaal geruststel-
len kan ik u niet. We zullen het binnen enkele weken weten, wat dat waterhoofd betreft. Dat is geen kwes-
tie van maanden. We moeten het volgende week zien. Je moet je ook niet onder de indruk laten brengen
van andere meningen. Je hebt gekozen, jullie bepalen wat er gebeurt.’
De vader: ‘We dachten dat hij met u gesproken had en dat u had gezegd dat het slechter was geworden.’
De neonatoloog: ‘Nee, maar dit kind heeft nog weken nodig. Hij is klein, hij is nog niet thuis. Je kunt je
kind nog verliezen hè. Dat kan nog steeds. En als er een waterhoofd ontstaat, dan wordt het moeilijker,
dan ga ik u toch weer aan het twijfelen brengen. Maar dit is voor ons toch ook een volle mens, hoe klein
ook. Als dit beeld bij een kind van twee-drie kilo zou ontstaan, zou het slechte geneeskunde zijn om
daarom te stoppen. Daarvoor is het niet slecht genoeg. Het is wel een week waarin verwikkelingen kunnen
ontstaan. Pas als hij helemaal zelf ademt en geen infuzen meer heeft kunnen we wat geruster zijn.
De moeder: ‘Het is een vechtertje.’
De neonatoloog: ‘Ja, als hij dood had moeten gaan, dan was dat allang gebeurd.’

Jan maakte nog verschillende crises door maar zijn hersenkamers zetten niet uit, er ontstond geen water-
hoofd. De neonatoloog concludeert dan ook na twee weken: ‘We moeten stoppen met overleggen-
twijfelen (diskuteren) en gewoon doen wat we moeten doen (behandelen waar nodig). Die huisarts was
toch wel helemaal mis met zijn suggestie, het zijn prima mensen, ze hebben het goed overwogen, met hun
hart.’

Voorbehouden handelen16

In de casus van Jan vallen een aantal dingen op. Net als in de casus van Tom, in hoofdstuk vijf, is er sprake
van voorbehoud bij de behandeling. Zolang de toekomst van beide kinderen er goed uit ziet, wordt de
inzet van technieken als legitiem gezien. De risico’s dat dit mogelijk op een bepaald moment in de behan-
deling niet meer het geval zal zijn, worden benadrukt. De neonatoloog stelt dat de beslissing over Jan, net
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als bij Tom in hoofdstuk V gebeurde, is voorbehouden aan hem en de ouders. De ouders krijgen in beide
gevallen veel zeggenschap, al weten we niet hoe het werkelijk zou zijn verlopen in het geval van Jan omdat
uiteindelijk zijn hersenkamers niet uitzetten en er geen waterhoofd ontstaat. De verschillen tussen de
casussen vallen ook op. De ouders van Jan blijven ‘achter de behandeling staan’. De ouders van Jan zijn
ouder dan de ouders van Tom en hebben lang gewacht op deze zwangerschap. De informatie die ze van
de neonatoloog krijgen is dwingender dan de informatie die de ouders van Tom kregen. Dat komt
doordat mogelijk een behandeling (tegen een waterhoofd) moet worden gestart die weinig kans van sla-
gen heeft. Belangrijker is dat de neonatoloog vindt dat een dergelijke behandeling in het geval van Jan
onwenselijk is, juist gezien zijn mogelijke toekomst. Bovendien zijn de ouders van Jan niet zo hoog opge-
leid en wordt de neonatoloog door de huisarts op een bepaald spoor gezet. De arts heeft het idee dat hij de
ouders van Jan moet overtuigen van de ernst van de problematiek. In het begin denkt hij ook dat deze
ouders een gehandicapt kind moeilijk zullen kunnen opvoeden.

De neonatoloog die de verantwoordelijkheid voor de behandeling van Jan heeft, stelt in de hierboven
weergegeven gesprekken een aantal dingen vast. Onbekend is of de behandeling wel in het belang van
Jan is. Kinderen in leven houden met ernstige handicaps is niet het doel. Hij stelt daarom de behande-
ling voor als een experiment. Mogelijk zullen ze over vijf jaar zeggen spijt te hebben van de behandeling.
Dit alles verplicht hen in zijn ogen om de situatie te bespreken. Hij construeert in de gesprekken de zeg-
genschap van de ouders. Hij doet dit naar beide kanten: ‘Uw mening is belangrijk, we zullen naar u lui-
steren. Maar als u nu zou zeggen: “We willen een perfect kind en daarom willen we nu stoppen”, dan
gehoorzaam ik u toch niet.’ De ouders mogen op dat moment niet beslissen om de behandeling te sta-
ken, hoewel er dan al aanwijzingen zijn dat Jan niet ‘normaal’ zal zijn. Als er door hersenbloedingen
concrete aanwijzingen komen dat Jan inderdaad problemen zal krijgen wordt de rol van de ouders
opnieuw gedefinieerd: ‘Als jullie zeggen: “We willen geen kind dat niet perfect is”, dan wordt dat moei-
lijk. Maar als jullie zeggen: ‘We willen dat u doorgaat met de behandeling”, dan kunnen we daar over
praten. Maar om nu altijd maar door te gaan met behandelen, daar zijn de meeste van ons niet voor. (…)
Maar we wachten nog even af. Het moeilijkste zou kunnen zijn als er overmorgen niets veranderd is.
Dan moeten we horen wat jullie er van denken. Als jullie het niet eens kunnen worden over het al dan
niet doorgaan met behandelen, dan vinden we als artsen dat we moeten doorgaan. Maar als het slechter
is, we spreken er dan van dat hij spastisch zal worden en niet naar school zal kunnen gaan, dan spreken
we een beetje voor jullie.’

De ouders moeten tot op zekere hoogte de situatie van Jan accepteren. Een ‘perfect kind’ kan in deze
omstandigheden nooit verwacht worden en daarom kan er geen beslissing op gebaseerd worden. Echter,
altijd maar doorgaan willen de artsen ook niet, ze wensen de mogelijkheid te hebben om te stoppen met
de behandeling. Zeker als het slechter wordt met de hersenbloeding. Gezien de situatie wil de arts nog
doorgaan met de behandeling. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de behandeling en zegt dit in een vol-
gend gesprek ook: ‘Hij zal niet normaal zijn. Bovendien zij wij hier, met onze machines en wij houden het
kindje in leven. We voelen ons dus ook verantwoordelijk voor onze daden en willen hem niet tegen elke
prijs in leven houden. Het is uw kindje, wij willen wel kunnen zeggen dat sommige dingen te ver gaan,
maar het is uw kindje’. Vooral als er een waterhoofd zou ontstaan, vindt de neonatoloog dat hij voor de
ouders zou moeten beslissen, maar dan nog zou hij dat doen in de vorm van een ‘behandeladvies’.

Wanneer de ouders van een andere neonatoloog horen dat er sprake is van een ernstige bloeding en ze
daardoor gekwetst zijn blijkt dat dit soort interpretatieverschillen de reden is dat de beslissing genomen
wordt door één neonatoloog samen met de ouders: ‘Het is die context die het moeilijk maakt, acht op tien
van deze kinderen gaat dood. Daarom roept de behandeling bij ons gemengde gevoelens op. En daarom is
het ook aan ons, wij het bespreken het . Wij hebben ook zo onze twijfels. Maar het is een goed kindje en ‘t
is uw vlees en bloed.’ De neonatoloog zegt de mening van de ouders vooral nodig te hebben als er niets
veranderd is. Eigenlijk zou hij de behandeling niet voort willen zetten maar hij is daarvan pas zeker als er
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een waterhoofd ontstaat bij Jan. Indien dat niet ontstaat twijfelt hij nog steeds, maar dan juist wil hij de
mening van de ouders de doorslag laten geven.

De neonatoloog stelt dat het feit dat Jan afhankelijk is van hun behandelingen hun de verantwoorde-
lijkheid geeft om te beslissen. Die ruimte is gebonden aan intensive care behandelingen. Daarom schrijft
hij ook in de medische status dat Jan geïntubeerd moet blijven, tot er duidelijkheid is over het al dan niet
ontstaan van een waterhoofd. Op die manier kan de beslissing worden genomen om Jan te laten overlij-
den door het staken van de behandelingen. De periode van afhankelijkheid speelt expliciet een rol.
Reeds in de bespreking met de neonatologe in het begin van de casus wordt tijd genoemd. Later keert het
thema terug als de neonatoloog in de status schrijft: ‘Hersenen volgen, gezien de immaturiteit hebben
we wat tijd.’ De behandeling definieert mede de rol van de betrokkenen. Ook de status van het kind en
de mogelijke acties van het kind wordt er door bepaald. Het kan zich uiten via techniek. Het kan bij-
voorbeeld laten zien wat het zelf wil door een hersenbloeding te krijgen. Soms zegt men zelfs: ‘dan beslist
het kind zelf’.

De toestand van het kind wordt voorgesteld als ‘onrijp’. De problemen die het heeft worden ook voor-
gesteld als een gevolg van die onrijpheid. De behandelingen zijn dan een middel om het kind in staat te
stellen te rijpen. De behandeling is dus een soort overbruggingshulp, om het kind voorbij (de problemen
van) de onrijpheid te helpen. Het beademd zijn van deze kinderen is van grote invloed op de manier
waarop gegevens worden geïnterpreteerd: ‘Hij is nu nog van ons afhankelijk, dus wij kunnen beslissen’
(casus Tom). Het feit dat een kind aan de beademing ligt krijgt een enorme betekenis op deze afdelingen.
Dat heeft niet alleen te maken met het medisch-fysiologische van deze behandeling. Beademing is een
ingrijpende maatregel, want de ademhaling, iets zeer essentieels, wordt ‘overgenomen’.17 De betekenis van
beademing krijgt in deze situatie ook symbolische waarde. Het kind ademt niet zelf, anderen houden het
in leven, het valt dus onder de verantwoordelijkheid van die anderen. De afhankelijkheid van de machine
wordt verbonden met de mogelijkheid en verplichting van ouders en staf om tot beslissingen te komen.
Tot dat symbolische aspect hoort ook het juridische element waardoor beademen zo’n belangrijke behan-
deling is. Zolang een kind aan de beademing ligt, kan men beslissen het kind te laten overlijden zonder
dat hiertoe ‘actief’ hoeft te worden ingegrepen. Het niet beginnen met of staken van levensverlengende
behandelingen is niet hetzelfde als ‘bewust’ of ‘actief’ levensbeëindigend handelen. Als een kind overlijdt
na de staken van levensverlengende behandeling sterft het een natuurlijke dood. Daardoor is er geen
gevaar voor juridische vervolging.

Beademing en de omstandigheden in het provisorium transformeren voor de betrokkenen de beteke-
nis van de begrippen ‘actief’ en ‘passief’. Het kind kan actief mededelen wat het wil en kan. De activitei-
ten van de behandelaars kunnen relatief makkelijk teniet worden gedaan, ze kunnen ‘de natuur haar gang
laten gaan’; het kind van de beademing halen en laten overlijden. De stafleden definiëren deze ‘herstel-
handeling’ niet als een actie maar als een onthouding, waarmee er sprake is van een ‘natuurlijke dood’.

Het beademen van deze kinderen heeft ook een rituele betekenis die verder gaat dan alleen het fysiolo-
gische aspect. Het al dan niet beademingsafhankelijk zijn van een kind is ook afhankelijk van culturele en
contextuele factoren. Ook als Jan niet echt beademingsondersteuning meer nodig had wilde de neonato-
loog Jan nog beademen. Zo wilde hij de veranderingen in de hersenen afwachten en de mogelijkheid
open houden om Jan door middel van een ‘passieve handeling’ te laten overlijden. Het beademen
beïnvloedt de besluitvorming en wordt op zich ook gestaakt na besluitvorming die niet over de fysiologie
van de longen zelf gaat.18 Een arts van de afdeling in Gent constateerde dat de ethiek ‘ineens helemaal
anders werd als het kind een stuk plastic (een beademingstube) in de neus had’.

Deze beoordelingsperiode en de daaraan gekoppelde gesprekken zijn voor deze ouders niet makkelijk,
het lijkt alsof zij het gevoel hebben Jan (en zijn behandeling) te moeten verdedigen tegen de sceptische
uitingen van de meeste stafleden. Niet alle stafleden, want een van de assistenten troost de ouders als er te
ongenuanceerd wordt getwijfeld door een neonatoloog.
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Het bedrijven van ‘goede geneeskunde’, zoals de neonatoloog het in de casus van Tom uitdrukte, het
voelen van verantwoordelijkheid zoals de neonatoloog het in de casus van Jan formuleerde, houdt voor
deze ouders in dat ze zich verplicht voelen hun kind te verdedigen tegen twijfel van stafleden. De zeggen-
schap van ouders in deze situaties kenmerkt het provisorium. De behandeling is ‘goede geneeskunde’ als
de ouders er mee instemmen. De mening en sociale situatie van ouders kunnen bepalend zijn voor de
keuzen die neonatologen maken. Dat lijkt opmerkelijk maar is in lijn met wat Hilhorst (1999) stelt. Een
arts kan op grond van zijn beroepswaarden en beroepsidealen, en tevens met oog voor het bijzondere van
iemands specifieke omstandigheden tot verschillende beslissingen komen. Dit behoort, aldus Hilhorst,
tot het wezen van de professionele autonomie van de arts. De behandeling van extreem prematuur gebo-
ren kinderen vraagt van ouders dat ze standpunten over moeilijke keuzen aangeven. De provisionele
behandeling vraagt om een morele beoordeling van de toekomst van het kind, dat is immers de verant-
woordelijkheid van de neonatoloog, dat is ‘goede geneeskunde’. Maar het is evenzeer in deze situatie dat
de neonatoloog betrekkelijk neutraal die ‘goede geneeskunde’ invult, namelijk; naar de wens van de
ouders. Wat de ouders willen, is ‘goede geneeskunde. De behandeling definieert in de ogen van de stafle-
den dus een aantal dingen: wat goede geneeskunde is, wat de zeggenschap van ouders is en wat de verant-
woordelijkheid van de geneeskundige is. Het vaststellen van die zaken is voor de artsen op de afdeling in
Gent zo’n nauwgezet proces dat ze menen dat het alleen binnen de intieme situatie tussen één arts en
ouders uitgemaakt kan worden. Daar wordt bepaald wat in dat geval ‘goede geneeskunde’ is.

Zolang deze kinderen afhankelijk zijn van levensverlengende intensive care behandelingen zijn verre-
gaande beslissingen over hen denkbaar, bespreekbaar en uitvoerbaar, ook volgens de wet. Tom werd
voorgesteld als ‘geleend van de natuur’.19 Hij verkeerde in het menselijke domein20, daardoor kon hij
beoordeeld worden. De medische behandeling van natuurlijke fenomenen maakt een culturele interpre-
tatie van die fenomenen mogelijk. Tom kon in de behandelde periode beoordeeld te worden als toekom-
stige mens. Omdat hij in de ogen van de betrokkenen faalde volgens de maatschappelijke normen, liet
men de natuur haar gang gaan. Men gaf hem terug aan de natuur. Na een dergelijk overlijden vult de arts
op het overlijdenscertificaat in dat sprake is van een ‘natuurlijke dood’. Een ‘natuurlijke dood’ is niet door
menselijk ingrijpen veroorzaakt. Juridisch maakt het een enorm verschil maar in de praktijk blijkt het ver-
schil minder duidelijk. Want Tom kreeg alvorens hij van de beademing werd gehaald, een medicijn dat
zijn spieren verslapte. Hij kreeg ook morfine, zodat hij niet zou lijden. De drie handelingen verzekerden
het overlijden van Tom, zijn dus actieve ingrepen.

Beademing betekent voor de bij de behandeling van deze kinderen betrokkenen meer dan alleen het
overnemen van een lichaamsfunctie. Beademing bepaalt het perspectief dat de betrokkenen van het kind
hebben. Zolang het kind beademd is, verkeert het in een overgangssituatie, is het liminaal en is de behan-
deling provisioneel. Deze kinderen hebben bijna allemaal een zekere periode van beademing en intensive
care nodig. Dat maakt dat ze alle een periode op proef doormaken. Deze proefperiode, of liminale fase in
het leven van deze kinderen is daarmee echter ook ondraaglijk licht, je kan over deze kinderen in deze peri-
ode menselijkerwijs en juridisch gesanctioneerd beslissen, maar je moet het ook, want het kind moet beoor-
deeld worden, de toestand moet met de ouders besproken worden en er moet over de bevindingen beslist
worden.

Zolang Tom beademd werd verkeerde hij in een liminale periode, een fase die bepaald werd door
technologie. Door beademing en andere intensive care technieken, maar ook door beeldvormingstech-
nieken als de echo. In die periode kon en moest hij beoordeeld worden, voordat hij de transitie naar een
andere fase kon maken. Alle kinderen die op de afdeling worden opgenomen worden gezien als ‘mens’
(Frohock 1986). Maar er zijn gradaties. Tom werd bijvoorbeeld ‘immature foetus’ genoemd. Hij kon zijn
ogen nog niet openen, omdat dit meestal pas na 26 weken zwangerschapsduur mogelijk is. Daardoor was
oogcontact en dus, hoe rudimentair ook, enige vorm van sociaal contact ook niet. Maar het belangrijkste
was nog wel dat hij zijn levensvatbaarheid nog niet bewezen had.
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De liminale fase van deze kinderen eindigt niet met rituelen als de doop, de naamgeving en het presen-
teren aan de gemeenschap op een bepaalde dag. Een eerste aanwijzing voor de overgang vormen de aang-
etoonde levenskansen. Een tweede belangrijke aanwijzing blijkt uit echo’s, die de afwezigheid van (grote)
hersenbeschadigingen laten zien.

Jan kon zijn ogen ook niet openen, maar dit beïnvloedde het perspectief van de stafleden helemaal
niet. Meestal werd het gesloten zijn van de ogen opgevat als een omineus teken. Bij Jan niet. De ouders
gaven ook de indruk dat ze de hier als liminaal benoemde periode vooral als pijnlijk ervoeren. Ze wilden
de periode niet als een beoordelingsperiode gebruiken want ze wilden dat Jan in leven bleef. Als we deze
kinderen tijdens de intensive care fase liminaal noemen, houdt dat dan ook in dat ze door de stafleden als
minder humaan worden gezien? Dat lijkt niet zo te zijn. Guillemin & Holmstrom (1986) wezen er op dat
de stafleden de kinderen humaniseerden om de kinderen uniek en onvervangbaar te maken en daarmee
agressieve behandelingen te legitimeren.

Stafleden zullen altijd zeggen dat de extreem te vroeg geboren kinderen mensen zijn. De kindjes zien
er ook ontegenzeglijk menselijk uit. Dat deze kindjes als mensen gezien wordt is niet onverdeeld positief
geïnterpreteerd. Guillemin & Holmstrom (1986) vonden dat het humaniseren van de prematuren door
de staf leidde tot de inzet van agressieve behandelingen. Ze stellen in feite dat de staf deze kinderen
humaniseert om zo agressieve behandelingen te legitimeren. Uit de literatuur over infanticide blijkt ech-
ter dat er een algemene tendens is in menselijke samenlevingen om pasgeborenen pas na enige tijd te
accepteren als sociaal wezen. Scheper Hughes (1987) spreekt van het ‘antropomorfiseren’ en ‘personali-
seren’ van kinderen.21 Het lijkt dat op een afdeling voor neonatologie toch onder-categorieën gemaakt
worden, sommige prematuren zijn meer mens dan andere prematuren. Goffman (1961) heeft het ver-
schijnsel ‘stripping’ beschreven, een mens wordt in klinische omstandigheden van een eigen identiteit
ontdaan. Maar deze patiënten worden juist voorzien van kenmerken en een identiteit. (Overigens wor-
den ouders wel in een bepaalde rudimentaire ouderrol gedwongen door de opname en het optreden van
de stafleden22.) Stafleden op afdelingen neonatologie schrijven aan kinderen allerlei eigenschappen en
kenmerken toe en dit personaliseren draagt bij aan een grotere toewijding. Dat bleek ook te gebeuren bij
Jan. In dit geval gebeurde dat door de verantwoordelijke neonatoloog en in het bijzonder door een assi-
stent maar meestal gebeurt het door de verpleegkundigen omdat zij het meest frequent contact hebben
met de kinderen. Uit een casus als die van Tom blijkt dat de neiging van stafleden op afdelingen neona-
tologie om kinderen te personaliseren en humaniseren niet alleen instrumenteel is bij het voortzetten
van agressieve behandelingen. Kinderen als Tom worden gehumaniseerd, ze worden tot mens gemaakt,
tot een uniek individu maar dit heeft niet tot gevolg dat de behandeling tot iedere prijs voortgezet wordt.
Juist het tegenovergestelde. In het provisorium krijgt de liminale status een bijzonder karakter. Extreem
te vroeg geboren kinderen verkeren in een tussenfase maar zijn tegelijkertijd nadrukkelijk ‘mens’. Juist
die kwalificatie maakt dat ze zo scherp beoordeeld worden op hun toekomstige mogelijkheden om in de
mensenmaatschappij te functioneren.

Provisoria

Er zijn verschillende manieren om met het voorbehoud rond deze kinderen om te gaan. De behandeling,
en daarmee het leven van kinderen als Tom en Jan werd gestart en voortgezet onder voorwaarde dat er
kansen op een goede overleving aanwezig waren. Op de afdeling in Amsterdam werd de beoordelingsperi-
ode gedeeltelijk anders ingevuld. Kinderen die ter wereld komen na minder dan 26 weken worden in
principe niet intensief behandeld. ‘In principe’, want zoals we in hoofdstuk IV zagen is het soms moeilijk
om niet met intensive care behandelingen te beginnen. In hoofdstuk VIII en IX worden een aantal casussen
besproken die tonen hoe dat niet starten verloopt.
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De staf van de afdeling in Amsterdam kiest bij kinderen onder de 26 weken voor een korte beoorde-
lingsperiode direct na de bevalling. Het doel daarvan is leed door een zinloze behandeling voorkomen.
Men tracht zo ook het ontstaan van een behandelingsspiraal voor te zijn. Als eenmaal een ‘behandelings-
traject’ is ingezet, krijgt de behandeling een eigen dynamiek, die het staken van de behandeling moeilijk
maakt, zelfs als de betrokkenen dat zouden wensen. De beslissing wordt kort na de geboorte genomen,
waardoor minder informatie beschikbaar is dan bij de beslissing over Tom.23 Bovendien is er nauwelijks
een besluitvormingstraject met de ouders mogelijk. Ouders worden wel op de hoogte gebracht van deze
handelwijze, zo zagen we in het antenataal gevoerde gesprek van een neonatoloog met toekomstige
ouders in hoofdstuk twee. In zo’n gesprek kunnen ze dan ook hun mening geven. De situatie van de
ouders is soms ook bepalend voor de beoordeling van het kind en de inschatting van de legitimiteit van
intensieve behandelingen. Regelmatig zeiden neonatologen dat ze bij extreem prematuren van ‘oude
ouders’ die al lang probeerden een kind te krijgen sneller tot intensive care zouden overgaan.

De levenskansen van het kind worden door de artsen geschat in het kamertje naast de verloskamer.
Indien de kansen te klein lijken te zijn wordt het kind bij de ouders gebracht, ‘naar de moeder terugge-
bracht’, ‘weggelegd’, om daar te overlijden. Meestal overlijden deze kindjes daar dan ook. Soms, als een
kind toch zelf gaat ademen en andere tekenen van levensvatbaarheid geeft, beslissen de neonatologen, in
overleg met de ouders, alsnog om het kind te gaan behandelen, ‘op te pakken’. Op de afdeling in Gent
kent men deze term niet want de optie doet zich niet voor. ‘Oppakken’ veronderstelt immers dat een kind
ook kan worden ‘weggelegd’ en dat gebeurt niet. Boswel (1988) en Hrdy (2000) werken dit oppakken, ‘tol-
lere’ zoals de Romeinen het noemden, uit. ‘Tollere’ stond voor het optillen van de pasgeborene door het
gezinshoofd. Met die daad werd het kind opgenomen in de sociale gemeenschap. Het ‘oppakken’ in de
neonatologie is echter niet gelijk aan een opname in de menselijke gemeenschap.

Het ‘oppakken’ staat hier voor het toelaten tot de afdeling, het beginnen van behandelingen en vormt
dus een enorme statusovergang die op de afdeling in Gent niet voorkomt. Daar worden de kinderen auto-
matisch behandeld en opgenomen, tenzij ze werkelijk zeer klein en jong (minder dan 23 weken) zijn. In
de ogen van de neonatologen van de afdeling in Amsterdam ontbreekt het die kinderen aan iets. Een neo-
natoloog drukte het zo uit tegen ouders: ‘Je moet wel een basis hebben om op te beginnen’. Enerzijds
moet het kind een zeker eigen vermogen hebben om op deze afdeling intensieve behandelingen te verdie-
nen. Anderzijds is die basis, dat vermogen, iets dat puur met de behandeling in verband wordt gebracht,
het blijkt pas bij behandeling. Het ‘beginnen’, zoals de neonatoloog het uitdrukte, is niet alleen het begin
van de behandeling, maar in zekere zin ook van het leven.

Indien een kind niet genoeg vitaliteit of levensvatbaarheid toont, wordt het niet behandeld. Frohock
(1986: 65) zoekt ook een antwoord op de niet te beantwoorden vraag: “Do such tiny creatures die, or sim-
ply fail to live? Als het kind ‘aangeeft’ dat het ‘de strijd’ aan wil gaan, dan wil men het wel helpen. Als een
dergelijk kind wordt opgenomen op de afdeling blijft het nog een tijd iets bijzonders. Zo duidde een ver-
pleegkundige zo’n kindje aan met: ‘Oh ja, die kleine, ja, die is een beetje illegaal hier gekomen’. De
opname van zo’n kindje wil ook nog niet zeggen dat alles gedaan wordt om het in leven te houden. De
opname op de afdeling is dus geenszins gelijk aan een opname in de sociale groep, zoals Shelp (1986: 95)
stelt: ‘To parents who suffer, the presence of neonatologists can provide assurance that they and their
threatened newborn are not excluded from the human community in which care and concern is media-
ted.’ Want dergelijke kinderen krijgen nadat ze zijn opgenomen op de afdeling, alleen ‘ondersteuning’ en
‘basiszorg’. Ze krijgen hulp bij de ademhaling en vocht via infuus en warmte in de couveuse. Pas als zo’n
kind laat zien dat het onder die voorwaarden een (beperkte) tijd in leven kan blijven, krijgt het intensieve
behandeling indien het die nodig heeft. Ondertussen is natuurlijk ook naar de toestand van haar hersenen
gekeken.

Op de afdeling in Amsterdam is dus beademing in deze gevallen het einde van een specifieke periode
binnen de liminaliteit. Binnen die liminale fase komen verschillende perioden voor. Na geboorte kan een
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dergelijk kind opgenomen worden zonder dat het intensive care behandelingen krijgt. Als het zich ‘be-
wijst’ kunnen die alsnog gestart worden. Het kan ook bij de ouders worden achtergelaten en later opgeno-
men worden, waarna het zich eerst moet bewijzen met alleen ondersteunende behandelingen. Het moet
laten zien dat het met hulp zelf kan ademen en er moet ook blijken dat er geen ernstige hersenschade is
ontstaan. Als het zich bewijst en daarna toch beademing nodig heeft, krijgt het die. In die gevallen dient
de beademing dus als een einde van een liminale periode die op de afdeling in België als zodanig niet
bekend is. Maar ook op de afdeling in Amsterdam volgt na die eerste beoordelingsperiode ‘gewoon’ de
beoordelingsperiode van het extreem te vroeg geboren kind dat aan de beademing ligt. Wat dat betreft
verschilt de betekenis die intensieve behandeling voor de status van de kinderen op beide afdelingen niet.

Een belangrijk verschil tussen de afdelingen is wel de manier waarop tegen beademing als techniek
wordt aangekeken. Op de afdeling in Gent ziet men beademing als een normaal vereiste voor kinderen
onder de 28 weken. Het is er geen buitengewone behandeling die zo snel mogelijk dient te worden
gestaakt. Er is op deze afdeling ook geen alternatief systeem van ademhalingsondersteuning beschikbaar,
zoals dat wel het geval is op de afdeling in Amsterdam. Daar gebruikt men het beademingstoestel ook om
de ademhaling van het kind te ondersteunen met CPAP. De ademhaling wordt ondersteund zonder dat
die wordt overgenomen, daardoor kunnen kinderen vaak sneller van de beademing. Ze ademen zelf met
CPAP. Hoewel ze zonder die hulp meestal niet lang zouden overleven, heeft die CPAP voor de stafleden
toch de betekenis dat het kind zelf ademt en dus niet meer in de tussenfase verkeert waarin besluiten over
het leven kunnen worden genomen.

Het provisorium met zijn ruimte voor beslissingen en besprekingen krijgt iedere dag opnieuw vorm en
wisselt naar gelang de problematiek en de personen die er mee worden geconfronteerd. Op de afdeling in
Gent begint het (beademen) direct na de geboorte en doordat kinderen beademd blijven tot ze volledig
zelf kunnen ademen duurt de overgangssituatie relatief lang. Op de afdeling in Amsterdam begint de bea-
demingsfase vaak niet meteen na de geboorte omdat het kind ofwel niet opgenomen wordt, ofwel niet
intensief behandeld wordt en eerst alleen ondersteuning krijgt. CPAP is ook een medische behandeling en
kan daardoor gestaakt worden met het doel het kind te laten overlijden indien er geen overlevingskansen
of een grote kans op een slechte kwaliteit van leven is. Maar CPAP geldt niet als een behandeling die de
vitale functies overneemt. Het staken van deze behandeling met het doel het kind een natuurlijke dood te
laten sterven is niet gebruikelijk. Maar als die intensieve behandelingen op de afdeling in Amsterdam een-
maal gestart zijn, is de provisionele ruimte vaak korter doordat het kind vaak relatief snel met behulp van
CPAP zelf gaat ademen.

De manier waarop ouders om hun mening worden gevraagd over de behandeling verschilt ook sterk
tussen de twee afdelingen. De neonatologen van de afdeling in Gent informeren de ouders strak individu-
eel en bepalen dan ook grotendeels samen met de ouders of de behandeling nog wel te verdedigen en/of in
het belang van het kind is. Bij opname van het kind is een van de neonatologen verantwoordelijk voor de
behandeling van het kind en deze neonatoloog informeert de ouders. Uiteraard reageren collega’s ook wel
op de behandelingskeuzen van de neonatoloog en weet deze ook hoe collega’s over bepaalde beslissingen
denken. Bij belangrijke beslissingen vragen ze elkaar ook frequent om hun mening over de beslissing in de
status te schrijven. Het gaat daarbij om beslissingen om de behandeling te staken, bij het voortgaan met
de behandeling is instemming van collega’s vanzelfsprekend. De mening van andere neonatologen is
belangrijk, daarom zal ook zelden een behandeling aangevangen en ook gestaakt worden in het weekend,
zonder dat collega’s hun mening over die keuzen konden geven. Er is dus allerlei controle op de individu-
ele aanpak van de neonatoloog, maar toch opereren de neonatologen zeer zelfstandig. Zeker in vergelij-
king met de neonatologen van de afdeling in Amsterdam. Deze neonatologen spraken vaak niet af wie
ouders van een bepaald kind de hele opname door zou informeren. Daarom had de besluitvorming veel
minder een persoonlijke stijl en meer een collectieve aard. Alle neonatologen voerden ook soms meerdere
keren officieel overleg over problematische kinderen.

Het provisorium 175



Op de afdeling in Gent kon de neonatoloog zelf zijn/haar stijl bepalen. Ze konden zo heel goed inspe-
len op de ouders, maar individuele verschillen tussen artsen konden ook sterk groeien. Sommige neona-
tologen hadden duidelijk moeite om ouders te informeren en deden het dan ook weinig, die situatie kon
blijven voortbestaan.

De neonatologen op de afdeling in Gent rapporteerden ook slechts heel summier wat er besproken
werd. Zo maakten ze meer gedeelde besluitvorming onmogelijk. Andere teamleden, ook de verpleegkun-
digen, waren eenvoudigweg niet op de hoogte wat er besproken werd tussen de neonatoloog en de ouders
en welke beslissingen aan het ontstaan waren. De neonatologen presenteren zich weliswaar ook als de ver-
kondiger van de mening van het team, maar delen de verantwoordelijkheid voor de beslissing in feite met
de ouders en dat zeggen ze ook. De neonatologen op de afdeling in Amsterdam delen de verantwoorde-
lijkheid in veel grotere mate met de teamleden. Ze bespreken de gegevens, de manier waarop die aan
ouders verteld moeten worden en ze bespreken vaak ook de mening van de ouders over die gegevens. Dat
kan, omdat er vaak meer teamleden, ook verpleegkundigen, bij het informeren van ouders en het besluit-
vormingsproces betrokken zijn.

De neonatologen van de afdeling in Gent trachtten met hun strategie de onduidelijkheid voor ouders
te beperken. Ouders kregen in principe alle (belangrijke, maar vooral neurologische) informatie van één
neonatoloog. Dat had wel tot gevolg dat collega’s niet konden inspringen indien nodig, met het gevaar
dat ouders geïsoleerd raakten en hun problemen niet met anderen konden bespreken. Het had ook tot
gevolg dat verpleegkundigen vaak niet op de hoogte waren van belangrijke informatie en/of de rol die
deze informatie in de gesprekken tussen ouders en neonatoloog speelde. In de casus van Jan kwam een
dergelijk moment ook voor, de vader vertelde de verpleegkundige dat Jan al een hersenbloeding had, wat
de verpleegkundige niet wist. De persoonlijke benadering van de neonatologen sloot teamwerk uit.

Incubatietijd

Bij extreem prematuur geboren kinderen krijgt het concept ‘proefbehandeling’ een specifieke inhoud.
De behandeling bepaalt het perspectief van met name stafleden op het kind dermate dat beter gesproken
kan worden van een provisionele behandeling. In het provisorium krijgt het begrip ‘proefbehandeling’
een andere inhoud. De vraag is niet alleen ‘tot hoever moeten we gaan met behandelingen’ maar ook:
‘wanneer moeten we beginnen met (intensive care) behandelingen?’ De inzet van technieken is voor-
waardelijk. De kennis over het kind wordt vaak als ‘voorlopig’ voorgesteld. Het kind verkeert in een over-
gangssituatie en die wordt bepaald door verminderde kansen op overleving en aanzienlijke risico’s op
beschadigingen. Ook als een kind dat intensief behandeld wordt stabiel is, zeggen stafleden dat er nog
diverse problemen kunnen ontstaan. Of behandelingen als legitiem worden gezien hangt in hoge mate af
van beelden van de hersenen. In het provisorium worden ook beslissingen genomen op grond van toe-
komstige toestand. Middelen worden voorlopig ingezet en in die periode zijn beslissingen denkbaar en
uitvoerbaar.

Het provisorium heeft daarom een dynamiek die anders is dan bijvoorbeeld Guillemin & Holmstrom
(1986) en Anspach (1993) stellen. Volgens deze auteurs zijn ouders perifeer aan de besluitvorming. De
neonatologen, de hoogste professionals in de afdelingshiërarchie hebben geen belang bij het delen van
onzekerheid met de ouders want hun doel is het verleggen van behandelingsgrenzen. Ze menen dat alle
kinderen maximaal behandeld moeten worden en ze menen dat zij de vertegenwoordigers van de
belangen van de patiënt zijn. Op de afdelingen die hier besproken worden werkte het heel anders. Er is
een dynamiek tot onderzoeken, bespreken en het betrekken van ouders in besluitvorming. Het doel is op
deze afdeling ook het in leven houden van extreem te vroeg geboren kinderen, maar dat gebeurt vanuit
een andere houding. De onzekerheid over de effecten en legitimiteit van behandelingen zet stafleden aan
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om met de ouders vast te stellen wat in dat geval ‘goede geneeskunde’ is. Dat wil niet zeggen dat de ouders
altijd volledige zeggenschap hebben. Dat thema wordt in hoofdstuk negen verder uitgewerkt. Het wil wel
zeggen dat bij de medische beoordeling de interpretatie van sociale aspecten (als bijvoorbeeld het oplei-
dingsniveau en de ouderdom van de ouders) een rol spelen. De onzekerheden rond de behandeling van
dit soort kinderen doorbreken de hiërarchie en plaatsen de betrokkenen tijdelijk op gelijke voet, alleen
samen kunnen ze bepalen wat in dat geval in het belang van het kind is en goede geneeskunde is. Het doel
van de besprekingen in het provisorium is het beoordelen van de kwaliteit van het leven en het nemen van
beslissingen op grond van die beoordelingen. Het staken van intensive care behandelingen wordt gezien
als een ‘herstelhandeling’. De huidige regelgeving zorgt voor tijdsdruk bij de besluitvorming en daarmee
tot openheid en een nadruk op risico’s. Als een kind eenmaal geen intensive care meer nodig heeft, kan
over het algemeen niet tot levensbeëindiging worden overgegaan omdat die dan ‘actief’ is. Bovendien,
zoals de neonatoloog tegen de ouders van Jan zie, is een beslissing om het leven van een kind niet verder te
verlengen erg moeilijk als het kind al maanden leeft. Zoals we zagen in het geval van Klaas, in hoofdstuk
vier, kan een ‘herstelhandeling’ ook de vorm aannemen van het niet starten van intensive care in de toe-
komst. ‘Herstelhandelingen’ die worden uitgevoerd bij kinderen die geen intensive care krijgen, zijn con-
troversieel. Zo is bijvoorbeeld bekend dat wel eens pasgeborenen vocht of voeding onthouden wordt als
de toekomst van het kind dermate slecht lijkt te worden dat men het niet meer in leven wil houden met
levensverlengende behandelingen en het na staken van deze behandelingen zelf ademt.

De afdeling in Amsterdam neemt wegens de geringe kansen van de behandeling een voorschot op de
‘herstelhandeling’, ze beginnen bij sommige kinderen de behandeling niet of slechts gedeeltelijk. Daarmee
voorkomen ze meestal dat uiteindelijk een echte herstelhandeling moet worden uitgevoerd. Daarmee
selecteren ze de kinderen die intensief behandeld worden. De afdeling in Gent doet dat niet. De periode
waarin dergelijke kinderen beoordeeld kunnen worden is op de afdeling in Gent meestal langer dan op de
afdeling in Amsterdam door de patiëntengroep (kleinere kinderen hebben langer intensive care nodig) en
door de afhankelijkheid van beademingstechnieken. Op beide afdelingen geldt echter dat de afhankelijk-
heid van beademing de status van het kind bepaalt. Op de afdeling in Amsterdam hield men een kind bij-
voorbeeld aan de beademing toen geleidelijk aan hersenschade steeds beter zichtbaar werd. (Hoofdstuk X)
Op de afdeling in Gent zeiden verschillende artsen in gesprekken met ouders dat een beslissing om hun
kind wegens hersenschade niet verder te laten leven alleen mogelijk was zolang het kind aan de beademing
lag. Zo lang dat zo is, is immers levensbeëindigend handelen gelijk aan het staken van een techniek en dat is
wettelijk niet strafbaar.

De provisorium-fase wordt bepaald door technieken. Enerzijds door levensverlengende technieken.
Anderzijds door waarnemingstechnieken. De manier waarop vooral die laatste techniek gebruikt wordt,
maar ook de manier waarop de levensverlengende technieken gezien worden, (als middel om de rol van de
natuur tijdelijk over te nemen, opzij te zetten, te omzeilen) brengt twee elementen samen: het zijn over-
bruggende technieken en beoordelende technieken. En die twee functies grijpen ineen: het leven van het
kind wordt gered, de kritieke fase wordt overbrugd, zodat de kansen en de toekomst van het kind beoor-
deeld kunnen worden. De levensverlengende-en waarnemingstechnieken zijn niet neutraal, een gegeven
dat al lang bekend is, maar in dit geval is er meer van te zeggen met behulp van Moore (1989). Deze auteur
vult de bestaande ideeën over techniek aan. Technieken worden niet beheerst door mensen, het zijn geen
middelen die naar verkiezing kunnen worden gebruikt; de voluntaristische opvatting van techniek. Maar
techniek bepaalt ook niet het menselijk gedrag zoals in de determinstische visie van bijvoorbeeld Ellul.
Moore geeft een derde weg aan. Technieken worden volgens hem niet in een vacuüm ontwikkeld. Ze
worden ontwikkeld en gebruikt aan de hand van veronderstellingen omtrent hetgeen er mee zou kunnen
worden bereikt. Die veronderstelling dwingt tot kiezen: wel of niet gebruiken. De deterministische
opvatting miskent dat er gekozen kan worden en de voluntaristische opvatting dat er gekozen moet wor-
den. De provisorium-fase is daarmee ook niet afwachtend en neutraal maar eerder voorlopig en voor-
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waardelijk. Het is een beoordelingsperiode van een liminaal wezen. Het moet diverse beproevingen door-
staan voordat het overgaat in een ‘echte baby’.

Rest nog om de afdeling zelf als provisorium te duiden. De afdeling is, zoals eerder gezegd, te beschou-
wen als een technologie. Het is ook geen neutrale technologie, de werking van het stelsel dwingt de
geboorte en opname van erg jonge (in zwangerschapsweken gemeten) pasgeborenen af. En daarmee
dwingt het de betrokkenen op de afdeling tot keuzen over de gewenste behandeling van die kinderen.
Hasenfeld en English (1974) hebben organisaties geordend naar het materiaal dat er bewerkt wordt. Zie-
kenhuizen zijn dan in hun termen human service organizations, in tegenstelling tot organisaties waarin
niet-menselijk materiaal wordt bewerkt. Ze noemen de organisaties ook wel: people processing organiza-
tions. Het kenmerkende van dit soort organisaties is dat de gegevens over ‘het materiaal’ verkregen moe-
ten worden van mensen en dat er naast een technisch bewerkingsproces ook altijd een interactieproces
gaande is tussen de ‘bewerker’ en de patiënt. De neonatologie als technologie is (ook) een beoordelings-
machine. Technieken binnen die machine creëren, benoemen en beoordelen de patiëntengroep. De tech-
niek bemiddelt de gegevens die over die patiënten verkregen kunnen worden. Over patiënten die zich op
een andere manier niet kunnen uiten. In de volgende hoofdstukken zal uitgewerkt worden hoe in en over
de ruimte/tijd die met behulp van technologie verkregen is, gesproken wordt en besluitvorming plaats-
vindt. Hoe er wordt gesproken in deze ‘incubatieperiode’24 is het onderwerp van hoofdstuk VII en VIII.

178 Een proeve van leven



DEEL 3

Beslissingen





Hoofdstuk VII

Tussentaal

Ondanks de hedendaagse kennis en kunde zijn en blijven de hier besproken kinderen grensgevallen, maar
evengoed kan gesteld worden dat ze grensgevallen zijn dóór die kennis en kunde. De problematische sta-
tus van deze kinderen blijkt ook uit de woorden en begrippen waarmee ze worden gecategoriseerd. Enkele
decennia geleden werden deze kinderen ‘doodgeboren’ genoemd. Soms werden ze ‘achter het laken gebo-
ren’, zodat de moeder het ten dode opgeschreven kindje niet hoefde te zien. In een nog verder verleden
werden deze kinderen aangeduid met ‘niet gaar’1, ‘weaklings’ (Baker 1996). Tot voor kort noemde men ze
in de neonatologie ‘immatuur’. Deze term of diagnose definieerde hen als ‘niet levensvatbaar’. Ze werden
niet alleen als ‘voorrijp’ (want prematuur) maar ook als ‘onrijp’ bestempeld, waarmee meteen de opvat-
tingen over hun kansen en de legitimiteit van behandelingen werden aangegeven. Tegenwoordig wordt
de term als veroordeling gezien en niet meer gebruikt.2 In dit hoofdstuk staat taalgebruik centraal. Hoe
worden de moeilijk te (be-)grijpen zaken op de afdeling neonatologie benoemd en besproken? Het gaat
vooral over de werking van metaforen als middel om de moeilijk te duiden zaken te benoemen. Bijvoor-
beeld zal het gebruik van metaforen als ‘levensvatbaarheid’ en ‘onrijpheid’ besproken worden.

Geneeskunde levert het algemeen spraakgebruik veel metaforen.3 We zullen ons hier echter concentre-
ren op de taal en metaforen die gebruikt worden in de neonatologie(praktijk). De metaforen van de neo-
natologie in het algemene spraakgebruik zullen verder alleen besproken worden voor zover ze het (aan-
vankelijke) perspectief van de ouders op hun kind en de behandeling er van bepalen.

Taal is niet louter een middel om de werkelijkheid te beschrijven. Taal is productief, met taal worden
dingen tot stand gebracht. Een zekere angst voor wat met taal teweeggebracht wordt spreekt ook uit een
strofe van een gedicht over ouders en hun kind op een afdeling neonatologie:

‘Kijken – en vooral niets zeggen,
want in het woord loert gevaar:
is het gezegd, dan is het waar.’4

Schuyt (1997: 21) verwoordt het belang van taalgebruik bij medisch-ethische kwesties: “Het is van groot
belang dat er iemand is die nauwkeurig analyseert hoe medici met de hun toegeworpen werkelijkheid
omgaan, hoe ze allerlei vreemde zaken benoemen, wat ze precies bedoelen als ze het hebben over ‘levens-
vatbaarheid’ of ‘mismaaktheid’ of de ‘zwaarte van de handicaps’. Iemand die hun vuistregels onderzoekt,
waarmee ze abnormale zaken ongemerkt ‘normaal’ maken. Het spreken over de werkelijkheid wordt er
zelf onderdeel van. Wat eerst als medisch zinloos en uitzichtloos gedefinieerd wordt, kan zich een paar
stadia verder stilzwijgend ontwikkelen tot ‘maatschappelijk uitzichtloos’ (whatever that may be) of zelfs
tot ‘te duur of te kostbaar’. Om die stille overgangen gaat nu juist de hele problematiek.”

De performatieve functie van taal blijkt ook op de afdeling neonatologie, waar heel wat tot stand moet
worden gebracht. Ouders, artsen en verpleegkundigen worden er geconfronteerd met kinderen die gebo-
ren worden op de grens van leven en dood. Het is niet duidelijk of behandelingen succesvol kunnen zijn
en daarom ook niet of die wenselijk en in het belang van het kind zijn. De stafleden en de ouders staan
voor de opdracht om (samen) beslissingen te nemen. In deze studie wordt gesteld dat ouders veel inbreng



bij de betekenisgeving en besluitvorming hebben. Als dat zo is, moet er op zijn minst overeenstemming
tot stand worden gebracht tussen de betrokkenen over wat een succesvolle en legitieme behandeling is.
Maar ook al zouden artsen onderling beslissen, dan nog moeten hun argumenten ouders en verpleegkun-
digen overtuigen of moet ze die op andere wijze overreden. Er moet een zekere vertrouwensrelatie tussen
de betrokkenen opgebouwd worden. Bovenal moet er consensus tot stand komen over de status en bete-
kenis van het kind. Die overeenstemming moet tot stand komen tussen ongelijke gesprekspartners. De
ene min of meer ervaren, relatief machtig en vooral professioneel betrokken. De andere meestal onerva-
ren, relatief afhankelijk, terecht gekomen in een nieuwe situatie en vooral emotioneel betrokken. Metafo-
ren zijn ter overbrugging van die verschillen bruikbaar. Ze zijn geschikt om nieuwe verschijnselen of erva-
ringen te verwoorden. Ze doen dat door kennis (ter overbrugging) en nieuwe verschijnselen of ervaringen
in termen van (algemeen) bekende zaken te verwoorden. Daarom spelen metaforen als element van een
tussentaal 5 een rol bij het tot stand brengen van wederzijds begrip over de status van het kind, de kansen
en risico’s van de behandeling en de manier waarop men beslissingen kan nemen. Overigens is het ook
mogelijk dat ze juist bijdragen aan het niet ontstaan van wederzijds begrip, dat ze bijvoorbeeld de situatie
onduidelijk laten, open. Of dat ze ingezet worden om mensen te overreden of om het gezag van een partij
te bevestigen.

In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe informatie de verschillen tussen de gesprekspartners overbrugt
en tegelijkertijd betekenissen tot stand brengt. Taal (en in het bijzonder metaforisch taalgebruik) wordt
gezien als een onderdeel van besluitvorming. Door middel van definities wordt het onderwerp van gesprek
(het kind), de behandeling en de (rol, plaats, zeggenschap van de) gesprekspartners geconstrueerd. De
casus van kind Willy op de afdeling in Amsterdam wordt uitgewerkt. Metaforisch taalgebruik uit de casus
van Willy en uit andere casussen wordt besproken om te laten zien hoe over dit soort pasgeborenen wordt
gesproken. Eerst zullen enkele in dit hoofdstuk gebruikte concepten worden uitgewerkt. Na de casus en
de bespreking er van komt het taalgebruik van de stafleden en de ouders apart aan de orde. Vervolgens
wordt besproken hoe al dan niet overeenstemming over de betekenissen en de status van het kind en de
behandeling tussen de ouders en de stafleden tot stand komt.

Metaforen, liminaliteit en rituelen

Een metafoor is een overdrachtelijke, figuurlijke uitdrukking, m.n. de trope6 welke berust op een vergelij-
king. (Van Dale 1984) Een voorbeeld is: het schip der woestijn (de kameel). Metaforen geven de mogelijk-
heid om iets te begrijpen en ervaren in termen van iets anders.7 Van der Geest (1990) baseert zich op Fern-
andez (1991) om de werking van metaforen nader te verklaren: metaforen maken iets dat abstract is
begrijpelijk door het te vergelijken met iets concreets. Metaforen bieden zo een strategie om met iets om
te gaan, ze helpen ons ‘rationeel’ met onze ervaring om te gaan. Ze maken concreet wat anders niet of
moeilijk te grijpen is. Volgens een dergelijke definitie helpen metaforen bij het ontstaan van begrip. De
Boeck (1990) wijst er op dat metaforen niet noodzakelijkerwijs ‘concretiserend’ werken en ‘zaken’ grijp-
baar of bevattelijk maken. Eerder, zo stelt hij, wordt hun werking gekenmerkt door een zekere laksheid en
een uitdijing van betekenissen in diverse richtingen. Metaforen creëren ook niet zelfstandig nieuwe ver-
banden, ze volgen eerder reeds vastgelegde gelijkenissen die binnen een cultuur bestaan en mogelijk zijn.
Ze kunnen ook juist dingen vager, onduidelijk en ongrijpbaarder maken.

Hoewel een definitie van metaforen makkelijk te geven is, is het in de praktijk moeilijk aan te geven
wat een metafoor is. Onze taal hangt aan elkaar van beeldspraak die wij niet meer als zodanig ervaren. Van
der Geest (1990) wijst er op dat dergelijke, vergeten metaforen juist heel krachtig werken, ze worden niet
meer herkend als metafoor. Wright (1988: 304) gebruikt het concept ‘generative metaphor’ van Schön
(1979), voor dergelijk bepalend taalgebruik. Hij analyseert hoe zuigelingensterfte aan het einde van de 19e
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eeuw plots van een ‘natuurlijk’, onvermijdelijk en zelfs onopgemerkt verschijnsel veranderde in iets dat
bestreden kon en moest worden: ‘The new view of infancy served also as a “generative metaphor” in that
it enabled babies, and the causes of their deaths, to appear quite differently. It was a gestalt shift, one
might say, that involved drawing together what had previously been seen as separate - infant death and
bacterial infection for example8 – and of separating what had hitherto been associated - infant death and
natural wastage or climatic variation.’

De couveuse (incubator in het Engels) kan gezien worden als een apparaat met metaforische werking.
Te vroeg en/of te klein geboren kinderen konden met behulp van dit apparaat ‘uitgebroed’ worden. Deze
metafoor duidde hun toestand metaforisch en structureerde hun behandeling.9 Ze moesten in de cou-
veuse verder groeien. De couveuse domineert het spraakgebruik over deze kinderen en de afdeling. Een te
vroeg geboren kind heet in het Nederlands ‘couveusekind’, alsof het kind van de couveuse is. Het heet
niet langer ‘foetus’, zoals het zou heten als het nog een ‘baarmoederkind’ was, voor de geboorte. De afde-
lingen neonatologie worden door velen ‘couveuseafdeling’ genoemd, een term die stafleden als denigre-
rend ervaren omdat ze het associëren met ‘broeden’ en niet met de intensive care die er gegeven wordt. In
Vlaanderen sprak men vroeger van ‘prematurenafdeling’, ook niet juist meer volgens de stafleden omdat
te vroeg geborenen lang niet de enige patiënten zijn. Sinds de invoering van intensive care behandelingen
spreekt men van ‘neonatologieafdelingen’, of (zelden) ‘Neonatal Intensive Care Unit’ (NICU). Alleen deze
laatste term duidt de patiëntenpopulatie die er behandeld in zijn geheel aan; neonaten, pasgeborenen,
baby’s. ‘Neonatologie’ betekent immers ‘kennis van de pasgeborene’, er wordt eigenlijk een kennisgebied
mee aangeduid.10 Maar ook in de oude term kwamen de patiënten niet voor want men sprak niét van
‘couveusekind(eren)afdeling’, de aandacht ging uit naar de couveuse, de techniek.

Door hedendaagse intensive care technieken, zo hebben we gezien, gaat de behandeling nu veel verder
dan ‘broeden’. Deze pasgeborenen verkeren in een door technologie afgebakende liminale periode.
Daarin kunnen ze beoordeeld en besproken worden. Taal speelt binnen de liminale periode een onduide-
lijke rol. Als we Turner volgen schept deze periode ruimte om nieuwe verschijnselen in begrippen te
vangen, vooral door middel van metaforen. Volgens Nijhof (1995) is de liminale status van chronisch zie-
ken en gehandicapte mensen juist zo complex en pijnlijk omdat er voor hun positie geen woorden en rol-
len zijn. In dit hoofdstuk richten we ons op de taal waarmee extreem te vroeg geboren kinderen bespro-
ken worden. Hoe wordt aan deze onduidelijke wezens op discursieve wijze betekenis gegeven?11 Hoe
worden overgangen binnen of uit die liminale status discursief tot stand gebracht?

Ritueel is een etic benaming voor het handelen van een groep mensen. Het gedrag heeft een vaste
opeenvolging volgens (onuitgesproken) regels. De handelingen hebben omschreven volgorde met een
begin- en eindpunt. Ze zijn ogenschijnlijk doelloos en zonder betekenis maar ze scheppen orde en zijn
tegelijk orde. Het middel ritueel is deel van de boodschap (Haakma 1989). Ritueel is op een bijzondere
wijze verbonden met metaforen en liminaliteit. Volgens De Boeck (1990) en Quinn (1991) zijn metaforen
niet erg zelfstandig en ook niet zo werkzaam op zich. Hun functie en werking moet voor een groot deel
verklaard worden uit de betekenis die de cultuur hun geeft.12 Hun betekenis, kracht en werking moet
gezien worden binnen betekenis gevende structuren als rituelen, narratieve structuren en actiepatronen.
Metaforen worden ook door Lakoff & Johnson (1980: 234) verbonden met rituelen: “The metaphors we
live by, whether cultural or personal, are partially preserved in ritual. Cultural metaphors, and the values
enailed by them, are propagated by ritual. Ritual forms an indispensable part of the experiential basis for
our cultural metaphorical systems. There can be no culture without ritual.” Voor Turner (1974: 31) is de
band van metaforen en liminaliteit nog sterker. Hij ziet metaforen als een “species of liminal monster,
whose combination of familiar and unfamiliar features or unfamiliar combination of familiar features
provoke us into thought, provides us with new perspectives, one can be exited by them; the implications,
suggestions, and supporting values entwined with their literal use enable us to see a new subject matter in
a new way.” Hij brengt de liminale fase binnen het ritueel in verband met metaforen. Juist in die toestand
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kunnen zaken op nieuwe wijze met elkaar verbonden worden, dat is het productieve van de liminale fase.
Rituelen zijn omstreden omdat ze gezien worden als een verschijnsel uit vervlogen tijden of andere, min-
der rationele en doelgerichte samenlevingen. Het tegendeel is waar; rituelen spelen in het dagelijkse leven
nog steeds een grote rol. Goffman (1967) analyseerde dagelijkse gedragspatronen (Interaction ritual) als
rituelen.

Juist een (ogenschijnlijk) bastion van rationaliteit als de geneeskunde is bestudeerd op rituele aspecten.
Een belangrijk ritueel in de totale instituties die Goffman (1961) bestudeerde was het ‘strippen’ van men-
sen die in psychiatrische ziekenhuizen werden opgenomen. Het overgangsritueel behelsde een ontdoen
van status, rang en persoonlijke kenmerken. Strong (1979) bestudeerde de rituele aspecten van medische
gesprekken. Van der Geest (1997) beschrijft het rituele karakter van medische interventies. Biomedisch
handelen is in zijn ogen onderdeel van de cultuur als zingevende context en het handelen heeft tevens een
symbolisch-geneeskrachtig vermogen. Die kwaliteiten doen niets af aan de wetenschappelijkheid van de
geneeskunde, maar voegen er juist iets aan toe. Medische interventies hebben mede een ritueel karakter
en stimuleren juist daardoor tot verandering, zoals elk ritueel dat doet. De werking van rituelen is dan ook
in zekere zin analoog aan die van metaforen: ze brengen iets tot stand en dat lukt des te beter naarmate
men niet beseft dat het om rituelen gaat (of metaforen).

Neonatologie is een vakgebied met een lage incidentie maar een hoog risico (Vanhaesebrouck 1992).
Risico’s zijn niet altijd te vermijden. Onder zulke omstandigheden leveren rituelen volgens Hughes
(1971:332) een aantal maatregelen van emotionele en organisatorische checks en balances tegen de subjec-
tieve en objectieve risks of the trade. Ze spelen ook een rol bij het delen en reguleren van verantwoorde-
lijkheden: “ Ritual is also strongly developed in occupations where there are great unavoidable risks, as in
medicine. In such occupations the ritual may, however, be stronger in the second and third ranks of the
institutions in which the work is done. Thus, in medicine, the physician, who stands at the top of the
hierarchy, takes the great and final risks of decision and action. These risks are delegated to him, and he is
given moral and legal protection in taking them. But the pharmacist, who measures out the prescribed
doses, and the nurse, who carries out the ordered treatment, are the great observers of ritual in medicine.
(…) The ritualistic punctiliousness of nurses and pharmacists is a kind of built-in shock-absorber against
the mistakes of the physician…. In dramatizing their work, these second-rank physicians explicitly emp-
hasize their role as saviors of both patient and physician from the errors of the latter.” Rituelen worden
ook door Koenig (1988) voorgesteld als een middel om de onzekerheid het hoofd te bieden. Die onzeker-
heid komt in de context van de neonatologie voort uit de geringe kansen op overleven en de verhoogde
risico’s op handicaps bij overleven. Van der Geest (1989: 198) benoemt de werking van rituelen aldus:
“Rituelen markeren overgangen, definiëren categorieën, bevestigen het groepsgeloof en versterken de
saamhorigheid. Als zodanig kunnen zij een onmisbaar element in een groepshandeling worden waaraan
vastgehouden wordt, ook als zou blijken dat zij - in praktische termen - nutteloos of zelfs schadelijk zijn.”
Rituelen spelen blijkbaar ook een rol bij het creëren van een omgeving waarin op een bepaalde wijze over
de kansen en risico’s en de status van deze kinderen kan worden gesproken. De betrokkenen definiëren
met behulp van metaforen, rituelen en liminaliteit elkaars plaats in het besluitvormingsproces. We zullen
in het onderstaande deel zien hoe de kansen en risico’s van deze kinderen besproken worden en hoe op
iedere afdeling rituelen overgangen naar een andere fase helpen benoemen. Metaforen, liminaliteit en
rituelen grijpen op complexe wijze in elkaar. Liminaliteit genereert onzekerheid. Rituelen kunnen die
onzekerheid beperken. Metaforen krijgen betekenis door rituelen. Liminaliteit schept ook de mogelijk-
heid tot het gebruik van nieuwe concepten en dus van denken en handelen. Metaforen worden gekleurd
door de rituelen en de status van de kinderen maar metaforen duiden die status ook.
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Casus Willy

Willy is geboren na 25 weken. Omdat hij zelf ademde en vitaal leek na de geboorte, werd hij opgenomen
op de afdeling in Amsterdam. Al snel bleek dat hij steeds meer hulp nodig had. Na een aantal uren werd hij
beademd, ofschoon hij onder de grens van 26 weken zwangerschapsduur zat.
De volgende dag wordt Willy tijdens de verpleegkundige overdracht besproken. De verpleegkundige die
nachtdienst deed: ‘Een prematuur van 25 3/7e week, weegt 685 gram. Het broertje is postpartum overle-
den. Willy kreeg in eerste instantie CPAP, maar heeft na een paar uur de kans gekregen aan de beademing,
HFO. Heeft 25-30% zuurstof. Zijn bloeddruk is sinds dopa stabiel. Heeft een navelvene, een silastic is niet
ingebracht. Het is afwachten. Ze zijn zo lang bezig geweest. Maar ik vind, als je gaat behandelen, dan moet
je ook meteen alles doen. Met die infuzen wilde het niet lukken, hij is helemaal lek geprikt. De moeder zag
het, ze zei: “Wat heeft hij een blauwe plekken!” Toch erg hè, als ouders dat zien. En de vader praat de hele
tijd. Moeder uit zich wel wat meer als ze alleen is. Ze zegt: “Het is al een hele moeilijke zwangerschap
geweest. Ik heb de andere na de bevalling ook al verloren.” Vader bleef zo optimistisch, daarom is … (Col-
lega verpleegkundige) streng geweest en heeft gezegd dat Willy nog steeds kan overlijden. Maar vader zei:
“Wat kan ik anders doen dan wat optimisme behouden, ik zie op die fotocollages op de gang kinderen van
25 weken met alleen infecties.” Ja, die ouders zijn al zo moe van een spannende zwangerschap en nu horen
ze dat het nóg mis kan gaan. Dat er nóg een moeilijke periode volgt. Ik heb ze voorgesteld een dagboekje
bij te gaan houden om dingen op te schrijven. … (naam neonatologe) heeft wel een keer naar het koppie
gekeken, maar wil zich niet definitief uitspreken.’
Ze vertelt hoe het die nacht was gegaan: ‘Hij (Willy) kwam op de afdeling met een tube in zijn neus, niet
geïntubeerd. Vond ik wel goed, een nasale tube, die zit goed stevig. In verband met lijnen inbrengen enzo-
voorts. Dat lukt dan niet en het was druk door andere kinderen. Toen was de vraag; “Moeten we wel gaan
beademen?” Ik vond hem pittig, dus waarom niet beginnen? Ik dacht dat het beleid zo was. Als het kind
pittig en goed is, dan beginnen. Maar … (naam neonatologe) wilde het eerst aankijken. Ze zei; “Nee, eerst
CPAP geven, dat is het beleid”. Na drie uur zei ik; “Je moet nu intuberen (en beademen), anders hoeft het
niet meer”. Dat deden ze (neonatologe en assistent) dan. Maar de bloeddruk, die laag was, daar wilden ze
dan weer niks aan doen. Dat vond ik laks. Ze vond de echo dubieus, maar zei ze; “Ik doe het niet zo vaak”.
Ik vroeg me af; “Waarom zijn ze zo negatief?” De bloeddruk en de longen waren een probleem, ja, maar
dat zien we toch bij al die kinderen?’

Die ochtend bespreken de neonatologen de pasgeborenen van het weekend met de gynaecologen.
Gynaecoloog: ‘Die vrucht (het broertje) deed niet zoveel, is geabstineerd. Na 45 minuten overleden. Lag
eerst dwars, twee voetjes uithangend nadat Willy geboren was.’
Neonatoloog: ‘Willy had een goede start, deed het zo goed zelfstandig, dat ‘ie CPAP kreeg. Er is toch
50-60% kans voor zo’n kindje. Gezien zijn vitaliteit besloten om het behandeltraject in te zetten, tot nu
toe gaat het goed. Had daarna wel circulatieproblemen, maar is redelijk stabiel voor zo’n klein kind.’
Gynaecoloog: ‘Is ‘ie ook aangedaan? (Door de erfelijke ziekte X) En wilden ze dat kind daarom wel zo’n
intensieve behandeling aandoen?’
Neonatoloog: ‘Het is een erfelijke aandoening, Willy is aangedaan. Het is een ziekte met een wisselende
expressie (de aandoening veroorzaakt niet bij alle aangedane mensen in dezelfde mate gezondheidsklach-
ten). Het behandelen past bij het traject dat al ingezet is met de antenatale diagnostiek die zo laat gebeurde
dat je niet meer kon ingrijpen. De moeder heeft een broer met die ziekte, het wordt bij het 18e-20e jaar pro-
gressief. (Hij noemt de mogelijke gezondheidsproblemen op.) Het kind is sec maar 25 weken oud, maar
het behandeltraject was ingezet. Dat hij later een aandoening zal hebben met een wisselend beloop is
bekend, maar die mensen gaven niet aan niet te willen. Wij hebben wel verteld van de geringe kansen bij
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25 weken, maar laat ik het zo zeggen; ze hangen erg aan het leven van dat kind. Wie zijn wij dan om daar
anders over te beslissen?’
Tijdens de visite, de artsenronde wordt Willy ook besproken:
De verpleegkundige: ‘Hij is heel mager, geel, grauw.’
De neonatoloog: ‘Ja, hij ziet er niet uit.’
Verpleegkundige: ‘Ja, 25 weken en 800 gram. Wat een ellende, op 25 weken door een prik, amniocentese,
geboren.’
Neonatoloog: ‘Was de premature geboorte iatrogeen (door de antenatale diagnostiek)? Of doordat ze niet
helemaal lekker zijn, dat er een infectie in het spel is. Is hij daardoor geboren? Dat moeten we uitzoeken.
Want gezien zijn bloeddruk, hij is ziek hè. Echo?’
Assistent: ‘Ja. Gedaan, …. (naam arts) zag een plexusbloeding.’
Neonatoloog: ‘Samenvattend; een hele zieke prematuur, met name ziek op de longen. Ook op de circula-
tie op zich. Onbegrepen erfelijke aandoening. Hij zit ook neurologisch op de verdachtenbank, met een
plexusbloeding. Hoe langer de longproblemen en circulatieproblemen bestaan, dan wordt dat er ook niet
beter op. Dus met reserve behandelen en blijven bedenken; doen wij het goede? Voor dit kind. Hij kan
nog wel wat hebben?’
Verpleegkundige: ‘Ja, hij knapte snel op, kan wel wat hebben. Hij heeft wel wat reserves en levenslust
blijkbaar. Spreken we vandaag met de ouders ook? Ze hebben alleen nog ‘s nachts aan bed met een arts
gesproken.’
Neonatoloog: ‘Ja, goed, vanmiddag.’

Alvorens de neonatoloog met de ouders praat dragen de verpleegkundigen Willy aan de avonddienst over.
De verpleegkundige die de komende avond zal werken vraagt nadat ze de geschiedenis van Willy hoorde:
‘Het hoofdje?’
De dagdienst: ‘”Ietsje,” zei de nachtdienst. Maar ….(naam neonatoloog) vandaag zei dat er een bloeding
was. Dus ik weet het niet. Ik vind het zielig voor het kind.’
Avonddienst: ‘Ik snap niet wat ze doen! Waarom behandelen!’
Dagdienst: ‘Het was een combinatie van artsen.’

Daarna vind het eerste uitgebreide gesprek van een neonatoloog met de ouders plaats.
Neonatoloog: ‘In het algemeen gezegd: hij is ernstig ziek. We moeten hem beademen omdat hij proble-
men met de ademhaling heeft. We moesten veel aan de apparatuur draaien. Bij zo’n vroege geboorte ver-
wacht je problemen en die zijn er ook. Beademing is een noodzakelijk kwaad. Je moet, maar je weet ook
dat er complicaties door ontstaan. Het begin van beschadigingen aan de longen zie je al. We proberen de
beademing zo te sturen, dat hij zoveel mogelijk profijt en zo min mogelijk schade van de beademing heeft.
Maar zijn longen zijn niet uitgegroeid, ze zijn onrijp, in de knop en we moeten ze openblazen. Dat kan
niet anders, maar ze verzetten zich daartegen. Er ontstaan dan beschadigingen en die gaan ontsteken. De
eerste tekenen daarvan zijn al te zien. De bloeddruk is een ander probleem. We hebben twee keer zijn
bloed moeten aanvullen, maar zijn hart en bloedsomloop zijn onrijp. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal.
Dit punt hangt ook sterk samen met de longdoorbloeding. We hebben daar dus problemen mee. Echte
problemen hebben we niet en nog niet. Met name infecties, dat is nog niet gebeurd. Waar we ook naar kij-
ken zijn de hersenen. Hij is zo jong en we moeten zoveel beademing geven. Daardoor kunnen de bloed-
vaatjes in zijn hersenen barsten en kunnen hersenbloedingen ontstaan. Waar het ons om gaat is hem in
een stabiele fase aan de beademing te krijgen. Dat we niet steeds moeten wisselen. Dat moet toch in de
komende 24-48 uur gebeuren. En we willen de bloeddruk goed houden. En hopen dat er geen complica-
ties optreden die de zaak in een slechter daglicht stellen. Als het wat beide betreft nou goed zou gaan…’
Stilte.
De vader: ‘Hij is ziek, ik dacht dat ‘ie het goed dee, stabiel was van bloeddruk en het hartje.’
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Neonatoloog: ‘Ja, het is zo, op momenten is hij goed, even later weer minder. Zo gaat het; je krijgt op het
ene moment een optimistisch geluid. Het volgende moment is het draaien aan de knoppen en is het een
ander geluid. Dat is wat van belang is komende 24 uur, er kan nog vanalles gebeuren. We zijn nog niet op
het rechte stuk, nog een beetje bochten.’
Vader: ‘Weet….?’ (kijkt naar moeder)
Neonatoloog: ‘Ben je bang?’
Moeder: ‘Ja.’
Neonatoloog: ‘Ik zeg niet dat er geen hoop is, anders deden we het niet.’
Vader: ‘Ja.’
Neonatoloog: ‘Maar we zijn nu nog diep in de problemen. Als je ziet hoe mager hij is. Het is een knokpar-
tij, dus bang zijn is terecht, dat betekent dat je het begrijpt.’
Vader: ‘Het kritieke knelpunt is nu, over twee dagen weten we wat meer?’
Neonatoloog: ‘Absoluut ja, over de beademing. Hoe dat gaat, of de kooldioxyde er uit kan en de zuurstof
er in. Als dat met geringe middelen stabiel blijft.’
Vader: ‘Dan weet je dat zijn kansen vergroot zijn?’
Neonatoloog: ‘Ja, dan kun je wat naar voren kijken. Nu nog niet. Je zit nu nog midden in de dreiging van
complicaties. Maar de behandeling is daar op gericht, naar dat punt toe. Dat de beademing en de circula-
tie van bloed goed is. Maar dat moeten we steeds controleren. De zuurstof in het bloed moet hoog, maar
niet té hoog zijn. Alle technieken zijn er. Maar we kunnen niet garanderen dat het lukt, we hopen. Maar ik
zei in het begin al, er zijn al wat beschadigingen zichtbaar ook. Maar 25 weken, dat is aan de ondergrens.’
Vader: ‘Ja, we hoopten ook die 27 weken te halen. En ook die injecties voor de longen.’
Neonatoloog: ‘Ja, die hebben de kans nog niet gehad om in te werken. Wat jullie ondertussen kunnen
doen; er voor hem zijn, uitrusten, want het zal zwaar zijn.’
Vader: ‘Ja. U hebt ze vaker zo?’
Neonatoloog: ‘Jawel, en de techniek om het te doen hebben we ook. Maar de ervaring zegt: het kan alle
kanten op, eigenlijk is er pas iets te zeggen aan het eind van de week, dan pas kunnen we vooruit kijken.’
Vader: ‘Als hij er aan het eind van de week nog is, dan is dat een goed teken?’
Neonatoloog: ‘Je houdt er wel rekening mee dat het de andere kant op gaat. Ik ook, daarom moeten we
met elkaar praten.’
Vader: ‘Ik schrik er van. Dat vrouwtje (de verpleegkundige) vannacht zei dat het wel goed ging en jij ook.’
(Hij kijkt naar de verpleegkundige.)
Verpleegkundige: ‘Ja, als hij zo ligt, ziet het er stabieler uit. Maar er moeten dingen gebeuren, en daar kan
hij niet tegen.’
Neonatoloog: ‘Ja, en iedere dag dat hij stabiel is, is winst.’
Vader: ‘Dat wil niet zeggen; “stabiel zijn”, dat het goed gaat? Voor de bevalling vertelde die dokter over de
problemen na de geboorte. En na de geboorte van de eerste (Willy) dacht ik: die redt het niet. Ik ben geen
dokter, maar dat kon je zien. Want die was niet af. De tweede heb ik niet gezien. De vruchtzak zat er nog
omheen. Die was dood. Ik ging terug dat kamertje in en Willy was een ander kindje. Roze.’
Neonatoloog: ‘Ja, nee. Hij heeft wel reserves, maar niet veel. We hebben meer vertrouwen wat betreft de
beademing na een paar dagen stabiliteit.’
Moeder: ‘Moeten we met hem praten of moeten we hem met rust laten? Hij kan zo onrustig zijn.’
Verpleegkundige: ‘Hij had minder zuurstof nodig hè, toen je tegen hem praatte. Dus dat vindt hij wel
fijn.’
Vader: ‘Je moet niet zeggen; “het is goed voor ons”, want dan laten we de deurtjes dicht.’
Verpleegkundige: ‘Nee, ja, we zeiden dat je beter niet kon strelen, want daar worden kinderen onrustig
van. Maar niet dat je verder niet aan hem mag komen.’
Moeder: ‘Ja, dat bedoelde ik; als ie onrustig wordt laten we de deurtjes liever dicht.’
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Vader: ‘Hij pakte mijn pinkie!’
Neonatoloog: ‘Zullen we morgen weer praten? Weer even informeren over hoe het met hem gaat.’
Vader: ‘Ja, de longetjes, daar gaat het effe om nou.’
Neonatoloog: ‘Ja, duidelijk waar het om gaat? De komende dagen zijn van belang. Oké, tot morgen.’

Door wat de vader vertelde over de geboorte van Willy en zijn broer vroeg de neonatoloog zich na het
gesprek af of de behandeling wel op goede gronden begonnen was. Hij zei ook te denken dat het niet zou
lukken. Hij vond Willy zo klein en zijn longen al zo slecht, ‘en dan zitten we nu nog in de honeymoon.
Bovendien is er een groot risico op cerebrale complicaties met deze problemen met de ademhaling en de
circulatie. Daarom was ik zo somber. En dan die vader die alles op zijn manier interpreteert.’
Verpleegkundige: ‘We zullen deze mensen goed moeten begeleiden, als een team, dat die mensen één ver-
haal krijgen.
Willy blijft erg onrustig en zijn bloeddruk, saturatie en pH wisselen sterk. Er moet veel aan de beademing
gedraaid worden. De verpleegkundige de volgende dag tegen haar collega’s: Hij kan niets hebben. Als je
iets aan hem doet stort hij echt in. Hij is ontzettend beweeglijk en onrustig. Hij heeft dan vanmorgen ein-
delijk wat luminal gehad, na strijd met assistenten daarover. Sindsdien is hij eindelijk rustig en stabiel.
Zijn Hb is 6,0.13 Een marginaal geheel. Die Hb, de echo is nog schoon, gisterenavond tenminste. De duc-
tus staat héél ver open.’
Andere verpleegkundige: ‘Zal niet lukken zeker?’
Verpleegkundige: ‘Ja, de vraag is wat voor producten je uiteindelijk overhoudt. Maar om nou meteen te
stoppen. Dat is voor de ouders zo sneu. Er zijn er dan twee dood.’
Andere verpleegkundige: ‘Nee inderdaad, er is nu geen reden om te stoppen. Zijn de ouders nog geweest?’
Verpleegkundige: ‘Ja, vader loopt maar in en uit. Zegt; “het is warm, ik moet roken”. Laat zijn vrouw hui-
lend achter. Is een …. (denigrerende aanduiding waarmee aangeduid wordt dat de moeder niet zo veel aan
hem zal hebben wat betreft steun en zorg). Wat je dan overhoudt, áls hij overleeft. Maar ik denk niet dat
hij het redt. Wat triest hè, twee kinderen. Hij heeft wel een bloeding, denk ik, want gezien zijn gedrag en
ook een Hb-daling. En ook die bloeddrukwisselingen, die zijn enorm. De vader begrijpt er niets van.
Vader is niet zo slim als hij wil overkomen. Hij snapt het niet zo. Maar goed, Willy heeft nu 36% zuurstof.
Dat is niet veel. De hele nacht had hij echter wel veel meer nodig. Af en toe bijna 100%. Hij ziet flink oede-
mateus. Je zal er maar zo een hebben.’
De artsen vermoeden op grond van het hemoglobinegehalte en het gedrag van Willy tijdens hun overd-
racht hetzelfde.
De assistent: ‘Hij is erg onrustig geweest. Duikelde met zijn bloeddruk, onrust en had bradiecardieën.
Heeft luminal gekregen.’
De neonatoloog: (Wijst op zijn hoofd) ‘Hebben jullie de geluidsmachine ook op zijn hoofdje gezet dok-
ter?’
Neonatologe (nachtdienst): ‘Ja, in de schedel gestraald.’
Neonatoloog: ‘Hielp het?’
Neonatologe (nachtdienst): ‘Geen bloedingen, in cerebro geen afwijkingen. Wel een Hb van zes dat
onverklaard is.’
Neonatoloog (tegen assistent): ‘Als je hoort: bradycard én onrustig én prematuur van 25 weken. Dan denk
je aan één diagnose: hersenbloeding. Zoniet, dan: pijn of niet goed geoxygeneerd, dat brein reageert dan
met onrust.’
In een latere bespreking, de visite, met de verpleegkundige er bij, wordt Willy verder besproken. De
behandeling is intensief en wordt als problematisch gezien omdat men verwacht dat de problemen nog
zullen toenemen.
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De neonatoloog: ‘Er zijn bedreigingen voor de onmiddellijke toekomst, het kan snel misgaan. (tegen de
verpleegkundige) ‘Vind je dat het te ver gaat?’
Verpleegkundige: ‘Het ligt bij het begin, het überhaupt starten met dit kindje. Maar er is gestart, en ik
vind dat je nu niet meteen moet stoppen, er is geen reden nu. Maar bij …. (Nadia, hoofdstuk VIII) ging
dat beter. Eerst gewoon niets doen, geen intensive care geven, eerst kijken hoe het kind is. Willy kreeg
meteen na heel kort CPAP al beademing. Het is echter nu al moeilijk met hem.’
Neonatoloog: ‘Ja, en nu is het nog leuk, fijn, nog in de honeymoon. Er zijn nog geen major tegenslagen,
geen sepsis en geen bloeding. Ik wil er ook nog wel even mee spelen. De andere (het broertje) heeft niks
gekregen en is meteen overleden, dus ja.’
Andere verpleegkundige: ‘Maar ja, 25 3/7e week, dat is heel vroeg. Als je ze eerst uitput (door niet meteen
met intensive care te beginnen), dan hoef je niet meer te beginnen. Maar het beleid verandert hier op de
afdeling ook, want andere afdelingen in Nederland beginnen er wel mee.’
Neonatoloog: ‘Ja, gewoon een tube er in, altijd.’
Verpleegkundige: ‘Ja, als je dat doet moet je kritisch met de bevindingen omgaan, met onmiddellijk
bedreigende dingen.’
Neonatoloog: ‘Het gaat om irreversibele schade, als die optreedt, dan wil je stoppen. De ouders hebben
een niet ambigue behandelwens, denk ik, zoals ze daar zaten. Ze hebben wel een oppervlakkige perceptie
van waar ze mee te maken hebben. Ze gaan er van uit dat als er een probleem is, dat je dat dan oplost. Daar
zijn dokters voor. Ze moeten nog in de rol van ouders van een ziek kind groeien. We hebben de moeder
ook nog niet gehoord, we weten niet wat zij wil.’
Verpleegkundige: ‘De moeder vroeg; “Heeft hij geen pijn?” Dus ze ziet wel wat er aan de hand is.’
Neonatoloog: ‘Een goede moeder. Heb je het gevoel, ondanks de pijnbestrijding, dat het kind lijdt?’
Verpleegkundige: ‘Nee, we moeten nu doorgaan, dat vind ik wel. Maar een grote bloeding, dan is het
afgelopen.’
Neonatoloog: ‘Ja, sowieso.’
Verpleegkundige: ‘Van tien naar zes met je Hb, dat is toch niet normaal?’
Neonatoloog: ‘We gaan naar dat bloed zoeken. Waar is het bloed naar toe? Met bloedhonden gaan we
zoeken. Kortom, we gaan het vanmiddag ook weer met de ouders bespreken. De grote vraag is: doen of
niet?’
Verpleegkundige: ‘.… (dag, over vier dagen) wordt zijn broertje gecremeerd. De ouders hebben een
doekje, speeltje en kistje voor hem. Moeder gaat op die dag naar huis en kan dan meteen naar de crematie
toe. Het is een beetje het verhaal van de tien kleine negertjes. Steeds eentje weg.’

Die middag praat de neonatoloog met de ouders.
Neonatoloog: ‘Even de stand van zaken bespreken. Er zijn periodes dat het lekker gaat. Dat is een teken
dat de stabiliteit gaat komen. Er zijn ook momenten dat het alle kanten op gaat. Hij is dus niet continu sta-
biel, het blijft ook zoeken met de beademing. Omdat we het idee hadden dat hij achteruit ging hebben we
een foto van de longen gemaakt om te zien hoe het daarmee was. Ze zijn niet rijp, maar niet achteruit
gegaan. Ook niet beter geworden.’
Vader: ‘We zijn al blij als hij niet achteruit is gegaan.’
Neonatoloog: ‘Inderdaad, want hij had die langere perioden dat hij onstabiel was. Dat heb je misschien
wel gezien.’
Vader: ‘Ik zag de hartslag soms dalen naar 90-70.’14

Neonatoloog: ‘Ja, dat is gevaarlijk, want het is te laag. Het hart is wankel, als je iets aan hem doet gaat alles
naar beneden en gaan alle alarmen op rood. We willen hem alle rust geven om door deze periode heen te
komen. Vanavond gaan we een echo van het hoofdje doen, dat moeten we ook steeds in de gaten houden.’
Vader: ‘Is dat niet teveel inspanning voor hem?’
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Neonatoloog: ‘Ja, nou, gisteren kon hij er ook niet zo goed tegen. Maar we doen het snel. En we moeten
het bolletje wel van binnen bekijken, het is essentieel om te weten of het goed blijft. Verder moeten we
hem inderdaad rust geven.’
Moeder: ‘Ik hoop dat het lukt, meer kan je niet zeggen. …
Hebben jullie ook een lijst van wat je niet moet eten met borstvoeding?’
Neonatoloog: ‘Er is geen lijst, je mag alles eten.’
Vader: ‘Heeft ‘ie bloed van mij nodig?’
Moeder: ‘Dat heb ik ook al gevraagd.’
Neonatoloog: ‘Nee, dat is niet nodig. Dat gaat via de bloedbank.’
Moeder: ‘We willen wat dóen!’
Vader: ‘Machteloos zijn we, gek word je er van. We zijn nog langs … (broertje) geweest. We hebben hem
goed gelegd.’
Moeder: ‘Hij lag wel goed, maar we hadden zondag afscheid genomen, nu nog even een kaartje er bij
gelegd. ‘
Moeder huilt dan hevig, vader troost haar. Een tijdje stilte daarna.
Neonatoloog: ‘Zullen we morgenmiddag weer even praten? (aan moeder) Gaat het met u wel goed?’
Moeder: ‘Ik ben niet belangrijk. Willy, als hij het redt, kom ik er ook.’
Vader: ‘We moeten ook rusten, we hebben nog een lange weg te gaan. Dat hoop je..’
Na dit gesprek kijkt de neonatoloog met de echo naar het hoofd en het hart van Willy. Hij heeft een open
ductus Botalli en die staat ver open. Zijn hart is door die inefficiënte bloedsomloop gedecompenseerd. De
neonatoloog zegt: Dit is het keerpunt. Tot nu toe was het ‘leuk’. Nu heeft hij indocid nodig (om de ductus
te sluiten). Daardoor stopt ‘ie met plassen, krijgt ‘ie nierproblemen. En hij heeft al bloedingsneigingen,
indocid vergroot die nog eens. Tot nu toe was het ‘leuk spelen’, maar nu zal het slechter gaan. Dit is de eer-
ste complicatie. Nu kunnen we er meer verwachten. Bidden voor stabiliteit.’
De ouders komen binnen.
De neonatoloog zegt: ‘Het hoofdje is in orde. Het hartje; wat we verwachtten. Bloed van het lichaam gaat
zonder de longen te passeren weer naar het lichaam, de tweede bloedstroom die nodig is voordat je bent
geboren, maar die nu in de weg zit. Daar gaat hij zo een medicijn voor krijgen en daarna hopen op stabili-
teit.’
De artsen dragen Willy die avond aan elkaar over:
Avonddienst: Moet hij nog een extra infuuslijn?
Neonatoloog: ‘Nee. Even kijken, is nog niet stabiel, als je aan hem zit en over z’n bolletje aait, dan krijgt ‘ie
een bradycardie. Een ziek jongetje. Als ‘ie morgen haalt, krijgt ‘ie van mij een lijn. Hij heeft een grote duc-
tus, heel groot.’
Avonddienst: ‘Dus; rust, indocid en bloed. Zit er niks in het hoofd? Al dat bloed dat we al gaven.’
Neonatoloog: ‘Nee, het hoofd is schoon, vanavond ook weer. Pappen en droog houden, hij is 25 weken.’
Die nacht wisselt de bloeddruk van Willy opnieuw sterk. Uiteindelijk daalde zijn bloeddruk naar een te
laag niveau, ondanks de medicatie om die daling tegen te gaan. Daardoor kan hij het medicijn voor zijn
open ductus maar één keer krijgen. ‘Het zag er vrij beangstigend uit’, zei de verpleegkundige, ‘je weet niet
wat die schommelingen doen in het brein, ook al zijn er geen bloedingen, wat doen die perioden van zuur-
stofgebrek het brein aan?’
Andere verpleegkundige: ‘Ja, nu is hij stabiel instabiel. Maar je weet nu wél waar het vandaan komt, door
de ductus. Gisteren was het meer onrust, dan weer wisselingen van saturatie. Nu alleen de bloeddruk en
zuurstofwisselingen. Dat is eigenlijk rustiger en niet zo eng. Het was wel echt een hele erge bloeddrukda-
ling die ene keer. Van 36/20 naar 26/14, en hij verkleurde. Geen trekkingen gezien. De vader is ongedurig.
Zielig voor moeder. Stel je voor dat ‘ie overleeft, dan zal het wel een BPD’er zijn, zal vader dat aankunnen?
Dan moet moeder hem alleen verzorgen. Ze is er veel mee bezig. Had een kinderwagen voor een tweeling,
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wilde twee broertjes in bad doen. En nu? Ze is meer met het verlies bezig. Ze heeft hem bij zich gehad
natuurlijk. De vader zegt: “We hebben gedaan wat we konden doen, het ging echt niet”.’
Neonatoloog: ‘De ouders hebben het heel moeilijk. In het begin leek het een beetje moeilijk, maar nu is
het normaal oudergedrag op zich dat we dagelijkse even updaten. Want Willy is nog niet helemaal uit de
gevarenzone. Helemaal niet zelfs.’
Verpleegkundige: ‘De vader vroeg die eerste nacht aan mij “ik moet toch een beetje hopen ook?”.’
Neonatoloog: ‘Ja, jij was “dat vrouwtje” dat, zoals vader zei; ‘”hoopvol was”. Ik dacht; hij heeft meer dan
50% kans om dood te blijven deze week. Daar zijn nu wel een paar procentjes van af, but still, het window
wordt smaller. Als je een grote bloeding wil krijgen, dan gebeurt dat in de eerste drie dagen, die zijn nu
voorbij. Als je een grote infectie wil krijgen, gebeurt dat nu.’
Verpleegkundige: ‘Wat ga je de je de ouders zeggen?’
Neonatoloog: ‘Het is er op of er onder voor hun. Over complicaties wordt door hun niet gesproken.’
De toestand van Willy stabiliseert zich geleidelijk aan wat meer. De ductus lijkt de bloedsomloop minder
in de war te sturen. Maar hij blijft intensieve behandeling nodig hebben. Een uitspraak die in gesprekken
overheerst is: ‘Er zijn geen harde feiten om niet door te gaan’. Daarmee doelen de stafleden op het feit dat
er geen bloedingen te zien zijn in Willy’s hoofd.

De volgende dag spreekt een assistent samen met de neonatoloog met de ouders.
Assistent: ‘Ja, een half uur geleden had hij weer een dip met meer zuurstofbehoefte. Was niet lekker. Was
toen onrustig, daar kan het door komen. Hij ademde tegen. Hij heeft wat luminal gehad, sindsdien is hij
weer beter, zoals de apparaten stonden eigenlijk. De situatie is als gisteren, bij alles wat we moeten doen
reageert hij heel sterk. Tussendoor is hij goed, maar als we wat doen dan verleert hij ineens weer in een heel
wankel evenwicht. Maar goed, we zijn een etmaal verder. Er zijn geen vervelende dingen gebeurd. Maar
het blijft nog steeds een heel wankel evenwicht.’
Vader: ‘Zijn de longen beter?’
Assistent: ‘De beademing is iets terug, ze zijn iets beter.’
Vader: ‘De bloeddruk? Die was laag, zag ik.’
Verpleegkundige: ‘Ja, nu en dan wel.’
Assistent: ‘De ondersteuning van de bloeddruk is wel hetzelfde gebleven.’
Vader: ‘Is dat dingetje dicht?’
Assistent: ‘Wellicht. De bloeddruk is wat stabieler nu. Als het bloed anders loopt.’
Neonatoloog: ‘Op zijn vroegst is het morgen dicht. Misschien pas overmorgen. Maar omdat hij al wat sta-
bieler is met zijn bloeddruk, verwacht je dat inderdaad. Soms lukt het niet met medicatie. Dan nog een
keer een kuur nodig. Maar het middel heeft bijwerkingen dus moeten we voorzichtig zijn. Maar we hopen
dat het nu werkt.’
Vader: ‘Is er nog iets meer bekend van het hartje en het hoofdje door met die straling te kijken?’
Neonatoloog: ‘Ik ga morgen weer kijken en dan meteen ook naar het hoofdje. Er zijn vandaag geen rede-
nen om het te doen. Tenzij er rare dingen gebeuren die we niet begrijpen, dan doen we het vanavond.
Maar anders: rust. Hij heeft nu alles nodig voor zichzelf, dus weinig storen.’
Vader: ‘Doet hij zelf ook wat? Hij kan wat zelf, maar de verpleegster zegt dat hij dan onrustig wordt.’
Neonatoloog: ‘We houden ze in slaap hè, hij kan wel wat.’
Vader: ‘Als je tegen hem praat, wordt hij wakker en onrustig. Vanmorgen ging zijn zuurstof naar beneden
toen ik tegen hem praatte. Maar dat dalen van de hartslag, dat is eng.’
Neonatoloog: ‘Dat willen we niet meer zien, dat ís ook eng. Jullie zijn op de hoogte van wat er aan de gang
is? Hebt begrepen waar het om gaat?’
Vader: ‘De bloedsomloop, de longetjes die moeten verbeteren en stabiliseren. Er zijn voorlopig nog best
wat gevaren. En als er een tegenslagje komt, zijn we bang dat die er onderdoor gaat.’
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Assistent: ‘Ja, dat is heel aardig samengevat.’
Neonatoloog: ‘Het kost tijd, echt. (richting moeder) Gaat het?’
Moeder: ‘Ja.’
Vader: ‘Jullie willen er geen proefkonijn van maken, dat hebben we al gezien.’
Moeder: ‘Als jullie bezig zijn, dan loop ik weg. Niet dat ik het vervelend vind om te zien, maar gewoon.’
Neonatoloog: ‘Ja, dan kun je niks hè.’
Moeder: ‘Je wil iets doen.’
Assistent: ‘Kolven?’
Neonatoloog: ‘Hoe is het daarmee?’
Moeder: ‘Weinig.’
Vader: ‘Het hoeft niet hè, zoveel krijgt ‘ie nog niet, er ligt al heel wat in de vriezer.’
Neonatoloog: ‘Nee, de productie moet goed zijn. Wat er nu overblijft krijgt ‘ie later wel. Maar ja, het zal
niet makkelijk gaan, onder deze omstandigheden. Oké. Morgen weer verder?’
Vader: ‘Ja, en volgende week ook nog.’
Neonatoloog: ‘Ja, zeker!’

Via antropogenetica is inmiddels bekend geworden dat een mannelijk familielid van de moeder dezelfde
erfelijke aandoening heeft en dat hij er in het verleden erg veel last van had. Om die reden had de moeder
dan ook, na diagnostiek, een abortus laten doen bij een foetus die de aandoening ook had. Dat familielid
maakte het inmiddels beter, vandaar de ambivalentie en de uiteindelijke keuze van de moeder om de hui-
dige zwangerschap waaruit Willy voortkwam te willen behouden. De moeder wilde het niet meer over de
ziekte hebben. Ook niet in verband met Willy.
Het gaat twee dagen beter met Willy. Maar ‘s nachts begonnen de problemen met zijn longen weer. Uit de
verpleegkundige overdracht van de volgende ochtend.
De verpleegkundige (nachtdienst): ‘Willy, een mannetje van 25 3/7e week.’
Andere verpleegkundige: ‘Is er nog steeds.’
Nachtdienst: ‘Nog. Hij is nu 26 2/7e. Heeft vanaf het begin HFO, maar het gaat steeds slechter. Is vannacht
slecht geworden: 100% zuurstof nodig. Heeft emfyseem.’
Andere verpleegkundige: ‘En de echo’s? Nog steeds …eh?’
Nachtdienst: ‘Ja, goed. De ouders zijn op de hoogte van het vannacht minder goed ging. Ze zijn nog hier
op de kraam. Het broertje wordt vandaag gecremeerd.’
De neonatologen bespreken Willy ook tijdens hun overdracht.
Neonatoloog: ‘Moeten we hem dexamethason gaan geven? Met de mogelijke infecties die hij heeft? Anti-
biotica geven én dexamethason? Zijn longen zijn het probleem. Pulmonaal interstitieel emfyseem, PIE.
Dan heb je de IRDS en de ductus gehad, en dan gaat hij op dag zes pulmonaal achteruit. Als het dan zo
slecht gaat, dan kun je wel weer een nieuw hoofdstuk van dexa en antibiotica beginnen. Maar ik vind dat
het een beetje overbehandelen gaat worden. Het zijn gevaarlijke dagen, het tweeling-broertje wordt
begraven, de bekende gevaarlijke dagen.’
Assistent: ‘De vader was hier vannacht. We hebben 45 minuten gepraat en ik heb hem de longfoto’s
laten zien.’
Neonatoloog: ‘Hij weet hoe laat het is.’
Tijdens de visite bespreken artsen en verpleegkundigen Willy.
Verpleegkundige: ‘Er is nu achteruitgang. En geen tijd om met de ouders te praten. Vandaag de crematie
en moeder gaat naar huis. Gisteren zei de vader; “over zestien jaar loopt hij de honderd meter in ….
Seconden”.’
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Assistent: ‘De toekomst. Ja, die is nog niet aan de orde geweest. Tot nu is alleen over overleven of niet
gesproken. Nu lijkt hij met zijn rode huid een schimmelinfectie te hebben. Of een stafylokok. Moeten we
dan dexa gaan geven voor de longen?’
Neonatoloog: ‘Ja, dat kan je wel gaan doen. Maar als ie een schimmel heeft, dan gaat ‘ie achter elkaar
dood. Als je er antibiotica bij geeft vraag je om een schimmelinfectie. Ik vind het allemaal nogal wat wor-
den. We hebben bovendien geen lijnen om dat te geven. Eerst waren het de longen, dan de ductus, en nu
een infectie. Doet ‘ie dat goed, komt er dit bij. Dexamethason en antibiotica. Dat is geen geneeskunde
maar paniekvoetbal. We gaan geen grote lijnen inbrengen, als een broviac enzo. Dit is de tractus ethiek.
Nu optimaal behandelen. Geen restrictie van behandelingen. Maar hij is nu wel hartstikke ziek, dus wel
blijven opletten. Je kan alles optimaal behandelen maar je weet niet wat je doet.’
Leidinggevend verpleegkundige: ‘Dit is nog regulier hè.’
Neonatoloog: ‘Jazeker. Is er behoefte aan overleg? Ik heb al met mijn collega’s overlegd. (tot de verpleeg-
kundige) Wil jij praten, vind jij het te ver gaan?’
Verpleegkundige: ‘Nee.’
Neonatoloog: ‘Oké, daarom ligt alles op tafel. Als jullie er geen moeite mee hebben, ik ook niet. En we
weten dat de ouders ook niet over stoppen praten. Ze willen dat ‘ie overleeft, daarmee is het voor mij in
orde. Maar als er een pneumothorax optreedt, en een hersenbloeding, dan…’
Leidinggevend verpleegkundige: ‘Nee, dan kiest het kind zelf. Nee, maar nu, hij wordt zieker.’
Neonatoloog: ‘Ja, hij stort in.’
Leidinggevend verpleegkundige: ‘Ga je de ouders dit ook vertellen?’
Neonatoloog: ‘Dat hebben we iedere dag gedaan, steeds in bange hoop. Gisteren was vrolijk, ze moeten
nog horen van de achteruitgang en dat we de laatste paardemiddelen uit de kast halen. We hebben met de
ouders geen discussie gehad over stoppen/doorgaan, ze zijn gericht op overleven.’
Assistent: ‘Ik ben gisteren een beetje optimistisch geweest.’
Neonatoloog: ‘Ja, hij was ook beter.’
Leidinggevend verpleegkundige: ‘Je kunt de ouders natuurlijk ook niet alles ontnemen. De laatste stro-
halm.’
Neonatoloog: ‘Nee, dat laten ze ook niet toe. Vandaag is een rottige dag. Cremeren. Vanavond geven we
hun informatie.’
Verpleegkundige: ‘Ze weten dat het slechter is.’
Neonatoloog (tegen assistent): ‘Dus empirisch: amoxicilline, claforan + dexamethason. Ook aantekenen
in de status: dit is een noodgreep. Heeft 80% zuurstof nodig. Zijn bloedgas is wel goed. Maar het kan snel
gebeurd zijn. Ik heb het met twee collega’s besproken.’
Verpleegkundige: ‘De vader zou nog even langs komen. Wat kan ik hem zeggen?’
Neonatoloog: ‘Wat we van plan zijn om te gaan doen. Dat we vanmiddag weer praten. Dat hij eerst naar
de crematie moet.’

Later op de dag vertelt de verpleegkundige aan de vader dat het met de longen minder goed gaat. Dat ze
kweken zouden gaan afnemen en dat de artsen graag nog met de ouders wilden spreken. De vader vraagt
of ze willen gaan stoppen met de behandeling: ‘We horen alles van jullie (de verpleegkundigen), dus als de
artsen ons willen spreken, dan willen ze zeker stoppen’. De verpleegkundige vertelt dat dat niet de bedoe-
ling was, ‘Dat was een moeilijk moment’, zei ze later.
De verpleegkundige die avonddienst komt doen: ‘Hij leeft nog.’
Verpleegkundige: ‘Je mag niet meer raden, maar wat geven we nog niet?’
Avonddienst: ‘Ik dacht dat we alles al gaven?’
Verpleegkundige: ‘Nee, we gaan dexamethason geven. Hij had vannacht een stijgende zuurstofbehoefte.
Van 80 naar 100%. Hij heeft flink wat emfyseem. Blijft nu met 80% zuurstof stabiel. Krijgt dexa, de kwe-
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ken zijn net afgenomen en antibiotica gegeven. Het is ook niet makkelijk om met de ouders te praten wat
betreft hoop of geen hoop. We hebben wel gezegd dat hij heel zwaar ziek is nog steeds. Dat het nog plots
mis kan gaan. Maar ja, dat er ook wat hoop is om te behouden. Gisteren was er weer wat ruimte voor
andere dingen, was hij een beetje stabieler.’
De assistent sprak daarna heel kort met de vader. Die kwam na de crematie van zijn zoontje even naar de
afdeling. De assistent over het gesprekje: ‘Ik kon de vader ook de laatste strohalm hoop niet ontnemen.’
Ze had de dexamethason niet als het laatste middel voorgesteld. Ze vertelde dat ze zelf pessimistischer was
dan ze de vader had verteld. Want dexamethason zou niet echt helpen tegen problemen die Willy met zijn
longen had. Ze zei verder: ‘Maar ze weten dat dit alles is wat we kunnen doen, dat als dit niet goed gaat,
dan….’ Maar daar hebben we niet over gepraat. Ze weten dat de rek er uit is. We hebben weinig reserve
meer wat de longen betreft. Moeder is er kapot van, kon niet komen. Vader realiseert zich hoe ernstig het
is. Maar laat zich geen hoop ontnemen.’
Assistent die avonddienst ging doen: ‘Als ‘ie verslechtert, is het dan afgelopen, kunnen we verder niets?’
Neonatoloog: ‘Ja, dan houdt het op.’
Assistent van de dag: ‘Dan kunnen we verder niets. Dat realiseren de ouders zich wel, maar dat kunnen ze
niet te hard voor de kiezen krijgen. Je kan niet zeggen; “hou er rekening mee dat hij het niet haalt, zeker
vandaag kan dat niet”.’
Assistent van de avond: ‘Zou het niet beter zijn voor het kind? Een beetje raar om te zeggen misschien,
maar je verwacht toch zeker het eerste jaar problemen en vervolgens later die erfelijke ziekte met proble-
men.’
Assistent van de dag: ‘Ja, er zijn veel problemen, aan de andere kant zijn er geen problemen waarvan je
zegt; stoppen. Maar als hij er nu iets bij krijgt als een bloeding of een sepsis, dan is het gebeurd.’
Neonatoloog: ‘En die (een infectie) zal hij nu juist niet kunnen krijgen met deze antibiotica.’
Assistent van de avond: ‘Kan je wel een NEC krijgen als je niks eet?’
Neonatoloog: ‘Zeker, dat kan prima, een NEC kan altijd.’

De volgende dagen gaat het snel beter met Willy. De beademingsdruk kan dalen. Hij heeft nog maar 36%
zuurstof nodig. De verbetering is echter tot stand gekomen door het ‘paardemiddel’ dexamethason en
daarvan is bekend dat de gunstige effecten vaak slechts tijdelijk zijn. De assistent, de verpleegkundige en
de neonatoloog die deze week de supervisie over de zaal waar Willy ligt overneemt, bespreken de dage-
lijkse behandeling, twee dagen later.
Assistent: ‘Dat ‘ie er nog is, dat is al wat.’
Neonatoloog: ‘Hij ís er ook nog niet. Door het starten van dexamethason is hij wat opgepept. Hij is respi-
ratoir wel beter, maar nog lang niet feilloos.’
Assistent: ‘Hij ziet er uit als een michelinmannetje.’
Neonatoloog: ‘Ja, maar het plassen gaat redelijk. Hij moet meer calorieën hebben, zeker gezien de dexa.
We moeten de lijnen nog maar even zo houden. Want hij moet de komende dagen laten zien waar ie naar
toe wil, het moet toch naar extubatie toe toch. Als dat niet lukt, moeten we zien hoever we moeten door-
gaan met alle noeste pogingen. Met die dexa is dat zo, je verandert er niets mee. Je ziet hoogstens wat ver-
betering door dexa, we kunnen er beter mee wachten. Hij heeft de slechtste foto van de afdeling. Wie
coached dit geheel?’
Assistent: ‘… (naam neonatoloog) en ik.’
Neonatoloog: (advies aan assistent) ‘Uiterst voorzichtig blijven. Het mocht nu iets beter gaan, maar we
zijn nog lang niet zover dat extubatie mogelijk wordt. Dat moet wel gauw komen, want voor de longen is
dit niet goed.’
Later op de ochtend maakt de assistent een afspraak met de vader om een gesprek te voeren.
De vader: ‘Jullie waren zo negatief vrijdag.’
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De assistent: ‘Het was een slecht tijdstip.’
Vader: ‘Als jullie een stap terugdoen, dan doen wij er tien terug. Het was ook logisch, het ging ook niet
goed. Daarna was hij sneller stabiel dan ik. Het vertrouwen komt wel weer wat terug. Waar we naar stre-
ven is maar één gesprek per week, want dan gebeurt er niets.’

De verpleegkundige vertelt over de afgelopen dagen. Willy had steeds minder zuurstof nodig. De vader
was zo blij geweest dat hij een van haar collega’s spontaan een zoen had gegeven. De verpleegkundige vond
het een gunstig teken dat hij minder zuurstof nodig had, maar ze maakte zich zorgen om het feit dat hij nu
vocht begon vast te houden. Hij ging volgens haar steeds meer op een michelinmannetje lijken. Tijdens de
grote visite wordt de behandeling van Willy nogmaals besproken. Nu is ook de neonatologe er bij die
Willy na geboorte opving. De assistent begint het verhaal:
‘Willy, bij 25 3/7e geboren, is 26 6/7e inmiddels. Een hele obstetrische geschiedenis. Is vrijwel onmiddellijk
aan de HFO gegaan. Met vrij hoge drukken. Nu heeft hij PIE. Heeft een open ductus gehad, en bloeddruk-
schommelingen. Dopa en dobu gehad. Infectieus; peni genta gehad. Is inmiddels gestopt. Vier dagen
geleden gestart met dexa en antibiotica. In verband met het slechte pulmonale beeld. Maximale beade-
ming en verdenking infectie. Is pulmonaal verbeterd nu. Neurologisch; echo cerebrum is steeds goed
geweest. Hij is bekend met …(erfelijke aandoening X). Moeder heeft een familielid die behandeling nodig
heeft wegens die aandoening. Die bepaalde eerst het beeld van deze aandoening. Er is een wisselende expres-
sie van de aandoening. Ook senso-neurologisch. Gehoor en visus mogelijk later gestoord. Ze hadden eerder
een zwangerschap afgebroken wegens het aangedaan zijn van een foetus met deze aandoening.
Neonatologe (die Willy opving na geboorte): ‘Ik werd er bij geroepen 15 minuten voor de partus. De
bevalling kwam op gang na een vruchtwaterpunctie voor antenatale diagnostiek. Daardoor braken de
vliezen van nummer één. Partus en koorts daarna. Het was moeilijk. Ik werd er zo kort van tevoren bijge-
roepen.’
Andere neonatoloog: ‘De ouders?’
Assistent: ‘Die gaan er helemaal voor. En hij doet het tot nog toe naar verhouding niet slecht. Er kan nog
heel wat gebeuren natuurlijk.’
Neonatoloog (die het behandelingsbeleid bij Willy superviseert): ‘Is het beleid duidelijk? Zo doorgaan?’
Neonatologe (die Willy na geboorte opving): ‘Ik heb hun huisarts bij …. (grote winkel) gezien. Is…..
(naam) en die heeft zelf een prematuur met BPD. De geschiedenis besproken. Hij begeleidt de familie.
Heeft genoeg verstand van BPD dus.’

De schimmelinfectie die Willy al leek te hebben breidt zich verder uit. De volgende dag concludeert de
verpleegkundige:
Hij is ontzettend schimmelig. Hij is helemaal beschimmeld.
De neonatoloog: ‘Ja, daktarin er op en nystatine er in. Het wachten is tot ‘ie er echt ziek van wordt. Dan
amfo b starten. We maakten het terrein vrij hè voor die gisten. Met al die antibiotica.’
Assistent: ‘Ik heb om 14 uur een oudergesprek.’
Neonatoloog: ‘Ja, de lijn moet zijn: “Hij heeft nu minimale beademing, dus gaan we hem meer zelf laten
doen. Het ziet er naar uit dat hij dan zelf kan gaan ademen.” Maar nog wel voorzichtig blijven.’

Het gesprek die middag.
Assistent: ‘Nou, hoe het met Willy gaat. Hij heeft nog beademing, maar is al een paar dagen stabiel.’
Vader: ‘Drie dagen geleden ging het plotseling beter.’
Assistent: ‘Ja, we hebben nauwelijks hoeven te draaien aan de beademing sindsdien. Hij heeft maar 30%
zuurstof sinds hij op zijn buikje is gelegd. Dat het zo beter gaat zien we vaker als we dit medicijn geven. We
streven ernaar om hem van de beademing af te krijgen. Dat hopen we deze week voor elkaar te krijgen. Op
dit moment is hij stabiel met dat medicijn.’
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Vader: ‘Die dexa.’
Assistent: ‘Ja, we hopen dat het gaat, dat zou een hele stap zijn.’
Vader: ‘Iets later is niet erg? Begin volgende week is het ook goed?’
Assistent: ‘Nee, dat is niet erg. Maar hoe korter, hoe beter. Want beademing veroorzaakt ook schade. En
dexa krijgt ‘ie dan al een tijdje. En daarvan hoop je dat het rond deze tijd het effect heeft zodat de beade-
ming gestopt kan worden. Verder is zijn bloeddruk is goed. Qua infectie hebben we de antibiotica
gestopt.’
Vader: ‘Hij heeft wel gisten op zijn huid?’
Assistent: ‘Schimmel. Ja, daarom hebben we de antibiotica gestopt. Daar geven we nu een crème en een
drankje voor. De antibiotica zijn gestopt omdat die alleen meer mogelijkheden geven aan de schimmel.’
Vader: ‘Er is vier dagen geleden nog een bloedkweek gedaan. Geen virus aangetoond?’
Assistent: ‘Nee, er is geen reden voor een infectie gevonden.’
Vader: ‘Een stuk optimistischer dan vrijdag!’
Assistent: ‘Ja. Het blijft een feit dat hij erg jong is en ook op langere termijn weet je niet hoe het gaat. Tot
nu was het altijd: “Redt ‘ie het?”, we hebben het nog niet over de toekomst gehad.’
Vader: ‘Leven of niet was tot nu toe het punt.’
Assistent: ‘Voor zijn toekomst zijn een aantal dingen van belang.’
Vader: ‘Oogjes bijvoorbeeld?’
Assistent: ‘Ja, precies. En zijn longen zijn gevoelig. Mogelijk heeft hij sneller last van infecties. De oogjes
controleren we altijd bij kinderen die lang zuurstof hebben gehad.’
Vader: ‘Heeft hij extreem veel zuurstof gehad voor zijn leeftijd?’
Assistent: ‘Het is moeilijk te zeggen of het zo is. Voor zijn leeftijd viel het wel mee. Extreem, voor zijn leef-
tijd … nee. Hij was zo jong. Het geeft wel een risico maar dat is moeilijk te voorspellen.’
Vader: ‘Zijn aderstelsel is blijkbaar wel redelijk. Godzijdank geen bloedinkjes in zijn hoofdje. Maar zijn
z’n oogjes door dat redelijke aderstelsel dan ook goed?’
Assistent: ‘Het is moeilijk te zeggen of daar een verband tussen is, maar de zuurstof heeft veel gewisseld,
dat is ook een extra reden voor bezorgdheid.’
Vader: ‘Is het permanente schade, als die er is?’
Assistent: ‘Schade aan de oogjes is goed te volgen, en er is vaak wat aan te doen. Hij zit in een rustiger vaar-
water nu.’
Vader: ‘Hij heeft nu een diepere slaap, hij slaapt veel dieper nu hij zich beter voelt. Hij moet bijkomen van
de eerste week. Het lijkt wel een soort coma!’
Assistent: ‘We blijven voorzichtig, maar het gaat nu goed.’
Vader: ‘Je kent je kindje een beetje en ziet verschil met de vorige week. Maar de eerste week was moeilijk.
Vrijdag was een nare dag. Nu is het weer zo: hij doet twee stappen vooruit, wij vier vooruit. En andersom
ook: hij doet één stap terug en wij doen er dan tien terug. Hij was na vrijdag vlotter stabiel dan ik. We
komen nu wat tot rust.’
Moeder: ‘Ik wil borstvoeding geven. Maar het gaat slechter. (Ze tekent met haar hand een neergaande lijn
in de lucht.) Er komt maar 25 cc in een half uur. Ik red het gewoon niet. Moet ik afbouwen?’
Assistent: ‘Als het niet gaat, moet je niet forceren. Het moet niet frustreren. Het was ook spannend, en je
kan niet met je kindje aan de borst. ‘
Vader: ‘Als hij van de beademing af is, wil dat niet zeggen dat hij er niet meer aan komt? We kennen D’s
(ander kindje) ouders. Die is op dezelfde dag geboren, en we hebben het gezien.’
Assistent: ‘Ja, zelf ademen is uitputtend. Of als hij een infectie krijgt. Dat zijn redenen om weer aan de
beademing te gaan.’
Vader: ‘Vanaf welke periode zeg je nou; “Het licht is nou wel aardig groen?”.’
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Assistent: ‘Het is moeilijk te zeggen. Hier op de afdeling heb je weer extra kans op infecties ook. Je kan
alleen zeggen: hoe langer hij het goed doet, hoe kleiner het risico wordt. Hij kan toch door een infectie ziek
worden.’
Vader: ‘Die scan, echo was goed?’
Assistent: ‘Ja.’
Vader: ‘Daar ben ik blij om, dat dat steeds goed bleef gaan. Ik ben er nu niet meer zo bang voor, de bloed-
druk is goed en de kans is kleiner. En van die infectie of vermoeidheid, we weten dat het kan gebeuren.
Maar het is niet meer zo dat je nu nog zegt; “Als er een infectie komt is het over met hem”.’
Assistent: Nee, als het goed is niet.’
Vader: ‘Maar wanneer is hij in een veilige haven? Stel dat er niks gebeurd is als bijvoorbeeld een infectie?
Welke periode is dat. Bij 30 weken of 35 weken?’
Assistent: ‘Ja, 30 weken, dan zijn we verder.’
Vader: ‘Als hij 33 weken is en hij heeft geen infectie gehad, is dat dan goed? Ik weet dat jullie voorzichtig
zijn.’
Assistent: ‘Ja, we kunnen geen beloftes geven.’
Vader: ‘Nee, verwachtingen, geen beloften.’
Moeder: ‘Wanneer gaat hij groeien?’
Assistent: ‘Hopelijk nu. Dat heeft hij nodig. En met de dexa helpen we hem niet, want dat middel werkt
de groei tegen. Om te groeien heeft hij voeding nodig, die geven we in hele kleine stapjes steeds iets meer.
Maar de medicatie bevordert de groei niet.’
Vader: ‘Het punt dat we hem mogen vasthouden, wanneer komt dat?’
Verpleegkundige: ‘Als hij stabiel genoeg is. Meestal niet zolang hij beademd wordt. Zijn temperatuur
moet stabiel zijn. Hij moet in het algemeen goed zijn. Nu is bij Willy vooral nog het punt dat hij zijn ver-
zorging moeilijk aan kan.’
Vader: ‘Ja, eerst afwachten hoe het zonder beademing gaat.’
Moeder: ‘Af en toe kijkt ‘ie wat. Met één oog. Kan hij iets zien?’
Assistent: ‘Nee, dat denk ik niet.’
Vader: ‘Hij probeerde zijn oogje te openen, schitterend is dat. Hij breekt over een paar weken de couf af.’
Assistent: ‘Pittig is ‘ie wel, ja.’
Vader: ‘Ja, moet ook wel.’
Assistent: ‘Over een week weer een gesprek?’
Ouders: ‘Ja, vaker hoeft zeker niet.’

Willy gaat vooruit. De dag daarop zegt de verpleegkundige tijdens de overdracht: ‘Het gaat eigenlijk wel
sinds hij dexa gekregen heeft omdat hij niet opschoot. De beademingsvoorwaarden konden daarna ver-
laagd en de zuurstof ook. Voeding gaat goed. Geen kwaad woord over hem. Hij schimmelt, maar dat doet
Sinterklaas ook. De morfine wordt gestaakt.15 Het is de bedoeling dat hij in de loop van de dag geëxtubeerd
wordt.’
Aan zijn couveuse hangt een computertekening die Willy’s zus voor hem maakte: ‘Vree Willy.’ Hij wordt
geëxtubeerd en ademt zelf met ondersteuning van CPAP. De artsen komen kijken. De verpleegkundige
zegt: ‘Niet aankomen hoor!’ De artsen: ‘Mooi. Een lakentje over hem heen en zijn armen voor zijn borst
gekruist, zodat we niet kunnen zien of hij intrekt.’
De moeder vertelt dat ze niet geslapen heeft van de zenuwen. Maar het lukt, met hulp van CPAP ademt
Willy zelf. Hij ademt twee dagen zelf, heeft weinig extra zuurstof nodig, maar dan gaat het plots slechter
met Willy. Hij heeft weer beademing nodig.
De artsen tijdens de overdracht.
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Assistent: ‘Willy had vanochtend een gas met een CO2 van 8,1. Wat ‘ie nooit had. Maar ook meer alarmen,
apneus en bradys. Ging van CPAP naar NIPAP, en dan toch maar een tubje. Hij zag grauw. De tweede foto
was beter dan de eerste. Nog verre van mooi, maar vergeleken met de eerste foto.’
Neonatoloog (1, behandelende neonatoloog): ‘Wat hebt ‘ie?’
Assistent: ‘Sepsis? Open ductus Botalli? In de liquor geen celverhoging. Alle kweken gedaan. Is twee keer
gevuld. Ductus is bij de echo te zien. Hij wordt beademd met lage voorwaarden; 16/3 en minder dan 30%
zuurstof. Antibiotica vancomycine en claforan en hij heeft een gistenkolonisatie, dus als ‘ie niet opknapt,
zeker aan amfo b denken want ook de silastic zit er nog in. Er is een bloedbeeld gedaan. Het is een mieze-
muizerig septisch kindje. Bij de silastic moet eigenlijk nog een infuus bij, maar ik weet niet waar dat nog
kan.’
Neonatoloog (2, supervisor over de zaal deze week): ‘Tja, alle risicofactoren voor een gistsepsis. Maar ik
gok op een bacterie als ziekteverwekker. Dat hoop ik ook maar want….’

Die avond praat een assistent samen met een verpleegkundige aan de couveuse met de ouders. Willy is erg
ziek geworden. Zijn longen vormen nu niet zozeer het probleem. Op dat moment kan zijn bloeddruk niet
meer op peil worden gebracht. Het contrast met een dag eerder was er te veel aan. De vader wordt heel
cynisch en boos. Hij zegt dat de oorzaak van de sepsis van Willy bij het team ligt, doordat ze hun handen
niet goed wassen hebben ze Willy geïnfecteerd. De vader is boos en moeder loopt brakend weg.
Tijdens de artsenbespreking beschouwt men de toestand van Willy nogmaals.
Neonatoloog (2): ‘Het is nog even afwachten. Het kind ziet er niet rampzalig uit. Geen lijk in bed. En
door het vullen is de ductus weer open gegaan. Maar je weet niet hoe lang de ductus al open is.’
Assistent: ‘Gaat de ductus nadat de sepsis over is, weer dicht?’
Neonatoloog (1): ‘Nee. En het is te laat voor indocid. En bovendien, indocid geven met een thrombopenie
van 35, dat doe je niet. Maar we hebben ook agressief gevuld. Want hij had geen diastolische flow in de
hersenen. We moeten het even afwachten. Of de sepsis bedwongen kan worden. En zoniet de lange lijn er
uit en amfo B geven tegen de schimmel.’
Neonatoloog (3): ‘Het is een kind van 25 -zoveel weken met een complex beloop. Heb je er over gedacht
hoe ver je wilt gaan met behandelen? Ga je reanimeren bij cardiopulmonale problemen?’
Assistent: ‘Het is een verschrikkelijk gewenst kind met ook een hele belaste voorgeschiedenis; tweeling,
punctie wegens …. (erfelijke aandoening X). Eerder een kind met dezelfde erfelijke aandoening APLA.’
Neonatoloog (3) : ‘Een ‘summum van gezondheidszorg’ dus.’
Assistent: ‘Verloskunde zei dat het tegen hun gewoonte en regels inging. Het doen van antenatale diagno-
sitiek waarvan de uitslag te laat zou komen voor een ingreep. Alleen voor het mentale voordeel. Dat je weet
welk kind je krijgt. Ze doen gewoonlijk alleen antenatale diagnostiek als daaruit beslissingen kunnen vol-
gen.’16

Neonatoloog (3) : ‘Dus een kostbaar kind maar wél een risicovolle antenatale diagnostiek doen? Je kan
starten, maar ik vind dat je dan ook bereid moet zijn om te overwegen om te stoppen.’
Neonatoloog (1): ‘Maar ja, ‘good eyes, good brains’. Wat wil je. En … (erfelijke aandoening X) heeft een
variabele expressie. Is het leefbaar? Dat weet je niet.’
Andere neonatoloog (3): ‘Ja. Maar het hoort er bij. Bij de afweging. Het aantal weken, de problemen.’
Neonatoloog (4): ‘Voor mij was ….(erfelijke aandoening) en een dergelijke vroeggeboorte al een reden
om niet actief te beginnen met de behandeling.’
Neonatoloog (2): ‘Hij zou gewoon dood zijn gegaan als je niks deed. Nu lijkt hij wat te reageren, maar
toch.’
Neonatoloog (3): ‘We hebben een kind van 25 3/7e, sepsis en … (erfelijke aandoening X).’
Neonatoloog (4): ‘Voor mij hoeft het niet. Maar de ouders willen het blijkbaar. En sneven aan een lijnsep-
sis is nou ook niet wat je wil.’
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Neonatoloog (3): ‘We kunnen de kwaliteit van leven met … (aandoening) niet beoordelen, maar de
ouders weten het verdomd goed. Het perspectief gezien zijn prematuriteit en de gevolgen van dien is niet
mals, maar harde aanwijzingen ontbreken dat je hem in een slechte groep plaatst. De echo’s zijn goed. En
pulmonaal was ‘ie goed tot ‘ie instortte.’
Neonatoloog (4): ‘Maar er moet niet iets bijkomen.’
Neonatoloog (3): ‘Nee, want dan glipt hij zo onder je handen uit.’
Neonatoloog (2): ‘Maar als hij deze sepsis niet had gehad, dan had niemand gevraagd of we geen CPAP

meer moesten geven. Ik vind wel dat als we de ductus operatief moeten sluiten, dat is te ver.’
Assistent: ‘De echo’s van het cerebrum zijn verrassend goed. De ouders zijn ook niet zo ver.’
Neonatoloog (2): ‘Nee, ik ook niet. Ik heb hem maandag overgenomen.’
Neonatoloog (4): ‘Als ze maar weten er aan de hand is. Maar ze blokkeren natuurlijk ook, dat is begrijpe-
lijk. Maar we moeten opletten: soms zie je echografisch ineens wel iets dat niet pluis is. Dat moet je met de
ouders bespreken; dat onze grens dan wel bereikt is, en dan mogelijk een code C afspreken.’17

Neonatoloog (5): ‘In .. (ander neonataal centrum) zou men gewoon zo verdergaan. Maar ik vind dit
ook aan de grens.’
Neonatoloog (3): ‘Maar voordat je aan de ouders kunt zeggen ‘we doen het niet meer’, daar moet je wel
extra gegevens voor hebben. Veranderingen ten opzichte van eerder.’
Neonatoloog (2): ‘Het is wél een ernstig sepsis.’
Neonatoloog (3): ‘Ja, nou, voor zo’n klein kind valt dat toch wel mee. Zo gezien is het een normaal verloop
en een normale, te verwachten behandeling. Ook zo’n sepsis verwacht je wel.’

De neonatoloog (2) die de supervisie over de zaal overnam wil met de ouders praten. Hij wordt door de
verpleegkundige ingelicht over het gesprek dat de ouders de avond ervoor met haar en de assistent hadden:
‘Vader was gisteren heel naar. Was niet te spreken. Is zo vreselijk. Zijn vrouw spuugde van de zenuwen
bijna alles onder. Zij praat niet. Vader doet dat steeds. Raad je hun huisarts en maatschappelijk werk aan.
Maar nee! “Wát moeten we verwerken!”, zegt hij dan. En grove taal. Hij zegt: “Als Willy goed is, dan zijn
wij het ook! Ik kan wel drie uur tegen mijn vrouw lullen, dat helpt toch niet.” Hij is erg bijgelovig. Hij zei:
“Je mag niet zeggen dat het goed gaat, want kijk, dan gaat het altijd meteen mis.” Iemand had ook gezegd
toen hij beter ging: “Hij wordt al saai”. Nou zei hij: “Zie je wel!”. Maar ja, wat kun je dan nog wel zeggen
tegen zo-iemand!’

De assistent heeft al wat verteld als de neonatoloog en verpleegkundige binnenkomen.
Assistent: ‘De ductus is daardoor weer open. Volgens de cardioloog viel het echter nogal mee, heeft hij er
niet veel last van. Het probleem is eerder de infectie. Daarom krijgt hij antibiotica. Als we daarmee goed
zitten moet ‘ie opknappen.’
Vader: ‘Hij is wel bij de les. Heeft zijn oogjes open, ik heb veel vertrouwen dat ie zich niet uit het veld laat
slaan.’
Assistent: ‘Nee, dat denken wij ook, hopen we ook. Het is een bacterie of een schimmel.’
Vader: ‘Of een virus?’
Assistent: ‘Kan ook.’
Vader: ‘Is dat erger?’
Assistent: ‘Nee, nou, daar heb je niks voor. Er is het punt van de lijntjes, die moeten we hebben, maar ze
kunnen ook een bron van infectie zijn. We moeten infuzen hebben maar ze zijn ook een gevaar.’
Vader: ‘Dat zeg ik, toen de lijn uit ging kreeg hij een infectie, je zou zeggen hoe minder lijnen hoe beter,
maar blijkbaar…’
Neonatoloog: ‘Realiseert u zich wel hoe ziek hij is?’
Korte pauze.
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Neonatoloog: ‘We hebben een magere basis gezien zijn prematuriteit. Daar moet je mee beginnen. We
hebben wel een kast vol middelen en apparaten, maar je hebt wel een basis nodig. Want ieder middel heeft
een kast vol met bijwerkingen. Die nemen we op de koop toe. Het is wankel, we proberen hem met die
behandeling door dat wankele heen te trekken met werking en bijwerking. Maar hij is heel klein en het is
moeilijk om hem te redden als het echt niet goed gaat, met weinig basis.’
Vader: ‘Voelt u zich aangevallen?’
Neonatoloog: ‘Nee, het is mooi dat u een groot vertrouwen hebt. Dat is goed. Maar u moet ook weten hoe
ziek hij is.’
Vader: ‘Ja, nu is hij ziek. Maar wat moet je dan hè. Hij is eerst goed geweest.’
Neonatoloog: ‘Nee, het ging ook goed. Maar het is wankel, dat zie je. één infectie en meteen kan hij niet
meer zelf ademen en daalt zijn bloeddruk.’
Vader: ‘Ja, maar ik zei ook al; “hij heeft een infectie, dat is een hele stap terug voor zo’n klein kind”.’
Neonatoloog: ‘Ja, dat moeten we ons realiseren. We moeten de komende 48 uur maar zien hoe het gaat.’
Vader: ‘De bloeddruk is toch beter?’
Neonatoloog: ‘Ja, daar ben ik blij om. Maar hij krijgt al een redelijk forse ondersteuning en daar zit een
plafond aan. Maar goed, het is mooi, die verbetering. We moeten de komende 48 zien of de verbetering
blijft.’
Assistent: ‘Ja, dat hebben jullie vanaf het begin gehoord. Dat het wankel is en snel kan veranderen.’
Vader: ‘Dat zeg ik. Maar je moet blijven hopen.’
Neonatoloog: ‘Ja, je moet hoop houden.’
Vader: ‘Ja, die geeft hij ook. Door uit het diepe dal terug te komen, verdient hij ook! Met die infectie ben je
terug bij af hè. Wat moet je dan hè. Als je kind ziek is, voel je je beroerd, daar kan niemand je mee helpen.
Het zijn eigenlijk onmenselijk zware dingen, niemand loopt er zomaar door. Zo voel ik het.’
Neonatoloog: ‘Dat is persoonlijk, sommigen willen lekker van zich af praten, of vloeken; “waarom
gebeurt dit”!? Praten jullie onderling?’
Moeder: ‘Ja, alleen maar.’
Neonatoloog: ‘En met vrienden?’
Vader: ‘Ja, ook. Ja, dat is het punt niet, als hij ziek, ben je niet te troosten.’
Assistent: ‘Welke kant het nu op gaat is onduidelijk, maar hij is niet één-twee-drie terug bij de toestand
van twee dagen terug.’
Vader: ‘Nee, maar ja, dat weet je toch niet. Vrijdag was het ook zo; veel meer zuurstof, somberheid, en de
volgende dag was ‘ie prima. Hij was sneller stabiel dan ik.’
Neonatoloog: ‘Ja, het werkt twee kanten op, die snelle veranderingen.’
Vader: ‘Ja, ik besef hoe ziek hij is, maar ik heb toch vertrouwen dat ‘ie het redt.’
Assistent: ‘Heb jullie verder nog vragen?’
Vader: ‘Ja, hoe het zal gaan, maar daarop is natuurlijk geen antwoord mogelijk.’
Neonatoloog: ‘Nee, we hebben geen glazen bol. We gaan door met de antibiotica. We schieten nu breed,
maar dan raak je alles, ook de nuttige bacteriën gaan dood. Die heeft hij wel nodig. Maar hij is ziek, dus op
alles schieten, niet wachten tot je de specifieke bacterie weet. En de infuuslijn is ook vies misschien.’
Vader: ‘Kan je die niet gewoon schoonmaken?’
Neonatoloog: ‘Nee, was het maar zo. Nee, 30-40% van de lijnen zijn schoon, maar het merendeel niet.
Maar hij heeft die andere lijn nog. Het vervelende is dat je vaak gedwongen wordt om behandelingen te
starten met bijwerkingen. We moeten ruimte hebben en tijd overbruggen, pas als we helemaal via de darm
voeden, dan zitten we in een veilig gebied, als alle lijnen er uit zijn. Dat kost tijd. Maar als de lijn er uit kan,
dan halen we hem er meteen uit. We kunnen hem er het medicijn tegen schimmel door geven. Als de anti-
biotica niet helpen, dan gaan we schimmeltherapie geven, hebben we die lijn nodig. Maar niet alles tege-
lijk want dan weet je niet wat helpt als het helpt, dan weet je niet wat er aan de hand is.’
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Moeder: ‘Hij is ziek door die schimmels op zijn huidje?’
Neonatoloog: ‘Ja, dat kan, lokale schimmels die in zijn lichaam zijn binnen gedrongen. Daarom overwe-
gen we dat. Maar we denken nu niet dat er een schimmel bij zit. Maar we houden de vinger aan de pols.’
Vader: ‘Die hartslag van 200 (per minuut), is dat eng?’
Neonatoloog: ‘Het komt deels door de middelen die we voor de bloeddruk geven, maar op zich is het geen
probleem. Het is een signaal aan ons: ‘ik moet hard werken’. Met de bloeddruk kabbelt hij wel. Maar
zolang het zo kabbelt is het niet erg.’
Vader: ‘Goed dat hij redelijk was toen het begon. We praten niet iedere dag meer.’
Assistent: ‘Nee, tenzij er nieuwe dingen zijn. Het kan nu nog twee kanten op. Ja, als het morgen slechter is,
dan willen we je weer even spreken.’

Ondertussen knapt Willy weer op. De verpleegkundige heeft het druk met hem. Hij is erg onrustig. De
artsen interpreteren zijn onrust als een gevolg van zijn betere conditie. Hij heeft wat energie over en krijgt
last van de beademing. De medicatie om zijn bloeddruk op peil te houden wordt verminderd. Zo tracht
men alle medicijnen te gaan verminderen. Het blijkt dat er toch een schimmel is gekweekt. Hij is daarvoor
niet specifiek, maar knapte toch op. Willy stelt het team voor een raadsel: ‘Als het echt een candidasepsis
was, dan was ‘ie dood. Maar de patiënt knapt op en vraagt: “Mag ik geëxtubeerd?” Dus wat nu?’ De assis-
tent besluit de dag daarop niet met de ouders te gaan praten. Er is niet zoveel nieuws en wat er is horen ze
van de verpleegkundige: ‘En dat we van plan zijn om hem te gaan extuberen, dat zeggen we nog maar niet.
Want als het dan niet goed gaat denken ze dat het daardoor komt. Dan valt dat ook weer tegen. Die vader
hè. Maar hij beseft het volgens mij wel echt heel goed. Hij laat het alleen niet toe. Wat … (naam neonato-
loog) gisteren deed was volgens mij ook niet nodig. Er zo streng op wijzen dat Willy ziek is. Voor hen is
overleven nu alles. Ze willen niet verder denken. De kwaliteit van dat leven willen ze niet over praten. Nu
speelt dat gelukkig ook niet, want hij heeft goede echo’s. Maar mocht het komen, dat zou moeilijk worden
om er met hun er over te praten.’

De volgende dag mag Willy zelf ademen met hulp van CPAP. De moeder als ze bij hem komt: ‘Hij mag
weer zelf. Hij laat zich niet kisten.’ Ze praat met de moeder van een kindje dat naast Willy ligt. ‘Hoe gaat
het met Willy?’, vraagt die. De moeder van Willy: ‘Zo zo……, wel goed.’ De andere moeder: ‘Ja,
….(naam kindje) moest gisteren ook aan de beademing. Ze trok helemaal in hier op de borst. Hoe oud is
Willy nou?’ ‘28 weken.’ ‘Kijk hij doet zijn oogjes open. Wat is ‘ie wakker!’. Ze kijken naar het buurmeisje
van Willy. Willy’s moeder: ‘Wat een schatje!’ Ze schijnen de draden, slangen en toestanden niet op te
merken. Willy’s moeder: ‘Wat is ze groot!’ ‘Ja, nou, 900 en een half ons.’ ‘Willy woog maar 680 gram en
nu weegt ‘ie 760 gram.’ Willy heeft regelmatig apneus, ook op dat moment. De verpleegkundige komt op
het alarm van de monitor af. De verpleegkundige tegen de moeder: ‘Ja, dan vergeet ‘ie even dat ‘ie moet
ademhalen.’ Willy krijgt steeds meer apneus. Ook zijn hartslag daalt op die momenten sterk. De moeder
raakt er overstuur van. De verpleegkundige vraagt daarom later aan de assistent of die niet even met de
moeder kan praten: ‘Even een schouderklopje geven?’
Assistent: ‘Ja, als er tijd is.’
Verpleegkundige: ‘Het hoeft maar kort.’
Leidinggevend verpleegkundige: ‘Kan je dat niet zelf?’
Verpleegkundige: ‘Nee, geen medisch schouderklopje.’
Leidinggevend verpleegkundige: ‘Is maatschappelijk werk geen optie? Met iemand die wat losser staat van
de afdeling praten?’
Verpleegkundige: ‘Nee, willen ze niet. Misschien kan Willy zelf maatschappelijk werk gebruiken. Hij
doet het beter op zijn buik.’
Andere verpleegkundige: ‘Wát beter, beter bradieën?’18

Verpleegkundige: ‘Ja, tegen de regels in bradied hij beter op zijn buik.’
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Een neonatoloog die meeluistert antwoordt: ‘Hij zit niet goed in mekaar. Iemand moet hem uit elkaar
halen en terug in elkaar zetten – en wat rijper laten worden. In een buis, schudden, wat oren op muizen en
terug in elkaar zetten.’19

Die avond tijdens de overdracht bespreekt men Willy. De assistent tekent in de lucht met de hand het
aantal ‘strepen’, bradycardieën, dat Willy heeft. Er wordt besloten hem een medicijn te geven dat nog ster-
ker werkt tegen ademstilstanden en hartslagdalingen dan coffeïne. Dopram, het ‘nieuwe wondermiddel’
(volgens de verpleegkundige) helpt, de volgende dag heeft Willy bijna geen last meer van beangstigende
apneus en bradycardieën. De moeder was er wel erg van geschrokken. Toen de assistent ‘s avonds met de
moeder sprak vroeg die zich af wat voor kindje ze thuis zou krijgen.
De artsen vragen zich dat ook af. Neonatoloog (4) wil Willy op een lijst zetten van kinderen waarover men
zich later nog eens uitgebreid moet buigen: ‘Een zorgenkindje dat op de lijst moet. We hebben immers op
klinische gronden zorgen over hem. De echo’s zijn wel goed maar toch. Als die de deur uit gaat moet er een
stip op de lijst bij de follow up. Daar moeten we later nog eens naar kijken en de besluitvorming evalueren
om er van te leren.’
Willy doet het goed. Hij is 30 weken als hij met zij moeder mag kangoeroeën. Hij weegt nog maar 780
gram, groeit dus niet.
Het is tijd voor een nieuw gesprek met een neonatoloog. De neonatoloog die in de eerste week met de
ouders sprak heeft sindsdien werk buiten de patiëntenzorg gedaan, hij is echter nog wel de behandelende
neonatoloog: ‘Ai, er moet een verpleegkundige mee hoor. Ik weet geen details, ik weet niet hoeveel milli-
liter hij gepoept heeft. De ouders zien er uit alsof ze details gaan vragen.’
Neonatoloog: ‘Ja, ik had in het begin veel met Willy te maken. Daarom staat mijn naam nou op het bord,
maar ik ben buiten de afdeling aan het werk, dus detailvragen weet ik niet zo, de algemene lijn wel. Jullie
hebben steeds met .. (naam assistent) gesproken hè. Heb je het idee dat je op de hoogte bent? Hoe het
gegaan is, dat je nu op de hoogte bent? Of zweven jullie in outer space?’
Vader: ‘Ja, je proeft altijd iets voorzichtigs, dat hou je toch.’
Neonatoloog: ‘Ja, voorzichtig ben ik zelf nog het meest geweest, in het begin. De eerste tien dagen was het
allemaal wankel en moesten we voorzichtig zijn. Daarna een infectie vorige week. Hij is er wel doorheen,
maar krijgt er nog steeds behandeling voor. Nu zijn ze weer bezig met de bloedcirculatie.’
Vader: ‘Ja, daar hebben ze een fotootje van gemaakt.’
Neonatoloog: ‘Ja, het gaat wel de goede kant op. Maar door die dingen gaat het (hij maakt gebaar met
hand, stijgend en dalend, golvende beweging) en niet in een lijn naar boven.’
Vader: ‘Is het een nawee van die infectie?’
Neonatoloog: ‘Ja, ‘een nawee’ én het hoort bij vroeg beginnen. Maar nu zijn de problemen niet zo groot,
niet als in de eerste dagen. Toen was het erop of eronder. Hij doet zijn ademhaling nu zelf.’
Vader: ‘Ja, de angst dat hij ineens weg is, is niet meer zo groot. Maar de angst dat we nog niet veilig zijn is er
nog wel.’
Neonatoloog: ‘Ja terecht, hij groeit niet. Dat komt door het ziek zijn. We moesten de hoeveelheid vocht
die hij kreeg laag houden voor het hart en hij is nog niet aan groeien toegekomen. Maar het idee is dat hij
nu in een stabiele fase is en het lijkt dat hij kan gaan groeien. Anders kom je nooit weg. Dat is vanaf vol-
gende week te verwachten. Hij groeide niet door de dexa, dat medicijn voor de longen en door de antibio-
tica. Het gaat goed met het hart, dan krijgt hij alle kansen om te groeien. Dan kan hij richting het eerste
station: duizend gram.’
Moeder: ‘Hij groeide toch niet door de dexa?’
Neonatoloog: ‘Nee, dexa is echt een groeiremmer.’
Moeder: ‘Het komt daardoor, niet door iets anders?’
Neonatoloog: ‘Ja, er zijn ook nog andere redenen. Een infectie stopt de groei vaak, vaak vallen ze zelfs nog
af daardoor. Dan moeten ze hard werken om er doorheen te komen. Hij is niet ziek, zijn ademhaling is
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rustig. Dus na het weekend verwacht ik een groeilijn. Dan hoop je dat hij 100-200 gram per week groeit.
Dus zonder vervelende tegenslagen.’
Vader: ‘Je ziet het in die verhalen aan de muur in de gang ook dat die kinderen vaak meerder infecties krij-
gen. Hoe gaat dat nou, heb je dat er tussen de infecties rustperiodes zijn, of krijgen ze de een na de andere.’
Verpleegkundige: ‘Ja, het kan dat ze ze achter elkaar krijgen. Dat hoop je niet.’
Vader: ‘Alles kan? Als je nou vanuit de history naar de toekomst kijkt, wanneer verwacht je dan een infec-
tie? Altijd wel weer een infectie of ook wel eens niet meer?’
Neonatoloog: ‘Gemiddeld kan je zeggen dat ze drie weken goed zijn en dan een infectie krijgen. Dat bete-
kent: sommige kinderen krijgen er helemaal geen, of andere krijgen elke twee weken een infectie. Maar
gemiddeld drie weken. Je hebt ook mensen die nooit ziek worden. Maar zolang hij in een couveuse ligt en
zijn afweer laag is….’
Vader: ‘En hij slangen heeft.’
Neonatoloog: ‘Ja, hoe minder slangen hoe beter! Zeker.’
Verpleegkundige: ‘Hij heeft nu alleen nog een infuus. En de voeding gaat goed.’
Moeder: ‘Dus.’
Vader: ‘Kangoeroeën is heel fijn, voor hem. Hij ligt nu een maand in dat bakkie, maar hij is niet gek, hij
miste wat. Je kent hem, je weet dat als iets niet lekker voelt, dat zie je dan aan hem. Vorige week had hij die
onrust. We zijn nu vol vertrouwen hoor.’
Neonatoloog: ‘Hebben jullie nog vragen waar je over wilt praten. Opmerkingen, kritiek.’
Moeder: ‘We hebben nog vele vragen, maar niet voor nu. Wanneer hij zelf wat kan gaan drinken bv..’
Verpleegkundige: ‘Bij 33-34 weken, dan kan hij zuigen en slikken coördineren.’
Vader: ‘Heeft hij nu wel de ergste gevaren gehad?’
Neonatoloog: ‘Ja, dat mag je zeggen. Hij heeft de grote bedreigingen achter de kiezen, afgezien van infec-
ties.’
Vader: ‘Ik was het bangste voor zijn hoofdje in de eerste week.’
Neonatoloog: ‘Ja. (Pakt de status, leest en zegt:) ondanks het aantal weken vinden ze het allemaal goed. Er
staat hier: “Geen afwijkingen, geen bloedingen met name.” Het is nog een beetje vroeg om hem 100%
goed te keuren, maar als er iets ernstigs was, dan was dat nu te zien.’
Vader: ‘Hij is alert, reageert goed, als je tegen hem praat, zijn oogjes zijn helder.’
Neonatoloog: ‘Gaat het met jullie goed, of in de put?’
Vader: ‘Als ‘ie goed gaat, gaat het met ons goed. Maar toen het minder ging met hem, dat gevoel hangt aan
hem, niemand kan dan helpen. We praten met elkaar en huilen vaak.’
Neonatoloog: ‘Het is onze ervaring dat mannen en vrouwen anders op problemen reageren, daardoor
ontstaan soms weer problemen. En de verpleging licht jullie in.’
Vader: ‘Ja, de meeste informatie onttrekken we aan de verpleegkundigen. En aan deze gesprekken, de
samenvatting van de week.’
Neonatoloog: (leest voor uit de status) “De ouders blijven hoopvol”
Vader: ‘Ja, ook toen ‘ie ziek werd.’
Neonatoloog: ‘Oké, we praten volgende week weer. Als alles goed gaat, gaat hij groeien. 100-150 gram per
week, dan kan hij snel buiten zijn couveuse.’
De vader gaat kangoeroeën met zijn zoon, ‘Daar moesten we te lang op wachten’, zegt hij. Willy heeft
geen CPAP meer nodig tijdens het kangoeroeën. Alleen een kapje waarmee wat extra zuurstof in zijn
neusje wordt geblazen. De saturatiemeter alarmeert regelmatig als Willy’s saturatie weer wat daalt. De
ouders verleggen het kapje met zuurstof dan weer zodat Willy weer genoeg extra zuurstof krijgt.
Als de kuur van het medicijn dexamethason ten einde loopt en Willy geleidelijk aan minder van het
medicijn krijgt, heeft hij toch weer meer problemen met de ademhaling. Hij heeft genoeg aan de CPAP.
Door deze CPAP heeft hij echter ook erg veel last van een kapotte neus en van slijmen in zijn luchtwegen.
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Hij heeft moeite zijn voeding te verteren en bovendien blijft zijn ductus nog open staan. Daarvoor krijgt
hij in overleg met de cardioloog toch nog een aantal keer indocid. De neonatoloog (2, deze week supervi-
sor van de zaal): ‘Het is een gigantische BPD’er, heeft het moeilijk zat. Het is passen en meten, een beetje
er af, iets er weer bij. Het is een rommelkont, een 25 weker hè, wat wil je.’
Assistent en verpleegkundige: ‘Hij is al meer dan 31 weken.’
Neonatoloog: ‘Ja maar hij wás 25 weken.’
Assistent: ‘ 25 3/7e.’
Neonatoloog: ‘Hij groeit ook niet. Is nu in zeven weken 200 gram gegroeid.’
Willy gaat echter daarna goed groeien. Na enige tijd bereikt hij een volgende mijlpaal: de kilo. Hij krijgt
een vlag op de couveuse. Bij de oogcontrole blijken geen problemen met de ogen. Doordat het allemaal
goed gaat vraagt een van de neonatologen zich af of er niet eens naar zijn erfelijke aandoening gekeken
moet worden: ‘Het is wel niet manifest. Maar moeten wij nog iets doen? Voordat ie straks helemaal klaar is
met zijn CPAP en er ineens blijkt dat hij nog drie weken hier moet blijven voor verder onderzoek. Dat is
altijd zo zonde, zijn ze helemaal klaar, die kinderen, en moet er nog vanalles.
Tijdens de verpleegkundige overdracht:
Verpleegkundige: ‘Willy, dat schatje. Gaat goed joh, zo’n leuk joch.’
Andere verpleegkundige: ‘Heeft geeneens een stokje of een hondje nodig.’20

Verpleegkundige: ‘Hoezo?’
Andere: ‘Nou, de oogarts vond het goed, zag geen beschadigingen.’
Verpleegkundige: ‘Oh ja! Nou, hij had anders soms saturaties van 20. En een pO2 van 27!21 Mag hij al naar
een ander ziekenhuis?’
Andere verpleegkundige: ‘Nee, zijn aandoening moet eerst onderzocht worden. Ook nog een BPD-onder-
zoek eerst.
Willy hoeft echter niet naar een ander ziekenhuis. Hij blijft de gehele verdere behandeling op de afdeling
en gaat rond de uitgerekende datum naar huis.’

‘Een summum van gezondheidszorg’

De casus van Willy (en zijn broertje) laat de aanzienlijke twijfel van de staf over de zin van het voortzetten
van zijn behandeling zien. Er zijn echter nooit ‘harde aanwijzingen’ om die twijfel openlijk aan de ouders
mee te delen. De stafleden informeren de ouders en laten het benoemen van die twijfel aan de ouders
over. Die gaan er niet op in, ze willen niet praten over de kwaliteit van het latere leven van Willy. Daarop
worden zij door de staf van een label voorzien. Dit etiketteren van ouders is volgens Rostain (1986) en
Heimer & Staffen (1995) een dominant aspect van de sociale organisatie van de neonatologieafdeling.
Ouders worden door stafleden ingedeeld naar de geschiktheid voor het ouderschap. Ouders die ‘ong-
eschikt’ worden bevonden probeert men te socialiseren en als dat niet lukt, worden ze gemarginaliseerd.
‘Goede ouders’ worden vollediger geïnformeerd.22 De labels waarmee ouders getypeerd worden zijn geba-
seerd op hun gedrag of hun persoonlijkheid. De gedragsbeoordeling is gebaseerd op de mate waarin
ouders zich binden aan het kind en ze bereid/in staat zijn om ‘ouderlijke vaardigheden’ te leren. De labels
die aan de vaardigheden en eigenschappen van de ouders van Willy worden gehecht zijn moeilijk precies
vast te stellen aan de hand van de uitspraken zoals ze in de casus vastgelegd zijn. De ouders lijken ambiva-
lent in de ogen van de stafleden omdat ze eerst een abortus lieten doen in een vergelijkbare situatie, nu
antenatale diagnostiek lieten doen maar op zo’n laat tijdstip dat er ‘niets meer kon’. De stafleden schatten
het vermogen van de ouders om samen over Willy’s toestand te praten gering. We zien dat ze vooral geëti-
ketteerd worden naar vermogen om de situatie te overzien en te bespreken en tot beslissingen te komen.
Het gaat dus niet, zoals Heimer & Staffen (1995) stellen, om ‘ouderlijke vaardigheden’ maar om het ver-
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mogen om moeilijke gegevens te overwegen en tot beslissingen te komen die in de lijn liggen van wat stafle-
den als hun verantwoordelijkheid ervaren.

Zeggenschap is geen statische toestand: ze wordt geconstrueerd in de context van de situatie. Niemand
weet precies of in de toekomst een beslissing om de behandeling te staken nodig zal zijn. De stafleden
informeren ouders op zo’n manier dat ze mee kunnen denken en samen met hen tot een beslissing om de
behandelingen te beperken kunnen komen als het nodig is. De ouders moeten bekwaam worden in het
denken over de risico’s van de behandeling. Uit deze casus blijkt de collectieve aanpak van de afdeling in
Amsterdam. De arts heeft zich net geïntroduceerd en vertelt dat de ouders van de verpleegkundigen altijd
informatie zullen kunnen vragen en dat hij hen graag morgen weer wil spreken. Artsen en verpleegkundi-
gen bespreken het gedrag van de ouders en de manier waarop ouders daarom het best ingelicht kunnen
worden.

De neonatoloog benoemt het gedrag van de ouders later wel als ‘normaal oudergedrag’. Maar hij perkt
die ‘normaliteit’ aan het eind van het fragment wel in als hij zegt dat de ouders niet over complicaties pra-
ten. De verpleegkundige is wat strenger. Ze meent dat de kans op complicaties bij Willy te groot is. De
arts zegt dat de ouders niet over de gevaren van handicaps willen denken en praten. Aangezien daar nu
geen reden toe is, begint hij zelf ook niet over de kwaliteit van leven. Hij geeft aan dat de periode waarin
hersenbloedingen meestal optreden voorbij is. Willy overwint de volgende dagen enkele grote proble-
men. Plotseling wordt hij echter weer zieker. De toestand van zijn longen gaat sterk achteruit. Waar-
schijnlijk door kleine ontstekingen in de longblaasjes veroorzaakt door de druk met de (noodzakelijke)
beademing op de onrijpe longen van Willy. Het kan ook zijn dat hij een infectie doormaakt. Die infectie
kan echter niet bewezen worden. In het volgende gesprek tussen de arts, assistent arts en twee verpleeg-
kundigen wordt de toestand van het kind besproken en in verband gebracht met de wil van de ouders.
Zo’n gesprek wordt meestal gevoerd door van het kind elk orgaansysteem (tractus) te bespreken. Ouders,
maar ook wel ‘ethiek’ worden soms ook als ‘tractus’ benoemd.

De arts accepteert de toestand van Willy en de houding van de ouders omdat er geen hersenbloeding is
opgetreden tot nu toe. Hij is wel defaitistisch en zegt verder te behandelen omdat de ouders dat blijkbaar
willen. De behandeling is echter zo tegenstrijdig en ook zo intensief dat hij vraagt aan de verpleegkundige
wat zij er van vindt. De arts suggereert ook dat er eigenlijk geen verdere intensivering van de behandeling
moet plaatsvinden. Maar zoals hij het hier voorstelt gaat het in de praktijk toch niet. Aan een behande-
lingsbeperking gaat een uitvoerige bespreking met meerdere artsen en ook met de ouders vooraf. Want
zo’n behandelingsbeperking betekent niet slechts dat er geen stapje verder wordt gezet met de behande-
ling, ze impliceert veel meer. Aan zo’n beslissing kleeft immers een heel traject van beslissingen. Als het
niet meer de intentie is om alles te doen om het kind in leven te houden, hoe legitiem zijn de huidige
behandelingen dan nog? Slomka (1992) spreekt van het ‘cascade-effect’ dat dan de besluitvorming gaat
sturen. De ene beslissing volgt uit het feit dat de andere genomen is. Dit soort verschijnselen wordt
meestal genoemd in het kader van het doorgaan met intensieve behandelingen. Gedragswetenschappers
spreken wel van het ‘Sunk cost effect’: het effect van gemaakte investeringen. Guillemin & Holmstrom
(1986: 131) ‘It is difficult to admit that an enterprise has failed and so one may end up spending good
money after bad. It is difficult for NICU staff to admit that they may have over-intervened, and thus they
may continue to over-intervene, even in a medically hopeless case.’ In dit geval blijkt een beslissing om de
behandeling niet verder uit te breiden moeilijk denkbaar omdat dan ook een heel besluitvormingstraject
dreigt te volgen.

Daarom vraagt de leidinggevende verpleegkundige ook of dit dan nog wel een reguliere behandeling is.
Dat is het in de ogen van de arts. Maar indien er een complicatie optreedt, dan vindt hij het te ver gaan.
Hij spreekt zich niet uit over hoe het dan moet. De verpleegkundige redt hem door te zeggen dat het kind
dan zelf beslist. Dat is metaforisch spraakgebruik dat zeker in het geval van een hersenbloeding niet de
realiteit weergeeft. Aan een hersenbloeding overlijdt een kind zelden spontaan. Stafleden en ouders zullen
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in zo’n geval beslissen om het kind te doen overlijden. We zien hier hoe de arts de verantwoordelijkheid
voor de behandeling deelt met andere artsen en ook met de verpleegkundigen. Op de afdeling in Gent
gebeurde dit niet, de artsen bespraken hun patiëntjes minder vaak (formeel) met collega’s en al helemaal
niet met verpleegkundigen.

Deze ouders hebben volgens de arts nooit de kwaliteit van het leven benoemd. Daar zijn een aantal
redenen voor. De artsen hebben het nooit echt aan de orde gesteld omdat Willy geen hersenbloedingen
kreeg. De erfelijke aandoening van Willy bepaalde de gesprekken over diens toekomstige kwaliteit van
leven op bijzondere wijze. Die ziekte maakte overleg moeilijk want ze vormde in de ogen van de ouders
blijkbaar geen reden om behandelingen te staken. De aandoening hing niet samen met de prematuriteit
van Willy, zoiets had ieder kind kunnen overkomen. In die zin was besluitvorming over Willy op die basis
niet aan de orde. De artsen konden er niets aan doen en ze konden er dus ook niets op ondernemen. De
meningen van de artsen verschilden wel. Eén arts meende dat een dergelijke nierziekte reden was om
Willy niet te behandelen. De overige artsen beaamden dit in informele situaties ook wel maar ze stelden
de behandeling niet om die reden ter discussie. De belangrijkste reden was dat de ouders niet tot de groep
behoorden waarmee stafleden gemakkelijk tot overleg kwamen. Het overleg werd vaak door spanningen
gekenmerkt. De gevolgen van de aandoening in de toekomst konden niet besproken worden. De ouders
spraken ook niet over de overige aspecten van de kwaliteit van Willy’s toekomstige leven. De vader rea-
geerde zijn frustraties over de ziekte van zijn zoon af op een vrouwelijke assistent en op een verpleegkun-
dige die hem wilden informeren.

In dit licht moet dan ook de interventie (‘Realiseert u zich wel hoe ziek hij is?’) van de neonatoloog
gezien worden. Willy heeft weer een infectie, dit keer mogelijk veroorzaakt door een schimmel; een zeer
gevaarlijke infectie. Bovendien zijn de medicijnen tegen schimmels schadelijk voor de toch al kwetsbare
nieren van prematuur geboren kinderen. Meestal is zo’n infectie ook nog eens het gevolg van de behande-
ling van bacteriële infecties met antibiotica. Die doden alle bacteriën waardoor de schimmels vrij spel
krijgen. Het is dus deels iatrogeen. In de bespreking over de behandeling zien we de posities scherp.
Alleen arts vier is echt uitgesproken over verdere behandeling. Maar ook deze arts concludeert dat de
ouders het blijkbaar willen. Omdat de echo’s van de hersenen geen hersenbloedingen lieten zien ont-
breekt een hard gegeven om over het staken van de behandeling te praten. Alleen arts vier geeft nog wel
aan dat het openstaande bloedvat tot gevolg heeft gehad dat de hersenen tijdelijk slecht doorbloed zijn
geweest. Maar de eventuele schade die daardoor aan hersencellen is veroorzaakt blijkt meestal pas later:
“Soms zie je echografisch ineens wel iets dat niet pluis is.” Arts twee is de arts die deze week het medisch
beleid op de zaal van Willy bepaalt. Hij geeft aan dat hij niet toe is aan het beperken van de behandelingen
maar dat hij een operatie aan het bloedvat te ver vindt gaan. Hij spreekt die middag samen met de assis-
tent met de ouders en zegt als reactie op de uitspraken van de vader: ‘Realiseert u zich wel hoe ziek hij is?’.
De assistent-arts vertelde later dat ze het optreden van deze stafarts wel wat radicaal vond. De ingreep van
de stafarts in het gesprek moet dan ook niet alleen gezien worden als poging de ouders (vooral de vader)
tot een reële houding te dwingen, ze dient ook om de onderlinge verhoudingen vast te leggen. De stafarts
reageert zo op de agressie van de vader een dag eerder jegens een assistent en een verpleegkundige. We zien
verder allerlei pogingen om de vader te socialiseren. De vader nam meestal het woord. Altijd vanuit de
stelling dat ze toch hoop moesten hebben. De stafleden wilden de mening van de moeder horen. Ze stel-
den de ouders ook meerdere keren voor om met de maatschappelijk werkster van de afdeling te praten,
juist om ruimte voor de moeder te creeren. De vader wimpelde dat steeds af met woorden als: “Als je kind
ziek is, voel je je beroerd, daar kan niemand je mee helpen.”

Veertien dagen later zijn de grootste bedreigingen achter de rug. In een gesprek met de arts die de eer-
ste dagen met de ouders sprak blijkt dat de vader wel degelijk angst had voor hersenbloedingen in de eer-
ste week. Hij heeft ook begrepen wat een juiste houding is: bespreken met je vrouw.
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Met Willy liep het goed af. De vader bleek uiteindelijk toch vooral bezorgd te zijn geweest over de
hersenen van het kind, maar hij had dat nooit laten merken. Daarmee – en met de manier waarop hij
zich gedroeg – maakte hij de indruk dat hij niet mee wilde of kon denken met de staf over de wenselijk-
heid van behandelingen. Van de moeder konden de stafleden weinig hoogte krijgen door de dominante
houding van de vader. Stafleden hebben niet zozeer moeite met de onzekerheden rond de diagnose en de
behandeling. Dat ze die onzekerheid niet kunnen bespreken met de ouders is een veel groter probleem.
Ze hebben het perspectief van de ouders nodig om te kunnen bepalen of de behandeling in deze situatie
nog legitiem is.

Tijdens de verschillende crises in de behandeling van Willy bleven de ouders (de vader) hoopvol en
niet in staat of bereid met de stafleden over de kwaliteit van zijn latere leven te praten. Ze maakten zo een
geleidelijke voorbereiding op complexe beslissingen onmogelijk en de staf stond alleen met twijfels over
wenselijkheid van behandelingen. ‘Geschiktheid’ van ouders toont zich dan ook vooral door het vermo-
gen en de wil van ouders om zich een professioneel perspectief eigen te maken. Heimer & Staffen (1995)
betogen dat het label ‘geschikte ouder’ kan worden verkregen door het leren van bepaalde praktische vaar-
digheden. In het kader van de besluitvorming en de voorbereiding daarop lijkt het eerder te gaan om een
bereidheid en vermogen om te denken en praten in de termen van de staf. De staf wil de ouders doord-
ringen van de risico’s die aan de behandeling verbonden zijn.

Bij de behandeling van kinderen als Willy voelen de artsen zich verantwoordelijk voor hun ingrijpen in
verband met de (toekomstige) medische toestand. Er heerst op beide afdelingen een scherp besef van het
feit dat regelmatig kinderen met een lage kwaliteit van leven in leven blijven door het eigen ingrijpen. De
artsen vertrouwen niet volledig op de eigen capaciteiten om tot beslissingen te komen. Ze kennen de wer-
king van het technologisch imperatief. Ook kennen ze de gevaren van groepsbeslissingen in situaties van
onzekerheid. Seale (1998) beschrijft de veranderde risicobeleving van mensen. De risico’s die mensen in
de hedendaagse samenleving lopen zijn van karakter veranderd. Waren het vroeger risico’s als honger en
epidemieën, nu lopen mensen vooral risico’s door menselijke activiteit en kennis (Seale 1998). Het ver-
trouwen van mensen is dan ook veranderd. Artsen vertrouwen niet volledig op hun technieken en op hun
vermogen om tot beslissingen te komen en ze wensen de ouders daarvan te doordringen. Ouders delen
die alertheid. Het vertrouwen van leken in de geneeskunde verminderde met het dalen van vertrouwen in
experts in het algemeen (Zussmann 1992). Stafleden willen in deze situatie met vele onzekerheden de
ouders betrekken in een onderhandelingsproces (Slomka 1992).

Dat lijkt niet te slagen bij deze ouders. De moeder blijft heel stil, de vader doet het woord en reageert
niet op de informatie zoals stafleden verwachten. Dit verontrust de stafleden. De orde op de afdeling
wordt niet zozeer verstoord door de onduidelijkheid en ambivalentie van medische gegevens op zich. De
onzekerheid van medische gegevens wordt vaak als bron van onzekerheid bij artsen genoemd. (Fox 1988)
Op de afdeling neonatologie is men gewend aan de ambivalentie van gegevens. Die ambivalentie wordt
geaccepteerd want ze past bij de onduidelijke status van de kinderen die er worden behandeld. De orde
wordt wel bedreigd door ouders die niet bereid of in staat zijn om mee te denken vanuit het perspectief
van de professionals. Dat was het geval met de ouders van Willy. Ze bespraken nooit de mogelijke (en
waarschijnlijke!) toekomstige problemen van Willy. Ze bleven daarbij in situaties die zeer penibel waren
ook nog hoofdzakelijk ‘hoopvol’. Ze leken niet realistisch over Willy’s kansen en men vreesde dat ze ook
niet bekwaam zouden zijn om beslissingen te nemen. De houding van deze ouders was waarschijnlijk
vooral een probleem vanwege de organisatie van de afdeling in Amsterdam. Aangezien het beleid daar
niet door één stafarts bepaald wordt maar een collectief proces is, moet er veel overlegd worden. Als
ouders daartoe niet in staat zijn is dat een probleem. In dit geval zien we dus dat niet alleen de ouders niet
betrokken konden worden bij de afwegingen over Willy, ze konden daarmee ook niet in de orde van de
afdeling ingepast worden. Ze sloten zichzelf buiten de besluitvorming over Willy. Dat was het werkelijke
probleem met deze ouders. De staf kon niet bepalen hoe bekwaam ze waren om alle afwegingen te maken

Tussentaal 207



en ze konden hun wil in geval van ernstige tegenslag niet peilen. Stafleden leven in het besef dat behande-
lingen soms niet slagen en/of dat gekozen moet worden om behandelingen niet voort te zetten. Ouders
die niet lijken te beseffen wat er aan de hand is vormen een gevaar voor de orde op de afdeling. Want er
kan niet gepeild worden naar hun gedachten in geval van ernstige tegenslag. Het labellen van mensen
wordt meestal in verband gezien met machtsverschillen, hoger geplaatste mensen kunnen lager geplaat-
sten effectief en bepalend van een label voorzien. In deze casus blijkt dat de verhoudingen niet zo eendui-
dig zijn want de labels die stafleden ouders toekennen vinden hun oorsprong mede in de afhankelijkheid
die stafleden hebben van ouders. Die stafleden vragen zich vanaf het begin af met wat voor soort ouders
zij te maken hebben en of complexe en emotioneel moeilijke zaken wel met hun besproken zullen kunnen
worden.

De ouders van Jan (hoofdstuk VI) bleken niet aan het aanvankelijke beeld van de neonatoloog te vol-
doen. Ze toonden in de gesprekken met de neonatoloog aan dat ze wel bekwaam waren tot het overwegen
van alle gegevens over Jan. Ze toonden zich zeer toegewijd en in staat om alle argumenten af te wegen en
daarom was de arts bereid hen - in bepaalde situaties - zeggenschap te geven. Er hoefde geen ‘sociale con-
trole machinerie’ (term van Heimer & Staffen 1995) gemobiliseerd te worden om deze mensen te sociali-
seren. Dat zou op de afdeling in Gent ook heel anders verlopen dan het in de casus van Willy op de afde-
ling in Amsterdam ging. De ouders kregen in principe van één arts de meest gevoelige gegevens over hun
kind te horen en die arts bepaalde dan ook in hoeverre ouders wilden en konden betrokken worden bij de
afwegingen. Binnen die relatie kon de arts hen ook ruimte geven om (mee) te beslissen. De informatie
wordt op de afdeling in Amsterdam veel minder eenduidig, want door verschillende mensen en beroeps-
groepen met de ouders besproken. Het gevolg daarvan is dat ouders soms de weg niet weten te vinden in
de informatie en de organisatie. Deze manier van doen biedt de ouders en de verschillende beroepsgroe-
pen wel kansen om verantwoordelijkheid te delen en elkaars activiteit te controleren en gebruik te maken
van elkaars inbreng en perspectief. Op de afdeling in Gent kan het voorkomen dat een arts zijn of haar
persoonlijke stijl onzichtbaar voor anderen laat prevaleren. Of dat zichtbaar doch niet te corrigeren voor
anderen doet. Het kwam bijvoorbeeld voor dat ouders zeer zelden een stafarts spraken omdat die zelf geen
contact zocht. De gang van zaken is begrijpelijk gezien de context van de afdelingen, maar de mate van
zeggenschap van ouders verschilt daardoor niet alleen naar situatie, maar ook naar arts, afdeling en ver-
mogen van ouders.

‘Levensvatbaarheid.’ Metaforisch taalgebruik van stafleden

De term levensvatbaarheid, of leefbaarheid zoals in Vlaanderen wordt gezegd, duidt een bepaalde capaciteit
aan: het vermogen om het leven te grijpen.23 (‘Vatbaarheid wordt in het normale spraakgebruik echter
vaak gebruikt in termen van de gevoeligheid van iemand voor ziekten.) In het Engels spreekt men van via-
bility. ‘Leven’ kan ook iets zijn dat een kind bezit : ‘Oké, er zit genoeg leven in.’ Zo duidde een neonatoloog
de toestand van een kind direct na geboorte op de afdeling in Gent. Het lijkt een objectief vast te stellen
vermogen, een bepaalde groep kinderen is in staat tot leven of niet. Maar zo is het niet. In de geschiedenis
van de neonatologie is de grens van de levensvatbaarheid meerdere keren verlegd. Dertig jaar geleden gold
als grens van levensvatbaarheid 28 of 29 weken zwangerschapsduur. De grens is niet verlegd omdat pasge-
borenen eerder levensvatbaar bleken dan men eerst dacht, maar doordat er technieken zijn ontwikkeld
om ze levensvatbaar te maken.

In de beoordeling van dit vermogen tot levensvatbaarheid zit dan ook een oordeel over de mogelijke
kwaliteit van leven, een niet medisch argument. Beslissingen over leven en dood op deze afdelingen zijn
daarom ook sociale beslissingen in plaats van strikt medische beslissingen. (Anspach 1993) De kinderen
moeten ‘goed’ overleven, zonder blijvende problemen met hersenen en zintuigen. Men spreekt anders

208 Een proeve van leven



van een beschadigd kind. Om levensvatbaar te zijn moet een kind dus niet alleen (met of zonder hulp) in
leven kunnen blijven, maar dat leven moet ook aan kwaliteitseisen voldoen. Of het dat doet is niet mak-
kelijk vast te stellen. Die onbekendheid met de uiteindelijke afloop geeft aanleiding tot bepaalde gedrags-
patronen die we goed kunnen identificeren en illustreren met behulp van de hier te bespreken patiënten.
Tom werd volgens het individualistische beleid van de afdeling in Gent meteen behandeld. Men meent
daar dat deze kindjes een kans moeten krijgen, of het voordeel van de twijfel moeten krijgen, een manier om
te zeggen dat ze maximaal behandeld zullen worden. Deze pasgeborenen worden in overeenstemming
met het categoriale beleid van de afdeling in Amsterdam niet (meteen) intensief behandeld. Ze moeten
zich eerst bewijzen, aantonen dat ze in staat zijn om te leven, in het spraakgebruik van de afdeling in
Amsterdam. Pas dan krijgen ze intensieve behandeling aangeboden. De afdeling in Amsterdam kiest voor
beleid dat aanleiding geeft tot veel metaforisch taalgebruik. Kinderen van minder dan 26 weken zwanger-
schapsduur moeten zich eerst bewijzen en daarom wordt niet alles uit de kast gehaald, de neonatologen
zeggen: dan houden wij onze handen op onze rug. Men beslist geen actief beleid te voeren, niet te gaan begin-
nen als het kind er uitziet als een glazig wezentje. ‘Een glazig wezentje’ verwijst naar de dunne huid van
dergelijke kinderen en is een subjectieve maat voor de rijpheid van het kind. Bij deze kinderen geldt een
hands off beleid, indien ze het niet doen. Zulke kinderen, zegt men: daar springen we toch niet meteen op?
Men zegt dan van zo’n kind: Jij hoort bij je moeder, of dat kind is geen blijvertje.’

Een andere metafoor voor deze gedragslijn: ‘Dit kind is weggelegd na de geboorte’. Het ontbreekt der-
gelijke kinderen volgens de neonatoloog aan een basis om op te beginnen. Soms, we zullen in het volgende
hoofdstuk een dergelijke casus zien, toont een kind na ‘wegleggen’ toch levensvatbaarheid. De stafleden
van de afdeling verloskunde noemden het een ‘opleving’. In dit geval wel een heel treffend woordgebruik,
want zo begint het leven van Nadia. De neonatoloog legitimeert de handelwijze om eerst niet behande-
lingen te beginnen zo: ‘We doen dat omdat ze echt op het randje geboren is. (…) De kans op overlijden is
heel groot. Bovendien moeten we ook de kwaliteit van leven in het oog houden. Dat is immers het doel
van ons werk. Het kan niet het doel zijn om haar beschadigd uit de strijd te laten komen. In de casus van
Willy sprak de neonatoloog ook in termen van strijd: het is een knokpartij. Een verpleegkundige sprak
weer van een product dat overbleef na de behandeling.24 Maar als het kind ‘aangeeft’ dat het ‘die strijd’ aan
wil gaan, dan wil men het wel helpen. Dat een dergelijk kind wordt opgenomen op de afdeling blijft nog
een tijd iets bijzonders. Zo duidt een verpleegkundige het kindje aan met: ‘Oh ja, die kleine, ja, die is een
beetje illegaal hier gekomen’. De opname van zo’n kindje wil ook nog niet zeggen dat alles gedaan wordt
om het in leven te houden. Nadia krijgt beademing omdat ze moe is geworden van de inspanning die ze
moet leveren om zelf te ademen. Deze metafoor voor de toestand van het kind brengt een verschil tot
stand met een andere reden (ziek zijn en onrijp zijn) waarom dit soort kinderen vaak beademd moeten
worden. Als Nadia’s toestand als ziek of onrijp benoemd zou worden, zou ze geen beademing ‘krijgen’, of
zou er tenminste meer dan nu, twijfel over de zin van de behandeling ontstaan. In haar geval betekent de
verwijzing naar de ziektemetafoor een negatief oordeel over haar levenskansen.

Er zijn belangrijke verschillen tussen de handelwijzen van de afdelingsstaven, maar ze draaien beide om
een zelfde principe: de kansen op leven en risico’s voor dat leven worden beoordeeld. Op de afdeling in
Amsterdam gebeurt dit in sommige situaties binnen een half uur, op de afdeling in Gent duurde het vaak
veel langer. Tijdens die beoordelingsperiode wordt het kind op verschillende manieren benoemd met
behulp van metaforen. We zullen er hier een aantal van bespreken.

Tom, (hoofdstuk V), werd op verschillende manieren benoemd door de staf. Er ligt ook nog een “24
weker”, als die vochtblaas breekt, is het kind er, dat kind kan er zo uitvallen25, het is een tijdbom, als de vrouw
een hoestbui krijgt, wordt het kind geboren. Het was druk op de afdeling en de verpleegkundigen protes-
teerden tegen de opname van nóg een pasgeborene. De arts verminderde zijn aansprakelijkheid voor nog
een opname: ‘Ik kan toch ook niet tegenhouden dat ze geboren worden?!’. Geboren worden staat bijna
gelijk met opgenomen worden. De geboorte van Tom wordt in de bovengenoemde metaforen getypeerd
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als een val, of als iets dat makkelijk gebeurt. Afgezien van het feit dat dit in werkelijkheid niet zo is, een
klein kind maakt persen en dus de bevalling moeilijk, past deze visie op de geboorte in een complex van
opvattingen over de status van deze kinderen. De geboorte wordt voorgesteld als een gebeurtenis in het
leven van dat kind, niet als een allesbepalende overgang in dat leven. Het leven van dit kindje zet zich
onder andere omstandigheden voort. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat na de geboorte gewoon wordt
doorgeteld in zwangerschapsweken. Verder is opvallend dat het kind automatisch als ‘levend geboren’
wordt voorgesteld. Er is geen twijfel dat het niet op de afdeling zal komen na de geboorte. Maar dat ‘le-
vend geboren’ zijn, wordt wel op bijzondere manier voorgesteld, niet als een echte geboorte lijkt het wel.
Op de afdeling in Amsterdam, waar ‘geboren worden’ niet automatisch overeenkomt met ‘leven’ en ‘op-
genomen worden’, spreekt men van: ‘moeten we wel beginnen?’ (met de behandeling). Behandelen
wordt dan voorgesteld als ‘leven’. De overgang van foetus naar pasgeborene, die toch meestal wordt
beschouwd als het begin van het leven, wordt hier heel anders gedefinieerd. Ze heeft een andere betekenis
omdat er niet automatisch van uit wordt gegaan dat met de geboorte het leven begint. Dat is ook feitelijk
niet zo natuurlijk, maar zeker in de perinatale zorg verdwijnt het onderscheid. Ongeboren kinderen worden
immers ook al medicamenteus behandeld, bijna alsof het aparte individuen zijn. Niet alleen de kinderen
worden met dergelijk taalgebruik benoemd. Ook de zwangere vrouwen worden op bijzondere wijze gede-
finieerd. Bij voorkeur plaatst de staf kinderen intra-uterien over. Men doelt daarbij op het overbrengen van
nog niet geboren kinderen naar andere ziekenhuizen. De vrouw wordt daarmee tot een soort couveuse
gemaakt. Ze moet, met hulp van medicatie het kind zo lang mogelijk binnen boord houden.

Een extreem prematuur wordt gezien als afhankelijk van de techniek en medisch ingrijpen. De arts
zegt tegen de vader die komt kijken als Tom geboren is: ‘Gefeliciteerd met uw zoontje. Hij is heel klein,
maar we gaan het proberen. De behandeling wordt door een andere arts op de avond van Tom’s geboorte-
dag voorgesteld als een poging tot imitatie van de moeder: ‘We hebben slechts stuntelige methoden om de rol
van de natuur over te nemen, u kunt dat vele malen beter.’ Soms worden behandelingen met negatieve
kwalificaties benoemd, als geëxperimenteer en heldendaden. ‘De natuur’ wordt voorgesteld als iets dat zon-
der de ingreep van de medici beslist zou hebben over het lot van het kind. Daarom zeggen artsen ook wel
dat ze de rol van de natuur moeten overnemen en tot beslissingen in haar plaats moeten komen.

Het geboren zijn wordt ook gekwalificeerd in uitspraken van stafleden: ‘dit is een te laat geboren mis-
kraam’, ‘een immature foetus’. De overgang van het ongeboren zijn naar het geboren zijn wordt met dit
soort uitspraken teniet gedaan, een foetus is immers een ongeboren kind, een miskraam komt niet te laat.
Aangezien deze kinderen geboren zijn is de benaming ‘foetus’ geen objectief-neutrale typering, maar een
metafoor om de kansen van die kinderen te duiden. De merkwaardige status van de overgang van ong-
eboren naar geboren zijn komt ook tot uiting in het doortellen in termen van zwangerschapsduur op de
afdeling. Uiteraard worden de levensdagen van het kind ook geteld, maar bij problemen interpreteert
men de toestand meteen in termen van zwangerschapsweken. Een kind van 24 weken is twee weken na de
geboorte niet alleen twee weken oud, het is óók 26 weken van zwangerschapsduur. De zwangerschaps-
duur werkt soms als een stigma. Willy bijvoorbeeld in de ogen van de arts: ‘Het is een rommelkont, een 25
weker hè’. De zwangerschapsduur van 28 weken heeft voor ouders nog altijd de betekenis dat kinderen
dan levensvatbaar zijn. Op de afdeling neonatologie wordt ouders echter meestal een latere leeftijd
genoemd als een eerste einde van gevarenperiode: 30 tot 34 weken. Als ontslagdatum wordt meestal de
uitgerekende leeftijd genoemd. De afdeling functioneert zo als een plaats waar de zwangerschap – onder
andere omstandigheden – wordt voortgezet.

Zoals we bij Willy zagen wordt het bereiken van een veilige fase ook wel benoemd met het onafhan-
kelijk zijn van medische behandelingen: ‘We moeten ruimte hebben en tijd overbruggen, pas als we hele-
maal via de darm voeden, dan zitten we in een veilig gebied, als alle (infuus)lijnen er uit zijn’. We zagen
dat in het geval van Willy de behandelingen ook het einde van de opname (voldragen zijn, de start van
‘rijpheid’) kunnen markeren: ‘Voordat ‘ie straks helemaal klaar is met zijn CPAP’. De toestand van de kin-
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deren wordt meestal uitgelegd als een gevolg van onrijpheid. Vaak noemt men het kind ook ziek. De
longen zijn niet echt ziek, ze zijn alleen nog lang niet in staat om het kind van zuurstof te voorzien. Door
beschadigingen kunnen ze in een later stadium van de behandeling wél ziek worden genoemd. De proble-
men die de kinderen hebben worden voorgesteld als een gevolg van die onrijpheid. De behandelingen
zijn dan een middel om het kind in staat te stellen te rijpen. De behandeling is dus een soort overbrug-
gingshulp, om het kind voorbij (de problemen van) de onrijpheid te helpen. Geregeld stelt men de voor-
uitgang voor als een verworvenheid of keuze van het kind, een kind ‘kan van de beademing’, of ‘wil zelf
gaan ademen’. Daarmee wordt de verbeterde conditie van de longen bedoeld. Het vermogen om aan
bepaalde maatstaven te voldoen wordt door Layne (1996: 625) beschreven in termen van een onderwijs-
metafoor. De vooruitgang wordt benoemd als ‘diploma’ op het desbetreffende terrein. Het verschil met
de werkelijkheid is dat diploma’s op de afdeling neonatologie weer teruggenomen kunnen worden door
de staf. Als kinderen zelf gaan ademen stelt men ook wel: ‘hij doet het zelf’ of hij begrijpt het eindelijk’. Als
een kind geregeld apneus heeft: ‘hij vergeet te ademen’ of ‘hij begrijpt er niets van’.

Het einde van deze levens wordt ook verbonden met behandelingen. Als geoordeeld wordt dat de
latere kwaliteit van leven te laag zal zijn, of als er geen overlevingskansen meer zijn, kan ‘de behandeling
gestaakt worden’. Dit is een eufemisme voor het doen overlijden van deze kinderen. Dat kan soms al heel
snel na de geboorte gebeuren. Bij het broertje van Willy werd ‘geabstineerd’ want, ‘die vrucht deed niet
zoveel’. Omdat hij niet liet zien dat hij levenskansen had, werd geen behandeling gestart. Op deze afde-
lingen wordt levensbeëindiging op de volgende wijzen uitgedrukt: het staken van de behandeling, afkoppe-
len, stilzetten, laten gaan. In deze zegswijzen drukt men passiviteit uit, overeenkomstig met de juridische
toelaatbaarheid van de praktijk. Een behandeling wordt gestaakt, een kind afgekoppeld van de appara-
tuur, een machine wordt stilgezet: metaforen voor het laten overlijden van afhankelijke kinderen. Het
‘laten overlijden’ geeft betekenis aan de periode dat de kinderen leefden. Ze leefden door behandelingen
en hun leven houdt weer op door die te staken. Een zelfstandig leven is niet begonnen. Van de afhan-
kelijkheid van de moeder naar de (mogelijk schadelijke, ontoereikende en onwenselijke) afhankelijkheid
van techniek.

De ouders van Tom dachten er in het begin over om Tom, als hij uit de couveuse kon, alsnog een
andere voornaam te geven. Wezenlijke statusovergangen worden op deze afdelingen echter maar in
beperkte mate benoemd aan de hand van het al dan niet in de couveuse verblijven. Overgangen komen
tot stand op basis van gegevens over de longen en de hersenen. De longen bepalen vaak de mogelijkheden
van het kind om te overleven. Maar hun toestand is vaak verweven met de situatie van de hersenen van
het kind, of van de interpretatie van de situatie van de hersenen. Hoe meer behandelingen men wegens de
onrijpheid moet toepassen, hoe groter het risico voor de hersenen wordt. In het geval van Tom zien de
artsen de mogelijke problemen met de hersenen als een middel om een duidelijke grens aan de behande-
lingen te stellen. Ze bespreken onderling: ‘Er is een gevaar dat we maar door gaan met beademen en dat
we na zes maanden een kindje hebben dat alsnog overlijdt. Als hij ons nou zou bewijzen met een graad vier
hersenbloeding, maar hij is centraal in orde. Dat zou ook makkelijker zijn om aan de ouders duidelijk te
maken.’ Vergelijkbare manieren om het optreden van fysiologische verschijnselen als een keuze van het
kind te duiden zijn: ‘hij/zij doet een hersenbloeding’.26 Ze impliceren dat het kind zelf een keuze kan
maken, door het krijgen van een hersenbloeding, om behandelingen te staken. In dit geval noemt de arts
het makkelijker als er een duidelijke grens aan de behandeling – door problemen met de hersenen – wordt
gesteld. Aan de andere kant is het beademd zijn van deze kinderen van grote invloed op de manier waarop
gegevens worden geïnterpreteerd: ‘Ze is nu nog van ons afhankelijk, dus wij kunnen beslissen’. Maar in
feite geeft men het kind de gelegenheid ‘te kiezen’. In het geval van Tom bepaalden de hersenen de besluit-
vorming. De arts stelt de hersenen van Tom voor als iets dat kapot kan gaan, beschadigd kan worden.
Andere, vergelijkbare metaforen zijn: ‘dat uw kind onbeschadigd naar huis zal kunnen gaan’. Stafleden
gebruiken onderling vaak een metafoor die verbonden is met de waarnemingstechniek: ‘De echo is
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schoon’, en afgeleid daar van, ‘de hersenen zijn schoon’, ‘er is niets te zien’. Een metafoor om de toestand
van beschadigde hersenen te beschrijven is gatenkaas (Nederland) of gruyèrekaas (België). Deze metafoor
wordt gebruikt als er door zuurstofgebrek gebieden in de witte stof van de hersenen27 zijn afgestorven
waarna er gaatjes in het hersenweefsel aldaar zijn ontstaan. Levensvatbaarheid blijkt in de praktijk een
nieuwe betekenis te krijgen. Het lijkt te gaan om een vermogen om (‘goed’) in leven te kunnen worden
gehouden.

‘Een venster in je buik.’ Metaforisch taalgebruik van ouders

De moeder van kind Vincent (inleiding) op de afdeling in Gent beschreef de toestand van haar zelf en
haar kind metaforisch. Als ze naar haar zoon keek leek het haar toe alsof ze een venster in haar buik had. Ze
kon de ontwikkeling van haar zoon zien, iets dat normaal verborgen bleef. Daarmee deed ze een beetje
hetzelfde als de stafleden. De continuïteit met het leven voor de geboorte wordt met die metafoor doorge-
trokken. De geboorte is niet echt een breuk die van belang schijnt te zijn. De afhankelijkheid van het kind
is verschoven van een afhankelijkheid van de moeder naar een afhankelijkheid van de apparatuur en de
organisatie van de afdeling als geheel. De buiten de afdeling gebruikte metafoor van ‘couveusekind’
bepaalt in het begin het beeld van de ouders. Het is een suggestief beeld. Prematuur geboren kinderen
‘liggen’ in een couveuse. Ze verblijven daar tot ze de tijd die ze te vroeg ter wereld kwamen doorgebracht
hebben en ze uit de couveuse mogen alsof ze uit de baarmoeder komen. De couveuse is een soort kunst-
baarmoeder, een broedmachine waarin het kind warm gehouden wordt, het ligt te wachten tot het uitge-
broed, rijp is. Of, zoals een vader schreef, ‘opgekweekt is’.28

De realiteit is heel anders. Deze metaforen kloppen niet met de werkelijkheid op de afdeling neonato-
logie. Deze kinderen worden intensief behandeld en bestudeerd. En hun toestand wisselt zeer sterk. Dat
blijkt ook uit de beschrijving van Layne (1996). Zij gebruikt om de ervaringen te beschrijven de metafoor
van roller coaster, de sensatie van het angstaanjagende snelle dalen en stijgen in een kermisattractie. Het
kindje van de moeder die de metafoor van het venster op de buik gebruikte heeft bijvoorbeeld 84 dagen
beademing nodig gehad. Hij maakte in die periode vele crisis door en bleef honderd dagen onder zijn aan-
vankelijke geboortegewicht doordat hij geen voeding kon verteren. We weten niet wat een kind in de
baarmoeder meemaakt, maar het heeft niet te maken met herhaalde intubaties, prikken voor infuzen en
bloedafnamen en röntgenfoto’s.

Ouders beschrijven hun kind als een vechtertje waarmee ze aangeven dat het kind moet vechten voor
zijn leven. Daarmee passen ze de rijpingsmetafoor aan met een grimmiger variant; die van strijd. Deze
typering is niet specifiek voor prematuren, zieke mensen ‘vechten’ ook tegen hun ziekte. Ze sluiten daar-
mee aan bij de metafoor die stafleden gebruiken. Die schilderen de behandeling van deze kinderen wel af
als een knokpartij, waarbij de kinderen soms niet onbeschadigd uit de strijd komen. Het vechtertje zijn
wordt soms verbonden met het hebben van een temperament en een wil om te leven: Het is een vechtertje,
als je ziet hoe boos ze soms kan worden. Ze wil gewoon leven.’ Een Turkse vader noemde zijn kind ‘Hos
geldin’ (Kleine leeuw). Het leven wordt soms ook als een wedstrijd voorgesteld. Een vader zei bijvoorbeeld
bitter van zijn kind dat op slechts één punt vooruitgang had doorgemaakt: ‘Dat is het enige punt dat ze
gescoord heeft.’

De techniek wordt door ouders soms op bijzondere wijze voorgesteld. Een vader zei: ‘Ze halen de hele
trukendoos open’, om aan te duiden dat alle behandelingen werden toegepast. De behandelingen zijn dan
een soort magische handelingen. Ouders merken ook op uit de gesprekken die ze voeren met stafleden dat
behandelingen niet tot elke prijs worden voortgezet: ‘Nee, jullie willen er geen proefkonijn van maken, dat
hebben we gemerkt.’
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Een moeder begreep niet dat het een goed teken was toen haar kind van de beademing kon omdat het
zelf sterk genoeg was om te gaan ademen. Arts: ‘Vandaag is haar grote dag hebben we besloten. Ze moet
zich gaan bewijzen. Ze moet met een paar slangetjes in haar neus haar eigen luchtwegen gaan gebruiken.’
Moeder: ‘Oh, is dat gevaarlijk, eng?’ (haar gezichtsuitdrukking duidt op ‘eng’, ‘vies’) Arts: ‘Nee, zeker
niet, ze kan ook niet haar hele leven aan de beademing blijven. (lacht) Nee, serieus, ze moet dat nu aank-
unnen.’ Moeder: ‘Of zij er ook zo over denkt?’ Arts: ‘Ja, dat moeten we zien. Anders moet ze weer beademd
worden. Dat kan en het is ook geen schande.’ Moeder: ‘Dus is het is voor haar lekker, dat het er uit gaat, die
beademing?’

Voor deze moeder was het ondenkbaar dat haar kind zelf ging ademen. De arts corrigeert haar met een
grapje en daarna probeert de moeder de overgang te begrijpen met een metaforische verwijzing naar het
feit dat zonder beademing kunnen voor haar dochter ‘lekker’ is.

Ouders gebruiken een metafoor als kippekontje om hun magerheid te typeren. Of ze zeggen: ‘Wat een
hoopje mens!’ Of: ‘Een klein grijs muisje’. Als de kinderen groter worden zeggen ze vaak: ‘Het wordt al een
echte baby hè’.29 Prematuur geboren kinderen zien er inderdaad niet uit als ‘echte baby’s’. Het ontbreekt
hen met name aan de molligheid van voldragen pasgeborenen die voor mensen een teken van levensvat-
baarheid is. (Hrdy 2000,) Als een prematuur kind er aldus als een echte baby gaat uitzien in de ogen van de
ouders is dat belangrijk gegeven. Het kind valt als het ware terug naar een stadium waarin het na een nor-
male geboorte eerst zou zijn gekomen, dat van ‘baby’.

Maar het komt niet altijd zo ver. Er komt bijvoorbeeld geen verandering in de kritieke toestand van
het kind. Een moeder zei: ‘Ze blijft zo hangen’. Daarmee bedoelde ze haar kind geen vooruitgang maakte,
ze slaagde er niet in om tot zelf ademen te komen. Soms blijkt tijdens de behandeling dat er hersenschade
is ontstaan. Ouders reageren op het noemen van schade aan de hersenen vaak met een verwijzing naar de
metafoor kasplant: ‘Als het maar geen kasplantje wordt’. In de metafoor zoals die hier gebruikt wordt
komen een aantal zaken aan de orde. De ouders zien een bestaan als kasplant voor hun kind als een schrik-
beeld. Een gehandicapt kind, en zeker een kasplant, zou hun gezinsleven sterk beïnvloeden. De vader van
Tom zei toen ze besloten hadden de behandeling niet voort te zetten: ‘Dat jongetje heeft geen geluk
gehad, zo zeggen we dat. In zoverre kunnen we het uit ons plaatsen’. In een later gesprek voegde hij er aan
toe: ‘We voelen het ook als onze plicht tegenover Tom, om te stoppen’. De ouders ervaren het als hun
plicht om hem een leven vol lijden te besparen. In die zin gebeurde er bij de ouders hetzelfde als Rostain
(1986) benoemt voor medici, door een cognitieve omschakeling wordt de behandeling van ‘levensverleng-
end’ herbenoemd tot het ‘verlengen van lijden’.

Buiten de categorieën

Metaforen kunnen helpen zaken onder woorden te brengen en zo helpen betekenis te geven aan nieuwe
en onduidelijke dingen. We zagen eerder dat De Boeck (1990) het met die stelling niet per definitie eens
is. Metaforen kunnen ook zaken onduidelijk laten. Dat metaforen begrip en betekenis overbrengen is
lang niet vanzelfsprekend. Fernandez (1991: 196) beschrijft het aan metaforen voorafgaande begrip dat
tussen de gesprekspartners moet bestaan: ‘Understanding a metaphoric assertion implies an understan-
ding of the structure of the domains involved in a predication, and this, in turn, requires a previous
understanding of the structure of the domains involved in a predication, and this, in turn, requires a pre-
vious understanding dependent upon an immersion in culture. Hence Theodore Cohen (1979) suggests
that metaphors cultivate intimacy, or even a sense of complicity in language, between the speaker and the
audience. One person’s making of a metaphor, readily grasped by another, can become an instrument of
consensus and thus community between them.’ Voor wederzijds begrip van elkaars metaforen is een ‘on-
derdompeling in de cultuur’ nodig. Ouders moeten de cultuur van de neonatologie leren kennen, de staf
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de culturele achtergrond van de ouders. Dan ontstaat volgens Cohen een voorwaarde voor een zekere
intimiteit, zelfs een zekere medeplichtigheid tussen de gesprekspartners. Er zijn echter binnen een cultuur
grote verschillen tussen sociale en/of culturele groepen. Bovendien wordt de medische wetenschap geken-
merkt door eigen taalgebruik en codes. Specialismen binnen de geneeskunde versterken dit nog. Het is
dan ook de vraag of de metaforen die stafleden gebruiken begrepen worden door ouders, of die metaforen
wel kunnen dienen als tussentaal. Dat is het ene thema in dit laatste deel. Een ander thema is er mee ver-
want. Metaforen zijn zoals iedere (taal)handeling niet neutraal, ze worden strategisch ingezet en uitge-
legd. Maar lukt dat en wat wordt er dan mee beoogd?

De communicatie tussen ouders en stafleden laat voorbeelden zien van metaforisch taalgebruik dat
onduidelijk is. Hierboven bleek dat een moeder aanvankelijk niet begreep dat er sprake was van vooruit-
gang als haar kind ‘zich moest bewijzen en zelf moest gaan ademen’. Een duidelijk voorbeeld van (aan-
vankelijk) onduidelijk(heid)e (scheppende) metaforen is de verwijzing naar ‘stabiliteit’. Stafleden gebrui-
ken het woord ‘stabiel’ op een neutrale wijze.30 Het betekent niet veel meer dan dat op dat moment geen
ingrijpende handelingen verricht hoeven te worden, de toestand van het kind is niet sterk wisselend. Wat
het niet noodzakelijkerwijze betekent, maar wat ouders aanvankelijk wel menen te horen is: het gaat
goed. Een kind kan doodziek zijn en toch stabiel genoemd worden. Bovendien kan een kind voor stafle-
den stabiel slecht zijn, of een wankel evenwicht hebben. Metaforen die hun werking ontlenen aan een beeld
van een balans. ‘Stabiel’ was voor de vader van Willy in het eerste gesprek met de arts ook ‘goed’. De arts
zegt: Ja, het is zo, op momenten is hij goed, even later weer minder’. De verpleegkundige vult aan: Ja, als
hij zo ligt, ziet het er stabieler uit. Maar er moeten dingen gebeuren en daar kan hij niet tegen’. De arts: Ja,
en iedere dag dat hij stabiel is, is winst’. De vader begreep het nu. Hij zei vragend: Dat wil niet zeggen;
‘stabiel zijn’, dat het goed gaat?’ De arts liet het in het midden: Ja, nee. (…) We hebben meer vertrouwen
wat betreft de beademing na een paar dagen stabiliteit’. In een later gesprek laat de vader zien dat hij zijn
verwachtingen bijgesteld heeft: ‘We zijn al blij als hij niet achteruit gegaan is’. In een latere fase merkt de
vader op dat de instabiliteit van Willy ook de andere kant op kan gaan. Willy kan sneller weer beter gaan
dan de ouders kunnen verwerken: ‘Nee, maar ja, dat weet je toch niet. Vrijdag was het ook zo; veel meer
zuurstof, somberheid en de volgende dag was ‘ie prima. Hij was sneller stabiel dan ik’.

Stabiliteit is een neutrale term voor de staf, die echter wel een waarderende betekenis kan krijgen.
Indien een kind geen vooruitgang boekt, betekent stabiel zijn zelfs dat het niet goed gaat. Een analogie is:
‘stilstand is achteruitgang’. Stabiliteit speelt in het onderstaande fragment een belangrijke rol. De ouders
van Victor (hoofdstuk tien) hebben voorafgaand aan dit fragment met de verpleegkundige gesproken
over stabiliteit. Ze vroegen zich af of ze niet beter van rustig konden spreken indien stabiliteit voor de staf
blijkbaar zo neutraal (betekenisloos?)was: ‘We krijgen nooit een antwoord. Ook het woord ‘stabiel’. Dan
zeggen ze dat ze stabiel is. Stabiel ja, maar fragiel zou beter zijn om te zeggen’. De verpleegkundige: ‘Ja, dat
is ons vak. Het blijft altijd onzeker. Er is steeds weer iets anders. Maar ja, ‘rustig’ (als vervanging van ‘sta-
biel’), dat kan ook niet, want rustig is het vaak niet. Vader: ‘Maar eigenlijk is het wel zo. Zolang er zoveel
middelen nodig zijn kun je eigenlijk niet spreken van ‘stabiel’. De moeder laat ook merken dat ze het taal-
gebruik van de staf begrijpt: ’Stabiel ja, maar fragiel’. Voor de stafleden is ‘stabiel’ een lege uitdrukking die
alleen lijkt te duiden op het feit dat er geen acuut gevaar is, dat het kind te behandelen is. Ouders denken
vaak dat met ‘stabiliteit’ vooruitgang wordt aangeduid, maar dat is niet zo voor de staf. Maar een neutrale
betekenis van stabiliteit betekent niet dat de staf geen betekenis geeft aan het woord. Dat is juist zo com-
plex. Het gebruik van het woord stabiel door de staf geeft uitdrukking aan een gereserveerde houding. Als
een evenwicht tussen afstand houden en meeleven met de patiënt. De staf is niet affectief neutraal. Ze wil-
len geen positieve betekenis geven aan stabiliteit omdat ze alle opties willen open houden in de fase van
intensieve behandeling. In die zin wordt de mening van De Boeck (1990) bevestigd. Stabiliteit als
omschrijving van de toestand van zieke mensen geeft geen duidelijkheid.
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De taal op deze afdelingen geeft geen uitsluitsel over het behandelingsverloop en de normale gang van
zaken met deze kinderen. Ouders komen niet te weten wat als verbetering, stilstand of verslechtering
gezien moet worden. Ze worden daarover in het ongewisse gelaten, niet uit onkunde of onwil van de staf,
maar omdat de situatie zich snel kan wijzigen en de betekenissen die ouders aan de toestand van het kind
geven mede bepalend zijn voor het perspectief van de stafleden. Toch moeten ook een aantal dingen vast-
gesteld worden. Zo moet er overeenstemming komen over de situatie waarin het kind verkeert en wie
daarover op welk moment iets te zeggen heeft. De buitengewone situatie wordt genormaliseerd. In de
casus van Vari (hoofdstuk III) zagen we bijvoorbeeld dat de vroeggeboorte voorgesteld wordt als een ratio-
nele keuze van het kind: ‘Hij heeft het zelf aangegeven. Binnen (in de baarmoeder) had hij het minder
goed, dus kwam hij er uit. Het is een duidelijke jongen, hij laat altijd merken wat hij wil.’ Het feit dat het
kind afhankelijk is van beademing wordt voorgesteld als ‘normaal’: ‘Het is niet uitzonderlijk als je zo jong
bent, dan is het bijna altijd te verwachten. Dat hij zo ver komt is al een hele prestatie. De longen hebben al
zoveel moeten doen waar ze niet klaar voor waren. Je moet zeggen dat hij er eigenlijk al goed doorheen
gerold is.’

De normalisatie vindt plaats door het kind tijdelijk buiten de natuurlijke orde te plaatsen: ‘In uw buik
zou hij niets hoeven te doen, dus alles wat hij nu doet is goed.’ Bij een kind dat van de beademing af kan
wordt dan ook gezegd: ‘de longrijping lijkt goed te gaan.’ Het kind kan dan ‘zijn plan gaan trekken’ (de
afdeling in Gent), ‘het zelf gaan doen.’ Een kind dat zelf ademt heeft een belangrijke statusovergang door-
gemaakt. Het treedt binnen de natuurlijke orde want de natuur wordt niet langer gesteund geïmiteerd,
gepasseerd of bijgestuurd. (over bedriegen heeft men het nooit)

Ook dan is er echter nog lang geen sprake van een normaal uitziende en functionerende baby. Prema-
turen zijn klein en mager en drinken niet zelfstandig. Bovendien vertonen ze vaak bizarre en levensbedrei-
gende gedragingen, bradycardieën en apneus. Deze worden voorgesteld als ‘normaal’, behorend bij de
onrijpe hersenen van kinderen die minder dan 34 zwangerschapsweken oud zijn. Men zegt: het kind ‘mag’
dat doen tot 34 weken. Als een kind niet zelf uit een bradycardie en apneu komt, ‘tikt’ men het ‘aan’ of
‘haalt het uit de slaap’. Zo schrijft men het metaforisch toe aan (te diepe) slaap. Men zegt ook wel dat de
kinderen, vergeten te ademen of ‘het nog moeten leren’. Een actievere variant dan de slaapmetafoor om
dit probleem aan ouders uit te leggen en de situatie wat minder bedreigend over te laten komen.

Het tegendeel van normalisatie wordt ook via metaforen bereikt. Voorbeelden zijn de wijze waarop de
toestand van deze kinderen wordt geplaatst buiten de natuurlijke orde zoals bij Tom gebeurde: ‘Volgens de
natuur was hij al overleden. We hebben de rol van de natuur overgenomen en moeten nu ook de keuzen
maken. Dat moet dan een juiste keuze zijn.’ Omdat Tom zo intensief behandeld moest worden om in
leven te blijven kon de arts zeggen: ‘Hij is nu nog van ons afhankelijk, dus wij kunnen nu nog kiezen’. Op
het moment dat bloedingen in de hersenen van Tom ontstaan interpreteren de ouders dit aanvankelijk als
een tegenslag die nu eenmaal kan gebeuren in het leven: ‘Je kan ook onder een auto lopen’. De arts zegt:
‘Ja, maar nu weet je meer, je staat er op te kijken.’ Op de zevende dag van Tom’s bestaan hebben de
ouders een beslissing genomen: ‘Eigenlijk vonden we wat gisteren al zei over hem al niet meer aanvaard-
baar. Met een leerachterstand en spasticiteit, en dan nog niet weten hoeveel achterstand. Dat doet de deur
dicht.’ De arts: ‘Ja, u hebt er over nagedacht en bent tot een besluit gekomen: we vinden dat het doel wat
gesteld is, niet gehaald is.’ We zagen reeds eerder dat het doel dat gesteld werd ‘normale’ overleving was,
‘onbeschadigd’, ‘perfect’ (wat neurologische structuren betreft).

De hersenen van deze kinderen worden voorgesteld als kwetsbaar voor bloedingen of andere soorten
beschadiging. Er kan een litteken, een blauwe plek ontstaan. Een andere soort schade ontstaat doordat het
hersenvocht niet meer kan wegvloeien doordat ‘het zeefje in het badje verstopt is geraakt’ (waardoor er kans
is dat er een waterhoofd ontstaat). Weer andere schade ontstaat door gaatjes in het hersenweefsel. Derge-
lijke uitdrukkingen grenzen aan eufemismen, ze lijken goed geschikt om een medisch probleem in begrijpe-
lijke termen uit te leggen, maar ze geven tegelijkertijd (of daartoe?) een verzacht beeld. Een expliciete en
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afschrikwekkende metafoor is kasplant (plant in België). Ouders trachten zich daarmee de ergst denkbare
situatie van hun kind voor te stellen.

De taal op deze afdelingen kenmerkt zich doordat ze voor nieuwe dingen een plaats moet helpen defi-
niëren, en daar ook in slaagt. In die zin heeft Van der Geest (1990) gelijk met de stelling dat metaforen
helpen iets nieuws te begrijpen. Metaforen blijken behulpzaam te zijn, maar ze scheppen geen duidelijk-
heid, het standpunt van De Boeck (1990). Metaforen staan toe dat de betrokkenen met elkaar tot situatie-
gebonden definities komen. De liminaliteit van deze kinderen lijkt niet, zoals Nijhof (1995) (zie hoofd-
stuk VI) voor gehandicapten en chronisch zieken laat zien, gepaard te gaan met een gebrek aan
beschikbare taal. Er zijn wel degelijk woorden voor de liminale fase waarin deze kinderen verkeren. Die
woorden gebruikt men niet louter om zaken te normaliseren, zoals bijvoorbeeld Schuyt (1997) suggereert.
Ze dienen eerder om de situatie tijdelijk buitengewoon te houden zodat moeilijke zaken besproken kun-
nen worden.

Geneeskunde heeft op de afdeling neonatologie, bij de behandeling van deze groep kinderen een speci-
aal karakter: het overbrugt een periode en in die periode worden kinderen beoordeeld. Indelen en beoor-
delen zijn dus belangrijke activiteiten op deze afdelingen. Zo worden ouders bijvoorbeeld ingedeeld naar
hun vermogen en wil om bij te dragen aan het betekenis geven aan de specifieke situatie. De stafleden
hebben de inbreng van ouders nodig bij het invullen van de ambigue begrippen waarmee de toestand van
deze kinderen, en hun vooruitgang, worden aangeduid. De onduidelijke begrippen moeten als het ware
de ouders uitlokken om mee te denken en te praten, er invulling aan te geven. Bovenal immers, hebben
stafleden ze de ouders nodig bij belangrijke beslissingen.

Het gaat namelijk niet alleen om medische beslissingen maar ook om toetsingen aan maatschappelijke
en persoonlijke idealen. Deze pasgeborenen worden strenger beoordeeld dan een onder normale omstan-
digheden geboren kind. Dat kan doordat deze op alle manieren afhankelijke kinderen een bijzondere sta-
tus krijgen toegedicht. Terzijde van de natuur en vallend onder de discretie van medici en ouders. Ze zijn
liminaal tot ze in staat zijn om zonder intensieve zorgen in leven te kunnen blijven. Dat is een bijzondere
grens. De kinderen blijven ook dan volledig afhankelijk van volwassenen om hen heen. Maar die afhan-
kelijk wordt toch anders beleefd. De afhankelijkheid van intensieve medische behandelingen heeft name-
lijk ook juridische en morele betekenis. Tot die tijd kan er over de kinderen beslist worden zonder dat het
strafrecht de betrokkenen komt lastig vallen. Bovendien kan de dood van deze kinderen tot die tijd wor-
den voorgesteld als in wezen een keuze van de natuur.

Op de afdelingen in Amsterdam en Gent komt de praktijk in grote lijnen overeen: de liminale periode
is gebonden aan intensieve behandeling en tijdens die behandeling worden de kinderen beoordeeld en
beslissen ouders en stafleden over hun leven. Er is op de afdeling in Amsterdam een belangrijke toege-
voegde statusovergang: het kind krijgt al dan niet toegang tot de afdeling neonatologie en de mogelijke
behandelingen aldaar.

Op beide afdelingen ondergaan dit soort kinderen een aantal overgangen die metaforisch geduid wor-
den. Indien hun toestand verbetert en ze minder afhankelijk van beademing en andere intensieve behan-
delingen worden neemt de ruimte van stafleden en ouders om over de kinderen te beslissen af. De kinde-
ren onttrekken zich aan de invloed van apparatuur en komen meer in het domein van de sociale wereld.
Indien hun toestand niet verbetert en/of gegevens er op duiden dat hun hersenen beschadigingen hebben
opgelopen, falen ze er in die overgang te maken of wordt hen belet die overgang tot stand te brengen. Ze
overlijden ondanks de pogingen hen in leven te houden of men laat ze sterven door ‘de natuur haar gang
te laten gaan’.

Al dan niet op rituele manier betekenis gevende statusovergangen bestrijden de onzekerheid rond deze
kinderen niet. Rituelen worden wel gekenschetst als middelen om onzekerheid te bestrijden, maar de sta-
tus (wisselingen) worden als voorlopig en onduidelijk voorgesteld. Er zijn metaforen voor deze kinderen,
voor de rol van ouders en staf beschikbaar. In die zin wordt de visie van Turner bevestigd: liminaliteit
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geeft een zekere vrijheid van handelen en taalgebruik door onzekerheid. Er moet een buitengewone situa-
tie bespreekbaar gemaakt en bespreekbaar gehouden worden. Dat vergt bijzondere taal. De relatief
nieuwe positie en status van deze kinderen geeft de opdracht er woorden voor te vinden. De beslissingen
over dergelijke afhankelijke wezens zijn ondraaglijk licht, relatief makkelijker dan over oudere mensen,
maar relatief moeilijk doordat er een zekere dwang tot beslissen bestaat.

‘Life is a journey’, de dood metaforisch het einde ervan (Bultinck 1998). Voor dergelijke te vroeg gebo-
ren kinderen geldt dit niet. Voor hen begint het leven ermee, want ze worden praktisch dood geboren.
Medisch ingrijpen helpt hen op weg maar de betrokkenen zetten met voorbehoud en veel aarzeling hun
route uit. Dat kunnen ze door deze kinderen een tijd buiten de gangbare categorieën te laten vallen.
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Hoofdstuk VIII

Twijfeltechnieken

Behandelingstechnieken hebben in de neonatologie een bijzondere betekenis, zo bleek in hoofdstuk VI.
De technieken maken leven en beoordeling van dat leven mogelijk en ze dragen bij tot het ontstaan van
een noodzaak tot veelvuldig overleg tussen stafleden en ouders. Daarmee ontstaat vaak ruimte voor
ouders om zeggenschap te hebben over belangrijke keuzen rond de behandeling. Technieken ‘dwingen’
ook tot de behandeling van kinderen wier kansen klein zijn. In het vorige hoofdstuk bleek dat die dyna-
miek tot overleg niet automatisch leidt tot een situatie waarin alle opties besproken worden. De ouders
van Willy wilden niet praten over de mogelijke latere kwaliteit van leven van hun zoon. De stafleden
drongen niet aan op dergelijke gesprekken omdat er geen concrete aanwijzingen waren dat er problemen
zouden ontstaan die samenhingen met de premature geboorte van Willy. In hoofdstuk III, in het geval
van Vari zagen we dat het ook moeilijk bleek te zijn om twijfel over een eenmaal ingezette behandeling te
bespreken. De stafleden gebruikten eufemistische uitdrukkingen en de ouders vroegen niet om verduide-
lijking waardoor het niet kwam tot een bewuste afweging van de kansen en risico’s.

De casus van dit hoofdstuk gaat over het beleid van de afdeling in Amsterdam om in gevallen van twij-
fel over de levensvatbaarheid van kinderen die na minder dan 26 weken worden geboren, niet tot opname
en behandeling over te gaan. Kindje Nadia is na 25 weken en vijf dagen geboren en ze wordt aanvankelijk
bij de ouders gelaten om te overlijden omdat de neonatoloog meent dat ze niet levensvatbaar is. We zullen
zien hoe het daarna verder gaat. In de casus van Willy kwam dit thema ook kort aan de orde. Willy werd
immers ondanks zijn zwangerschapsduur van 25 3/7e week opgenomen en na een korte periode waarin hij
zich moest bewijzen beademd. Aan de hand van de casus over Nadia zal besproken worden hoe met de
twijfel over technieken in de neonatologie omgegaan kan worden. In de casus van Willy kwam het ver-
pleegkundige standpunt over de behandeling van dit soort kinderen aan de orde. De verpleegkundige die
bij de beslissing om Willy intensief te gaan behandelen betrokken was, verschilde met de neonatologe van
mening; ‘Ik vond hem pittig, dus waarom niet beginnen? Ik dacht dat het beleid zo was. Als het kind pittig
en goed is, dan beginnen. Maar … (naam neonatologe) wilde eerst aankijken. Ze zei; “Nee, eerst CPAP

geven, dat is het beleid.” Na drie uur zei ik; “Je moet nu intuberen, anders hoeft het niet meer.”’ Later in
de casus komen er verpleegkundigen aan het woord die juist twijfelen aan de legitimiteit van de behande-
ling van Willy.

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe met twijfel wordt omgegaan. De verschillende manieren van
afdelingen om met behandelingsgrenzen om te gaan worden onderzocht. De nadruk ligt op het beleid
van de afdeling in Amsterdam. Daarnaast wordt besproken hoe verpleegkundigen en artsen verschillen
op dit punt. Hoe ontstaat onzekerheid, hoe wordt die door de verschillende betrokkenen gezien en hoe
wordt er over gesproken?



Paradoxen en moratoria

Mesman (1993) heeft een bron van onzekerheid benoemd die neonatologie typeert, de ‘prematu-
ren-paradox’. De behandelingsmogelijkheden zijn zo toegenomen dat de problemen van kinderen die na
28 weken zwangerschapsduur zijn geboren onder controle zijn. Op dat moment, zegt Mesman (1993:
247), gaat men echter ook jongere kinderen behandelen waarbij de controle over de problemen weg is en
de onzekerheid groot is: ‘Succes doet de twijfel oplossen. Maar het is maar voor even. Want baanbrekend
werk verlegt niet alleen grenzen, maar ook twijfel. Op deze wijze genereert de medische staf zijn eigen
paradox: hoe groter de controle, hoe meer hij zichzelf in onzekere situaties brengt. De neonatologie heeft
zo zijn eigen prematuren-paradox: elk succes met betrekking tot de behandeling van prematuren leidt tot
de behandeling van nog kleinere kinderen, zodat de neonatoloog opnieuw in onbekend terrein terecht-
komt.’ Guillemin & Holmstrom (1986: 125) brengen dit verschijnsel zo onder woorden: ‘In expanding
the unit’s services to borderline and even experimental cases, neonatologists increase the degree of uncer-
tainty they must face in their work.’ Mesman laat zien dat via techniek verkregen gegevens over deze kin-
deren niet altijd duidelijkheid geven. Vaak kloppen de getallen die via tests verkregen zijn niet met ‘nor-
maalwaarden’. De betekenis van getallen blijkt te worden bepaald in onderhandelingsprocessen en de
betekenis is daarmee afhankelijk van de specifieke situatie.1

Over onzekerheid in de medische praktijk zijn sterk uiteenlopende meningen gepubliceerd. Krol
(1985) meent dat artsen niet opgeleid zijn om onzekerheid en twijfel te hanteren. Fox (1957; 1988) daaren-
tegen meent dat de training van artsen te typeren is als ‘training for uncertainty’. De omgang met onze-
kerheid is een onderdeel van de socialisatie als medicus. De onzekerheid bestaat volgens Fox uit twee
typen: een niet complete beheersing van alle beschikbare kennis en beperkingen van de huidige kennis.
Een derde soort onzekerheid komt voort uit de eerste twee. Is onkunde op een bepaald moment of terrein
nu het gevolg van een persoonlijk onvermogen of van het onvermogen van de hele medische wetenschap?

Scheff (1963) laat zien hoe met onzekerheid wordt omgegaan in de medische praktijk. Hij duidt
besluitvormingsregels in de medische praktijk aan. Hij bespreekt de gevolgen van de besluitvormingsre-
gel ‘When in doubt, continue to suspect illness,’ ofwel ‘When in doubt, diagnose illness’. Het is een regel
die leidt tot behandelen. Scheff ontkent niet dat de regel: ‘When in doubt, refrain’ (of: When in doubt,
delay your decision) niet meer werkzaam is, maar meent dat de bijdrage van de regel tot behandelen
belangrijke gevolgen heeft voor de samenleving. Hij vergelijkt deze regel met regels voor het testen van
hypothesen in de statistiek. Voor de medicus is het onterecht gezond verklaren van een zieke (en dus niet
behandelen van een kwaal) een fout type één, het verwerpen van een hypothese die waar is, de belangrijk-
ste fout. Het behandelen van iemand die eigenlijk gezond is, wordt gezien als een minder belangrijke
fout, een fout van type twee, het accepteren van een hypothese die onwaar is. De medici gaan er, in
samenhang met dit redeneren, van uit dat het behandelen van een gezonde persoon weinig slechte gevol-
gen heeft. Scheff laat zien dat dit onjuist is, de herformulering van de regel, ‘better safe than sorry’ gaat
dan ook niet op. Schade ontstaat wel degelijk door ‘onnodige’ behandelingen, al is het maar dat de kosten
van gezondheidszorg er door oplopen. Guillemin & Holmstrom (1986: 125) stellen: ‘The rule Scheff des-
cribed leads physicians to judge certain people to be more sick than they really are. In neonatology, the
rule regarding aggressive intervention leads physicians to judge certain newborns as more viable (more
healty) than they really are’.

De auteurs stellen dat in de neonatologie een fout van het eerste type is: niet agressief behandelen en
het risico lopen een potentieel gezond kind te laten overlijden. Een fout van het tweede type benoemen zij
als: door agressief ingrijpen de kans verhogen dat een beschadigd kind in leven wordt gehouden. De regel
die zij beschrijven kan ‘When in doubt, give the benefit of the doubt’ worden genoemd.

Echter, moratoria betreffende behandelingen zoals op de afdeling in Amsterdam in de praktijk golden,
komen in analyses als die van de prematuren-paradox en de besluitvormingsregels niet voor. Fox &
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Swazey (1988: 363) beschreven ‘the clinical moratorium’: ‘A suspension of the use of a still-experimental
form of procedure on patients, a suspension which may last for weeks, months, or years depending upon
the particular case.’ De auteurs beschrijven verschillende factoren die het ontstaan, behoud en negeren
van klinische moratoria bepalen. Van belang is dat moratoria ingaan tegen de trend, voortgang van de
kennis en kunde van een vakgebied. De uitroeper van het moratorium moet dan ook bewijzen dat hij/zij
juist handelt, in plaats van andersom: ‘When a physician would call a clinical moratorium on his own or
colleges’ work, there is a sense in which the burden of proof falls on him. In some form, he must explain to
colleagues and patients why he feels this step ought to be taken. For, when he invokes a moratorium, he
challenges institutionalised values that work to keep the process of clinical research ongoing: “We have
made a beginning; now it is time to proceed… Why do we continue? Because if we don’t, these people
will die, and if we do, some will improve.”’ (idem). Het merkwaardige feit doet zich voor dat afdelingen
zelf kunnen bepalen waar ze de behandelingsgrens leggen. Ze worden daar niet (officieel) op aangespro-
ken door andere afdelingen, de overheid of anderen.

Er is een trend om de behandelingsgrenzen te verleggen, maar er is geen directe dwang op afdelingen
en artsen om daar aan mee te doen. Silverman (1998: 91) laat zien waarom in sommige situaties geen
pogingen worden gedaan om tot collectieve afspraken over het juiste medische beleid te komen. Dat zijn
situaties waarin ‘macro-onzekerheid’, de collectieve twijfel van het vakgebied over behandelingen en hun
effectiviteit, is gekoppeld aan ‘micro-vertrouwen’, het sterke geloof van individuele artsen in hun eigen
behandelingsbeslissingen. Juist in klinische situaties die de grootste controverses veroorzaken komt men
niet tot afspraken: ‘The ‘individual-certainty/collective-uncertainty’ syndrome is certainly not an isolated
phenomenon. The paradoxical situation is encountered over and over again whenever plans are made to
mount randomised clinical trials to test controversial innovations.’

Techniek wordt vaak genoemd als een factor die de communicatie tussen de medicus en de patiënt
nadelig beïnvloedt. De geneeskundige behoeft volgens Reiser (1981) niet meer naar het verhaal van de
patiënt te luisteren, want de diagnose komt via technieken tot stand. Bovendien wordt geschreven over de
bijdrage die technologie levert aan de professionalisering en specialisering en daarmee samenhangende
machtsverwerving van medische beroepsgroepen. Medische technologie is een zichtbaar bewijs van pro-
fessionaliteit en vergroot zo de macht van de arts (Van der Geest 1994). De afstand van de arts tot de pati-
ënt is door techniek toegenomen. De macht van de arts is toegenomen en zij/hij houdt zich verre van de
patiënt en spreekt hem/haar niet meer en onderzoekt haar/hem niet meer met eigen zintuigen. Ook ‘ver-
plaatst’ technologie menselijke problemen. (Ten Have 1994: 222): ‘waarbij een verzakelijking, objective-
ring en zo onvermijdelijk een cognitieve beperking optreedt. Zo’n beperking van informatie, zo’n ‘reduc-
tie van complexiteit’, kan verschillend beoordeeld worden – als onvermijdelijke wegbereiding voor
ingrijpen, als noodzaak voor administratieve verwerking, als handig middel om een gesprek focus te
geven, of als schadelijke vereenvoudiging, als imponeerstrategie, als aantasting van menselijke autonomie’.

Medische technologie wordt gedomineerd door medici en daardoor blijft er voor de verpleegkundigen
op deze afdelingen weinig autonomie en zeggenschap over, aldus Guillemin & Holmstrom (1986). Ver-
pleegkundigen hebben door de techniek waar ze mee werken op deze afdelingen zowel meer status verkre-
gen als een bij besluitvorming marginale positie opgedrongen gekregen. Een groot deel van het werk van
verpleegkundigen heeft met techniek te maken. Technieken komen na hun introductie en ‘routinise-
ringsproces’ vaak onder controle van de verpleegkundigen (Koenig 1988).

Techniek en verpleegkunde wordt vaak als een probleem gezien omdat de techniek veronderstelt
wordt de ‘zorgende’ en ‘menselijke’ of ‘sociale’ aspecten van het verpleegkundige werk te ondermijnen.
Groen (1995) bespreekt dit thema. Verpleegkunde, vooral op intensive care afdelingen, zou zich minder
op techniek moeten richten en zo bijdragen aan een ‘humanisatie van de intensive care’. De omgang met
techniek wordt in die discussie gelijkgesteld met ‘afstandelijk’ en ‘gevoelloos’ hulp verlenen. Zussman
(1992) stelt ook dat intensive care verpleegkundigen meer geïnteresseerd zijn in technische aspecten dan
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in de sociaal/emotionele aspecten van hun werk. Groen (1995: 133) daarentegen vindt dat verpleegkundi-
gen geen spanning ervaren tussen de technische taken en de zorgende elementen van hun werk: ‘intensive
care nurses hold a concept of ‘care’ in which ‘technology’ is incorporated’. Groen bespreekt nergens de rol
die verpleegkundigen hebben bij belangrijke beslissingen op grond van hun kennis en vaardigheden om
technische arbeid te combineren met meer sociaal werk. Guillemin & Holmstrom (1986) en ook Anspach
(1993) hebben daar veel aandacht aan besteed. Ze beschrijven een klassiek thema, de onenigheid over
behandelingen tussen verpleegkundigen en artsen. Het gaat daarbij ook over verschillende manieren om
de onzekerheid van het werk te hanteren. Neonatologie vertegenwoordigt volgens de auteurs een paradox
voor de verpleegkundigen. Ze zoeken erkenning voor hun professie en verkrijgen die via beheersing van
de techniek. Echter, die techniek staat onder controle van medici. De verpleegkundigen verrichten dan
ook de routine taken samenhangend met die techniek. Volgens de auteurs zien de artsen de verpleegkun-
digen als niet erg rationele teamgenoten omdat ze als werk zowel instrumentele als expressieve taken heb-
ben en de artsen zich beperken tot de instrumentele. Mede daardoor praten verpleegkundigen ook anders
dan artsen. Guillemin & Holmstrom (1986: 60) citeren een arts: ‘Nurses talk about ‘liking.’ They like a
patient or a parent. Or they don’t like them. that’s not what physicians do. We stick to the facts.’ Anspach
(1993) laat zien waarom medici en verpleegkundigen wel conflicten móeten krijgen. De organisatie van
het werk structureert de oordelen van de stafleden. Verpleegkundigen verrichten hun werk aan het bed
van de patiënt en ze vertrouwen voor hun oordelen over de kansen en de toekomst van de patiënt op ‘in-
teractieve’ gegevens. Medici baseren zich op technologische gegevens en op lichamelijk onderzoek. De
interactieve gegevens zijn voor een deel subjectief. Zelf karakteriseren de verpleegkundigen hun kennis als
‘tacit, taken for granted, intuitive, or ‘a gut feeling.’ De observaties kunnen niet worden gecontroleerd en
gekwantificeerd, zoals dat met de meeste medische gegevens wel kan. Vaak zijn verpleegkundigen volgens
Anspach (1993) somber over de kansen van kinderen, vooral van langdurig behandelde kinderen. Ze spre-
ken dan in termen van ‘wanhoop’ over dergelijke kinderen. De artsen onthouden zich van dergelijke
emotionele oordelen omdat ze door hun werk een grotere afstand tot de patiënt hebben en daarbij vooral
oordelen op basis van cijfermatige gegevens. Techniek verschijnt ook in dergelijke beschrijvingen als een
gegeven dat de verhoudingen negatief beïnvloedt. Een dergelijke voorstelling van zaken hoort bij het uit-
gangspunt van het technologisch imperatief, waarbij techniek het menselijk gedrag bepaalt en de keuze-
en de communicatiemogelijkheden beperkt.

De rol van techniek kan ook anders gezien worden. Timmermans (1998) beschrijft techniek als een
soort facilitator van communicatie. De inzet van technologie op de intensive care redt en verlengd levens
en geeft zo ruimte voor overleg, maar ook voor anticipatoire rouw. De gebruikte techniek blijkt helemaal
niet dehumaniserend te hoeven werken, ze schept, ook als ze helemaal niet in staat is iemands leven te red-
den, voor omstanders de gelegenheid te komen en afscheid te nemen. Zo biedt intensive care op de afde-
ling neonatologie ouders de gelegenheid hun kind in leven te zien. We zagen echter dat deze inzet van
technieken het nodig maakte dat de staf met de ouders alle opties bespraken. Dat is ook wat Slomka
(1992: 247) beschrijft. Tijdens besluitvorming over het al dan niet verder behandelen van niet langer wils-
bekwame volwassenen wordt er door de staf met de familie van de patiënt onderhandeld over de beteke-
nis van technische ingrepen. De artsen hebben volgens Slomka de situatie in handen maar willen wel de
morele verantwoordelijkheid van beslissingen delen met de familie: ‘This sharing of responsibility may be
needed especially in today’s medical climate where decision making is no longer a private affair between
doctor and patient, but is subject to the scrutiny of strangers.’2 We zagen al eerder dat geneeswijzen door
hun vaak uiteindelijk te betwijfelen effecten ‘halfway technologies’ genoemd kunnen worden (Thomas
1984) en dan ook nog vaak ‘guilty knowledge’ (Thomas 1992) leveren: ze stelt de arts voor het dilemma of
de patiënt die kennis moet worden meegedeeld. In dit soort publikaties verschijnt technologie dus als een
weliswaar door medici gecontroleerde factor, maar dan toch als één die al dan niet tijdelijk openingen
voor inspraak forceert.
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In de onderstaande casus blijkt hoe een moratorium in de praktijk kan werken. De casus is kenmer-
kend voor het (veranderende) optreden van de staf van de afdeling in Amsterdam inzake behandelings-
grenzen. We zien hoe lastig het is om aan een moratorium vast te houden.

Casus Nadia

Nadia is geboren na 25 5/7e weken zwangerschapsduur. De moeder lag aanvankelijk in een ander acade-
misch ziekenhuis maar omdat daar voor een dergelijk te vroeg geboren kind geen plaats was, is ze overge-
plaatst naar het ziekenhuis in Amsterdam. De ouders wisten van de stafleden van het andere academische
ziekenhuis dat de neonatologen van de afdeling in Amsterdam Nadia eerst zouden beoordelen en niet
direct zouden beginnen met intensive care behandelingen. De neonatoloog die bij de geboorte van Nadia
is besluit inderdaad dat Nadia geen behandeling moet krijgen omdat ze niet levensvatbaar lijkt te zijn. Ze
heeft lage Apgar-scores (4/2/2) en weegt 785 gram. De artsen schrijven in de status:
‘Na geboorte en aankomst op de reanimatietafel verslechterde de toestand snel: Werd bradycard, begon
na enkele onregelmatige adempogingen in de eerste minuut te gaspen. Is continu bleek geweest, geen
moment van adequate circulatie. Verslechterde tonus in de eerste vijf minuten. Hierna is het kind naar de
ouders gebracht en deze is verteld dat gezien de immaturiteit en bovengenoemde verslechtering de kansen
van overleven van Nadia miniem waren, ook als we zouden ingrijpen. Ouders begrepen dit en stemden er
mee in dat Nadia bij hen zou overlijden.’
Het verslag in de status gaat echter verder:
‘Na circa een half uur weer langsgelopen. Kind lag ingepakt bij vader, ademend, bewegend. In overleg met
de ouders besloten Nadia op te nemen op de IC (de afdeling neonatologie), om haar de kans te geven zich
te bewijzen, weliswaar met een beperkte behandeling, namelijk: couveuse, glucose-infuus, saturatiemeter,
zonodig zuurstof ‘buitenom’. Als zij zich onder deze omstandigheden weet ‘te redden’, zal overlegd wor-
den over elke volgende ingreep c.q. medische behandeling.’
Enige uren daarna concludeert men dat Nadia niet achteruit gaat met deze behandeling. Er wordt overleg
gevoerd:
‘Overleg met … (naam assistent) en … (naam verpleegkundigen). Aanvankelijk slechte start; echter na
15-20 minuten toenemend ademen, bewegen, vitaler geworden. Nu ruim anderhalf uur vrij stabiel en
vitaal: ademt zelf met een kapje voor het gezicht met fiO2 25%. Heeft één bradycardie gehad. Ademt
regelmatig. Goede kleur. Actief. Beweegt. Gaat zeker niet achteruit; ook niet na normaliseren tempera-
tuur. Besloten actief te gaan behandelen, dus die ondersteuning te gaan geven die nodig is en daarmee ook
monitoring uit te breiden. Geen behandelingsbeperkingen meer. Dit wil niet zeggen dat prognose nu zeer
goed is. In komende uren/dagen zal regelmatig geëvalueerd worden of doorgaan met behandelen nog zin-
vol is.
Bovenstaande met ouders besproken; zij zijn akkoord met uitbreiden behandeling en begrijpen dat dit
niet wil zeggen dat het goed zal gaan met Nadia.
Besproken dat wij situatie regelmatig evalueren en indien er forse complicaties/problemen ontstaan dit
met hen bespreken. Mogelijkheid van staken van behandeling en medicamenteuze begeleiding sterven
aangegeven. Ouders lijken bovenstaande goed te begrijpen.’
In de loop van de tweede dag raakt Nadia, zoals men dat noemt, ‘vermoeid’. Ze krijgt meer moeite met
ademen en om twee uur ‘s middags uur besluit men haar te gaan beademen. Ze heeft slechts een lichte bea-
deming nodig.

De volgende dag bespreken de behandelende arts en een verpleegkundige de toestand met de ouders:
De verpleegkundige: ‘Het is gewoon even bijpraten hoor.’
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De neonatoloog: ‘Hoe is het met u?’
De moeder: ‘Het is psychisch wel zwaar. Alles is in versnelling gegaan, alles is zo snel gegaan. We moeten
zo nu en dan het filmpje terugdraaien.’
De neonatoloog: ‘Ja, ik kan het me voorstellen. Want u heeft na de geboorte een vervelende tijd gehad. Ik
heb het gehoord van mijn collega die het weekend werkte. Ze dacht aanvankelijk dat Nadia te jong was en
dan ook nog een infectie er bij had. Ze dacht dat Nadia het niet zou kunnen overleven. Maar dat bleek dan
later toch het geval.’
De vader: ‘Ja, we zaten met haar en toen zei ik, “ik weet niet hoor, maar ze begint te trappelen en haar kleur
wordt beter”.’
De moeder: ‘Ja, ze wilde gewoon leven.’
De neonatoloog: ‘Heeft u daarover misschien nog vragen, want dat was toch wel moeilijk?’
De moeder: ‘We hebben met de arts van dit weekend gesproken. We hadden het er over dat het toch een
goede beslissing was gezien haar leeftijd en hoe ze het deed na haar geboorte.’
De vader: ‘Maar toen dacht ik, “ik roep er toch iemand bij”.’
De neonatoloog: ‘Ja, want het is een minimensje maar wel met alles er op en er aan. Als het er nou hele-
maal anders dan een mens uit zou zien, helemaal onvolgroeid en zo, dan zou het misschien makkelijker
zijn. Maar toen ze bij jullie was werd haar kleur beter en begon ze te ademen en bewegen.’
De moeder: ‘Ja, daarom, ze moest gewoon leven.’
De neonatoloog: ‘We doen dat omdat ze echt op het randje is geboren. Het randje van “wat kan nog wel of
wat kan niet meer”. We hebben natuurlijk meer van dat soort kindjes gezien en vaak krijgen ze het ene
probleem na het andere. Daardoor gaat het steeds slechter met hen en uiteindelijk gaat het dan niet. We
weten dat als het zo gaat, de kans op overlijden heel groot is. Bovendien moeten we ook de kwaliteit van
leven in het oog houden, dat is immers het doel van ons werk. Het kan niet het doel zijn om haar bescha-
digd uit de strijd te laten komen. Je moet zien wat verstandig is om te beginnen. Maar het is moeilijk om te
bepalen welke stap je wel of niet meer moet zetten. We hebben daarom afgesproken; “25 weken is een grijs
gebied waarin we moeten zien wat we doen”. Je zal zeggen; “26 weken, dat is bij Nadia slechts twee dagen
verder, ga je dan dus wel maximaal behandelen?” Dat komt omdat we in een grijze zone zitten. Onder de
25 weken behandelen we niet. Bij 26 weken wel, wat dan heb je toch een omslagpunt waarna het kind meer
kan hebben. Bij 25 weken laten we het kind aangeven wat ‘ie wil. Het ene kind is verder dan het andere
kind. We weten niet hoe dat komt, maar het is zo. Daarom zeggen we; “laat maar zien wat je kan en wat je
wil, geef maar aan wat je wil”. Bij Nadia speelde nog mee dat de infectie een negatief stempel geeft. Een
infectie is een extra belasting. In eerste instantie deed ze niets. Ze stimuleerden haar een beetje, zogen slijm
uit haar luchtwegen enzovoorts. Er zijn wel kinderen die geboren worden met een dergelijke leeftijd en die
zich zo gedragen dat je zegt, “daar zit kracht in”. Die zijn dan blijkbaar rijper voor hun leeftijd. Anderen
hebben dat niet, die laten we dan in die gevallen bij de ouders. Maar dat kan dan dus anders verlopen dan
je denkt.’
De moeder: ‘We kijken er niemand op aan.’
De neonatoloog: ‘Nee, we moeten ook niet angstig zijn om zo’n beslissing terug te draaien. Maar omdat
het beter ging hebben we haar op de afdeling opgenomen en daar hebben we dan weer eerst gekeken wat er
nodig was.’
De moeder: ‘Ja, toen werd ze eerst nog minimaal behandeld.’
De neonatoloog: ‘Ja, want soms zie je dat die kinderen een korte opleving hebben doordat ze wat waren
afgekoeld bij de ouders en als je hen dan in een warme couveuse legt dan gaat het soms weer minder met
hen. Dus dat moet je eerst even aanzien.’
De moeder: ‘Ja.’
De neonatoloog: ‘Nu ging het goed, dus zijn we langzaam verder gegaan met behandelen. Eerst een infuus
met suiker, antibiotica, en wat zuurstof. Ze bleek te zwak om het zelf ademen vol te houden. Daarom was
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het in orde om er beademing aan vast te koppelen. Want het ging bij haar niet om de onrijpheid van de
longen, maar ze had te weinig kracht, te weinig spieren. Dat is beter dan wanneer het gaat om zeer onrijpe
longen. Toch zijn we niet blij met die beademing, want er zitten nadelen aan, zoals aan alle behande-
lingen. Het infectiegevaar is groter doordat de mogelijkheid bestaat dat je bacteriën in de longen brengt
via dat buisje. Het blazen van lucht in de longen is ook slecht voor de longen. Normaal zuig je de lucht
naar binnen. Bij Nadia is het wel een zacht blazen maar beademing is op zich nadelig voor de longen. Het
is niet; “we doen dat er even bij”.’
De moeder: ‘Nee.’
De neonatoloog: ‘Maar de beademing die ze krijgt is licht, soepel. Verder krijgt ze antibiotica. Misschien
moet er nog een andere soort bij, wegens het naveltje dat rood ziet. We hebben haar een nieuw infuus
gegeven dat wat langer kan zitten Dan kunnen de infuuslijnen in de navel er misschien uit, dat is beter
wegens de rode navel.’
De moeder: ‘Het infuusje aan deze arm is er ook uit.’
De verpleegkundige: ‘Ja, dat gebeurt altijd vrij snel, infuzen moeten regelmatig vervangen worden
doordat ze sneuvelen.
De neonatoloog: ‘Ja, het voordeel van die lange lijn is dat ‘ie langer kan zitten. Daardoor is de kans op
infecties wel weer groter. Waar we nu staan is dat we nog steeds kijken wat er kan en wat we moeten doen.
De hersenen zijn gevoelig voor schommelingen die optreden. Daardoor kunnen er in de hersenen bloed-
inkjes optreden. Nu is niet elk bloedinkje vervelend, maar we moeten de komende dagen kijken. Komen
er complicaties dan moeten we opnieuw overwegen wat we doen. Dat is moeilijk te voorspellen. De kans
op complicaties is groter bij deze kinderen. Het blijft een onzekere periode, we weten niet hoe het zal gaan.
Of ze kan overleven is ook niet zeker.’
De moeder: ‘Als ze deze week blijft leven weten we dan meer?’
De neonatoloog: ‘Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Wat is het moment wanneer we wel zeker weten dat ze het
redt?’
De moeder: ‘Ja.’
De neonatoloog: ‘Ik ben bang dat het weken gaat duren voordat we die zekerheid hebben. Want het kan
dat het de eerste week goed gaat en in de tweede-derde week minder goed gaat. Door infecties bijvoor-
beeld, want ook kleine infecties kunnen bij deze kindjes heel snel gaan. Die maken hen meteen erg ziek.
Wat ook kan dat we in de tweede-derde week door de darmen problemen krijgen. We gaan een keer voe-
ding geven en daar kunnen de darmen heel heftig op reageren.’
De moeder: ‘Ja, we weten waar we aan toe zijn.’
De neonatoloog: ‘Het is moeilijk te voorspellen, ook waar de problemen zullen komen. Het is nu een
wankel evenwicht. We hebben haar het voordeel van de twijfel gegeven. Wat ze wilde moest ze laten zien,
maar iedere dag moeten we opnieuw bepalen of dit is wat wij willen. Als het niet goed gaat moeten we haar
leven niet willen rekken. Dat is in geval van bloedingen in de hersenen bijvoorbeeld.’
De moeder: ‘Dat weet je niet.’
De neonatoloog: ‘Nee, daar moeten we steeds over praten, want we moeten dan samen bepalen wat te
doen.’
De vader: ‘Dat is goed, daar kunnen we over meepraten. Goed. We zullen van uur tot uur, van dag tot dag
kijken, hopen en bidden.’
De neonatoloog: ‘Is het uw eerste kindje?’
De moeder: ‘Ja.’
De neonatoloog: ‘De eerste zwangerschap?’
De moeder: ‘Ja. Er was bloed afgenomen?’
De neonatoloog: ‘Ja, maar dat gebeurt regelmatig. Voor de beademing of om zouten en mineralen te
meten. We zullen u die uitslagen niet altijd doorgeven.’
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De moeder: ‘Nee, geen bericht is goed bericht.’
De vader: ‘We hebben wel het idee, als we boven zijn (bij moeder op de kraamafdeling); “het is goed, we
horen niets, ze vecht nog”.’
De verpleegkundige: ‘Ja. Wat is handig, zullen we voor (over vier dagen) opnieuw afspreken? We doen
meestal één keer per week een gesprek maar omdat het nu nog spannend is?’
De neonatoloog: ‘Er van uitgaande dat het goed gaat, kunnen we dan wel weer afspreken. Als het goed
gaat zal ze nog een hele tijd hier blijven. Er is meestal één vaste kinderarts, om het aantal gezichten wat te
beperken. Die vaste kinderarts zal regelmatig met jullie praten. Ik zal niet altijd voor jullie kindje zorgen
maar ik blijf op de hoogte.’
De vader: ‘Ik moet zeggen; we vinden de opvang hier fantastisch, hoe we gesteund worden enzovoorts.’
De moeder: ‘We komen regelmatig bij haar, is dat niet te veel voor haar?’
De verpleegkundige: ‘Nee hoor, dat merkt ze niet zo, geeft niet.’
De ouders: ‘Oh, maar … we zien dat ze wel reageert als we binnenkomen.’
De verpleegkundige: ‘Nee, als je alleen maar langskomt niet. Wel als je aan haar komt, dan merkt ze je
natuurlijk wel. Het is een pittig wijfje.’

De verpleegkundigen dragen Nadia die middag als volgt aan elkaar over: ‘Nadia op plaats vier. Kennen
jullie haar allemaal? Nee? Een kindje van inmiddels 26 1/7 week.’ Een andere verpleegkundige: ‘Oh, die
kleine!.’ De eerste verpleegkundige: ‘Ja, die hier een beetje illegaal gekomen is. Ze ligt inmiddels aan de
beademing, met 28% zuurstof en dat gaat wel goed. Lage drukken. Ze plast, heeft een goede bloeddruk.
Haar maagretentie is een beetje viezig. Ze heeft een beetje meconium geloosd.’ De andere verpleegkun-
dige: ‘Is haar bolletje nog goed?’ De eerste: ‘Heb ik niks van gehoord, nee, ik denk dat het goed is.’ De
andere: ‘Een paar dagen geleden was het nog goed.’

De volgende dagen heeft Nadia steeds meer beademingsondersteuning nodig. De ductus Botalli blijkt open
te zijn. Ze krijgt indocid om die te sluiten.
Nadia is al verschillende dagen op de afdeling. Maar als de ouders haar strelen en zij er onrustig van wordt,
krijgen ze kortaf het advies van de verpleegkundige om niet te strelen: ‘Het is beter haar met je vlakke hand
te bedekken. Anders wordt ze helemaal onrustig, dat is niet prettig, het is dan een beetje kriebelen wat je
doet.’

Die middag voert een andere verpleegkundige een anamnese-gesprek met de ouders.
De moeder: ‘Is ze al wat rustiger? Ze was net zo onrustig toen we bij haar waren. We raakten haar aan en ze
werd er onrustig van. We wisten dat niet dat het door ons strelen kwam, … (naam verpleegkundige) ver-
telde het ons. Hoe komt het dat ze onrustig is?’
De verpleegkundige: ‘Precies weten we dat niet, door aanraken kan het dat ze dan actiever wordt.’
De moeder: ‘Doordat ze vocht vasthoudt?’
De verpleegkundige: ‘Nou, ze is bij aanraken onrustiger. Maar verder is ze juist minder alert. Dat baart
ons altijd een beetje zorgen. Ze is misschien een beetje zieker?’
De moeder: ‘Is er al een foto van haar longetjes?’
De verpleegkundige: ‘Nee, ik geloof het niet.’
De moeder: ‘Kan het zijn dat ze daardoor minder alert is, dat ze moeite heeft met ademen?’
De verpleegkundige: ‘Ja, kan, misschien is ze een infectie aan het ontwikkelen. Maar we zitten er op.
Over dit gesprekje: Nadia is natuurlijk een meisje dat hier voorlopig nog wel ligt en je zult wel vele mensen
ontmoeten. Daarom hebben we twee verpleegkundigen die haar zo vaak mogelijk verzorgen. Jullie weten
dat dit een academisch ziekenhuis is. Er gebeuren veel onderzoeken. Doet ze ergens aan mee? Jullie mogen
weigeren, ze vragen altijd om toestemming. De zorg wordt niet beter of minder goed als je iets beslist. Jul-
lie weten ook dat je in alle mappen mag kijken?’
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De moeder: ‘Ja, maar niet wat je er in kunt vinden.’
De verpleegkundige: ‘Ja, oké, dat nemen we straks op zaal door. Als het goed is staat er niets in dat jullie
niet weten.
Verder moet je ook weten dat er maatschappelijk werk is op de afdeling. Daar kun je mee praten over
praktische dingen en regelingen. Je kunt ook bij haar spuien want ze staat toch wat verder van de afdeling
af. Wij kunnen je aanmelden als je dat wilt. Ik wou je verder wat vragen over de zwangerschap. Ik zie dat
op … (dag, drie dagen voor de bevalling) de vliezen braken?’
De moeder: ‘Ja …. (dag). Ja. Ik had eerst zo’n pijn in mijn buik, ik wist toen niet dat het weeën waren. Dat
bleef duren.’
De vader: ‘Ik was zelfs naar mijn werk gegaan, we rekenden er niet op.’
De moeder: ‘Maar die ochtend toch de verloskundige maar gebeld. Die belde de gynaecoloog. Ze keek,
toen had ik twee centimeter ontsluiting. Kreeg ik meteen weeënremmers. Maar ik kreeg toch zes-zeven
centimeter ontsluiting en die gynaecoloog zei; “je moet naar een academisch ziekenhuis want wij kunnen
dat niet”. Dus naar het (naam academisch ziekenhuis) die zelfde ochtend. Ik had erge pijn. Daar zeiden ze
dat het kind al onderin lag. Ze hadden wel plaats voor mij maar niet voor Nadia. Dus kwam ik naar hier.
Ik ben in 24 uur in drie ziekenhuizen geweest. Om 18u30 kreeg ik verhoging, daarom hebben ze de weeën-
remmer gestopt.’
De verpleegkundige: ‘Ik begreep dat ze toen ze geboren werd, ze niks deed?’
De moeder: ‘Nee, we namen afscheid van haar. Daarna begon ze eigenlijk bij ons te spartelen. We riepen
de mensen van de verloskunde er bij en die zeiden; “het is waarschijnlijk een opleving”. Ze zijn zelfs weer
weggegaan. Maar ze bleef spartelen, dus even later wij maar weer gebeld. Toen kwam er een kinderarts bij
en die zei dat ze dan haar toch gingen opnemen, maar dat ze niet wist of ze het zou pakken. Maar daarna
heeft ze 36 uur zelf geademd. Dus dat was goed.’
De verpleegkundige: ‘Dat zal niet makkelijk geweest zijn, al die spanningen.’
De ouders: ‘Nee, nog steeds niet. Die onzekerheid.’
De vader: ‘Zonet had je nog een dip, heb je boven (op de kraamafdeling) gehuild. Dat we haar met onze
strelingen ook nog eens extra storen.’
De moeder: ‘Ja, ze heeft wel kracht bij d’r.’
De vader: ‘Ja, als ik mijn pink in haar hand leg, knijpt ze laat ze niet meer los. Alsof ze zegt; “jij bent mijn pa
en je moet hier blijven”. Met haar oogjes is het ook spannend. Je ziet haar oogjes steeds draaien onder het
ooglid. Ze lijken al een beetje open te gaan.’
De verpleegkundige: ‘Ja, dat is goed, veel bij haar zijn en praten en haar aanraken. Worden jullie goed
opgevangen?’
De vader: ‘Ja, zonder meer, overal, hier ook. Ook van buitenaf, familie, vrienden. Iedereen leeft met je
mee. De dominee belde en komt zondag. Wij zijn gelovig, en dat helpt, we leggen de kracht bij Hem.’
De ouders huilen. ‘Het is zo moeilijk. Het ging zo snel.’
De moeder: ‘Je bent nog bezig met spulletjes te kopen en dan is ze er ineens.’
De verpleegkundige: ‘Ja, dat geloof ik. Kunnen jullie het nu trouwens regelen met het werk?’
De vader: ‘Ja, mijn baas heeft me meteen ziek gemeld. Ze vonden het prima. Ik zou ook niet gegaan zijn als
ze het niet goed vonden.’
De verpleegkundige: ‘Jullie weten van de moedermelk?’
De moeder: ‘Ja, het kolven. Heeft ze al melk gehad. Nee toch?’
De verpleegkundige: ‘Ja, ze krijgt een heel klein beetje, zes keer een halve centiliter.’
De vader: ‘Ja, want die rekjes in de vriezer waren steeds weggehaald de volgende dag, dus wordt het blijk-
baar gebruikt.’
De verpleegkundige: ‘Ja, nou, die melk wordt ook ingevroren als het niet allemaal nodig is. Nog een aantal
dingen. Ze is nu nog te klein en te ziek om op schoot te kunnen, maar…..’
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De moeder: ‘Ja, dat is zo vervelend om anderen met hun kindjes op schoot te zien.’
De verpleegkundige: ‘Jaaa. Wat we wel kunnen doen is haar uitschuiven. Dan doen we het luik van de
couveuse open en schuiven de plaat waarop ze ligt naar buiten. Dat kun je haar beter voelen en zien.’
De moeder: ‘Ja, dan heb je makkelijker contact. Ik snap wel dat ze nog te klein is maar als ik anderen met
hun kind zie...’
De verpleegkundige: ‘Dat komt wel. Net als kangoeroeën. Het kost haar nu nog te veel energie om op
schoot te kunnen.’
De vader: ‘Ze moet eerst wat stabieler worden.’
De moeder: ‘Hoe lang zal dat duren, weet je dat?’
De verpleegkundige: ‘Eigenlijk niet, zolang ze aan de beademing is, kan het moeilijk. Tenzij het heel lang
gaat duren aan de beademing, dan kunnen we voorzichtig wel, maar…. Het ziet er niet uit dat ze nu snel
van de beademing gaat. Misschien, ik weet niet, misschien hebben jullie al een knuffeltje voor in de cou-
veuse.’
De moeder: ‘Nee, we zijn bang voor bacteriën, dat die er in zitten.’
De verpleegkundige: ‘Nou, dat gaat wel. Als je het wast en dan nog even bij je houdt....’
De moeder: ‘Dan heeft het onze geur.’
De verpleegkundige: ‘Ja. Haar verzorgen kan nu nog niet, dat doen wij nog. Maar als het kan dan mag je
dat zelf gaan doen. Het is nu nog een beetje voorbarig, maar als ze geen intensive care meer nodig heeft,
dan kan het dat ze naar de high care zaal gaat of naar (verwijzende ziekenhuis) terug.’
De moeder: ‘Dat zeiden ze al eerder, dat ze dan die plaats nodig hebben en ze naar (ziekenhuis) terug gaat.
dat is goed, dan is ze dichterbij.’
De vader: ‘We hebben het boekje van de afdeling. We willen de VOC bellen.’
De verpleegkundige: ‘Om met anderen te praten die het zelfde hebben meegemaakt.’
De vader: ‘Ja, en ook de foto’s hier in de gangen. Dat is zo hoopgevend, kindjes van 25 en 26 weken die het
overleefd hebben. Het kan!’
De verpleegkundige: ‘Ja.’
De vader: ‘De weg is moeilijk.’
De verpleegkundige: ‘Ja, het zijn kleintjes, het kan binnen een dagdeel helemaal omdraaien.’
De moeder: ‘Ja, dat is zo moeilijk, je wil zekerheid, je wil weten hoe het zal gaan.’
De verpleegkundige: ‘Was het gesprek met de arts duidelijk?’
De vader: ‘Ja, al te duidelijk.’
De verpleegkundige: ‘Hoezo?’
De vader: ‘Nou nee, prima, eerlijk.’
De moeder: ‘Ja, eerlijk, het komt hard aan, zo’n gesprek. Maar je leeft er wel naar toe, naar zo’n gesprek.
Morgen hebben we er weer één.’
De verpleegkundige: ‘Nog verdere vragen?’
De vader: ‘We verblijven nu in het ziekenhuis. Ik ga volgende week een dagje naar huis voor rekeningen
enzovoorts.’
De verpleegkundige: ‘Ja, ook als je samen eens een dagje weg wil of zo, moet je doen hoor. Want iedere dag
hier naar toe, dat is vermoeiend. Je moet je niet schuldig voelen tegenover Nadia.’
De moeder: ‘Merkt ze niet als we er zijn?’
De verpleegkundige: ‘Ja, op zich wel denk ik. Maar ze heeft jullie later ook nodig, dus je moet ook op jezelf
passen. Je moet je niet schuldig voelen, ook niet naar ons, want wij begrijpen dat ook wel.’
De moeder: ‘Ik voel me nu al wat schuldig. Want ik kom minder vaak dan mijn man, omdat ik me nog
niet zo goed voel.’
De verpleegkundige: ‘Nee, maar dat is logisch. Je mag ook altijd bellen. Denk aan jezelf.’
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Het gesprek met de neonatoloog.
De neonatoloog: ‘Dag, hoe gaat het?’
De ouders: ‘Met ons gaat het goed.’
De neonatoloog: ‘Goed, we zijn nu een aantal dagen verder. Nadia ligt nog steeds aan de beademing. In
eerste instantie was dat wegens uitputting. Door haar leeftijd werd ze snel moe. Het was een vrij milde
beademing. Later hebben we die beademing iets moeten opvoeren en dat kwam vooral door dat open-
staande bloedvat. Daar hebben we dat medicijn voor gegeven. Dat weten jullie.’
De moeder: ‘Ja, de verpleegkundige zei dat jullie het even zouden tekenen om uit te leggen.’
De neonatoloog: ‘Oké, ik ben geen goed tekenaar, maar….3 Is dat duidelijk zo?’
De ouders: ‘Ja, nou wel!’
De neonatoloog: ‘We hebben dus een medicijn gegeven dat de spiertjes in dat vat doet samenknijpen en
daardoor gaat dat dicht. Dat lukt niet altijd, maar nu wel. Tenminste, vanmorgen heb ik gekeken en het
was dicht. Het kan wel dat het weer open gaat. Maar dat moeten we zien. Een nadeel is dat het medicijn
niet alleen dat vaatje doet samenknijpen maar ook andere vaten. De bloedvaatjes in de nieren bijvoor-
beeld. De bloeddoorstroming van de darmen wordt er minder door. Nadia is weer goed gaan plassen, dus
er lijken weinig zichtbare bijwerkingen te zijn ontstaan. De longen hebben even nodig hebben om te her-
stellen. Dat gaat met een beetje vertraging.’
De moeder: ‘Hoe lang?’
De neonatoloog: ‘Ik denk aan dagen. Iets over het weekend. Ik hoop dat het bloedvaatje dicht blijft, dat is
dan het beste.’
De moeder: ‘Als het open gaat krijgt ze nog een keer dat medicijn?’
De neonatoloog: ‘Ja. En nu is het te hopen dat ze het teveel aan vocht dat ze heeft gaat uitplassen.’
De vader: ‘Ik vind wel dat ze er al beter uitziet, ze ziet minder bol.’
De neonatoloog: ‘Ja, ze is bezig het overtollige vocht uit te plassen. Dat moet eerst. Dus over het weekend
heen zal ze nog wel beademing nog zeker nodig hebben.’
De moeder: ‘Is dat ook de reden dat ze zo rustig of moe is en weinig reageert?’
De neonatoloog: ‘Nou, nee, maar ze is nog wel, ja, ziek. Er komen een aantal dingen samen waardoor ze
misschien minder reageert. Ze is natuurlijk klein en haar nieren werken misschien nu ook nog wat minder
waardoor ze bijvoorbeeld de morfine afvalstoffen minder snel uitplast en die morfine die ze krijgt als pijn-
stilling bij de beademing werkt dan wat langer. We gaan zoals gezegd volgende week kijken of we haar van
de beademing af kunnen krijgen. Zoals gezegd kunnen er door de beademing ontstekinkjes en littekentjes
ontstaan, dus het is goed zo snel mogelijk te stoppen. Dit accepteren we nu nog. Maar als ze nou langer
beademing nodig mocht hebben, je moet dan denken aan totaal zo’n tien tot veertien dagen dat ze aan de
beademing moet blijven, dan gaan we het op een andere manier proberen. Dan gaan we met medicijnen
proberen te forceren dat ze van de beademing af kan. Dat hoeft nu nog niet, dat medicijn houden we ach-
ter de hand. We gaan nu nog uit van een normaal natuurlijk proces waardoor ze van de beademing kan.
We hebben gesleuteld aan de antibiotica. We hebben alleen die ene overgehouden want de bacterie is daar
gevoelig voor. Die zat niet in het bloed trouwens.’
De moeder: ‘Hoe heeft ze die gekregen?’
De neonatoloog: ‘Door de infectie bij u waarschijnlijk. De echo’s van haar hoofdje zijn goed. Daar zijn
geen bloedingen ontstaan. Dat is zichtbaar. Is gunstig. Dus we hebben nu eigenlijk status quo.’
De moeder: ‘Nog geen ernstige dingen dus.’
De neonatoloog: ‘Nee, voorlopig moeten we maximaal doen wat kan.’
De vader: ‘Al bij al blij dat het redelijk gaat, daar zijn we ook trots op. Maar dat ben je toch. Wat we horen
geeft moed, die hadden we toch wel, we beuren elkaar ook op natuurlijk. Dat moet ook, je raakt wel inge-
speeld. Al die onzekerheid van de laatste dagen. We worden ook opgebeurd door de familie en vrienden,
door hun steun, dat is erg goed.’
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De neonatoloog: ‘Ja, dat is belangrijk, want het gaat langzaam hè.’
De ouders: ‘Ja.’

De dagen erna gaat het plots minder goed met Nadia. Op een röntgenfoto van haar longen blijkt dat die
weinig lucht kunnen bevatten. De foto was ‘wit’ zoals men zegt. De verpleegkundige vertelt het de ouders:
‘Eerst werd gedacht aan afsluitinkjes van de longen door slijmproppen, atelectase. Maar dat leek nu toch
niet het geval.’
De vader: ‘Gelukkig.’
De verpleegkundige: ‘Ja, maar slijm was eigenlijk beter. Want dat is goed te behandelen. Met fysiothera-
pie krijg je die slijmpropjes er wel uit. Nu lijkt het een probleem van de onrijpheid te zijn. Maar maandag
legt (naam behandelend neonatoloog) het nog eens goed uit aan jullie.’
Dat weekend heeft Nadia ook regelmatig bradycardieën, waar de ouders van schrikken. De neonatoloog
wil liever een paar dagen later met de ouders spreken want hij wil eerst nog met collega’s overleggen over
de behandeling in de grote visite. Maar de moeder wil graag nadere uitleg en daar praat een neonatoloog
eerder met de ouders.
De moeder: ‘Waardoor blijft ze nu zo hangen?’
De neonatoloog: ‘Het valt wel mee hoor. Ik denk dat het toch vocht is. Of door de infectie. Ze plast, dat is
goed. Het komt ook door onrijpheid van de longen waarschijnlijk. Morgen praten we er over of we dat
medicijn gaan geven.’
De moeder (verontschuldigd): ‘Ik wil jullie niet lastig vallen, maar ik wil het weten. Ik vind het goed dat
jullie dat geven, dat medicijn, maar ik wil weten wat die bijwerkingen zijn.’
De neonatoloog: ‘Het zijn er verschillende. Er kunnen problemen met de bloedsuiker komen, eventueel
zal ze zelfs insuline nodig hebben. De afweer tegen infecties vermindert door dat medicijn. Dat komt alle-
bei doordat de bijnier niet meer kan werken door dat medicijn. Ze zal ook niet goed meer kunnen groeien.
En haar bloeddruk zal stijgen.’
De moeder: ‘Ah. Ja, sorry, maar ik wil het zo graag weten.’
De neonatoloog: ‘Nee, geen probleem hoor, maar we moeten er morgen toch even uitgebreid voor gaan
zitten. Mocht het vanavond nou nodig zijn, dan kan het, dat ze vanavond al met dat medicijn beginnen.
Normaal gezien wachten we langer met het geven van dat medicijn. Ze is nog zo klein en het middel heeft
voor-en nadelen, we moeten zien of het wel nodig is. Er zijn allerlei afwegingen en die maakt iedereen
anders. Dat wil ik morgen graag bespreken met mijn collega’s.’
De verpleegkundige (aan de moeder): ‘Een beetje duidelijk?’
De moeder: ‘Ja, het geeft een beetje rust. De spanning is nu weer wat minder.’

De grote visite over Nadia.
De assistent: ‘Er zou een abstinerend beleid gevoerd worden aangezien ze niets deed na geboorte. Ze ging
bij de ouders in de armen. Toen we er langsliepen na 30 min was ze roze, haalde ze adem, had hartslag. Ze
werd daarop opgenomen, met aanvankelijk alleen een warme couveuse en een glucose infuus. Daarna
werd een steeds actiever, intensiever beleid gestart. Ze kreeg antibiotica. Toen ze twaalf uur oud was werd
ze wegens uitputting geïntubeerd en beademd. In de loop van de week heeft ze toenemende zuurstofbe-
hoefte gekregen. Ze heeft een open ductus gehad, werd behandeld. Daarna bleef ze toch nog achteruit-
gaan. De laatste thoraxfoto, de vierde, hangt daar. Ze is in een respiratoir onveranderd slechte toestand. Er
zijn differentiaal diagnostisch verschillende problemen; infectie (gram positieve coccen). Overvulling,
albumine was laag, werd aangevuld en lasix gegeven. Haar bloedgas was niet fraai. De vraag is: is ze een
kandidaat voor dexamethason of moet eerst de infectie bestreden worden? Ze is natuurlijk sowieso een
kandidaat voor dexa maar de vraag is of ze dan wel van de beademing komt als we het nu gaan geven.’
Behandelend neonatoloog: ‘Was het al twaalf uur na de bevalling dat ze aan de beademing ging? Was toch
langer, ze heeft het toch langer gered met CPAP?’
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De assistent kijkt in de status: ‘Inderdaad, anderhalve dag. Het was niet wegens IRDS toen, dat ze werd
geïntubeerd. Het was wegens uitputting, ze was te zwak.’
De behandelend neonatoloog: ‘Het idee toen was om haar hulp te geven. Hulp zodat ze kon groeien. Nu
hebben we te maken met problemen van overvulling, nog een gevolg van de open ductus. En er is een
infectie. Maar de vraag is of het kind krachtig genoeg zal zijn om zelf te ademen als we haar op dit moment
van de beademing krijgen. Dat is wat ik jullie wil voorleggen. Waar ligt het moment, want we komen er
toch aan toe om dexa te gaan geven.’
Andere stafarts: ‘We hebben natuurlijk wel eens eerder een kind op de zevende dag dexa gegeven. Het is
het wel beschreven dat je wel eerder kunt ‘weanen’ (van beademing af krijgen) maar BPD er niet mee kunt
voorkomen. Het lijkt me dat hier eerst nog twee problemen moeten worden opgelost. De vraag is; hoe
kun je haar het best mogelijkheden geven te groeien?’
Andere stafarts: ‘Wat vinden de ouders?’
De behandelend neonatoloog: ‘Ja, ik heb regelmatig met hen gesproken. Ze laten ons bepalen wat er
gebeurt, stemmen in met de behandeling. Ze laten het over aan ons. Ze zijn goed op de hoogte over de
behandeling. Ze weten al dat iedere behandeling bijwerkingen heeft, dat hebben ze in dit pand al geleerd.
Ze realiseren zich ook dat het nog steeds fout kan gaan. Ik zeg voor mezelf; “één NEC en het is klaar bij deze
leeftijd”.’
Andere stafarts: ‘Nou nou, dat zal toch wel meevallen?’
De behandelend neonatoloog: ‘Nou, ja, zo zie ik het persoonlijk.’
De andere stafarts: ‘Is met de ouders vooraf besproken wat er zou gaan gebeuren na de geboorte?’
De behandelende neonatoloog: ‘Dat weet ik niet. Ze begrijpen dat we eerst niet wilden gaan behandelen
omdat het leek dat ze geen kans maakte. Ze weten dat er een omslag is geweest waardoor we dat wel zijn
gaan doen. Ze hebben dat goed begrepen en stemmen ermee in. Je zou je kunnen voorstellen dat ze
gedacht hebben; “wat is dit voor een tent, eerst een kind wegleggen en dan oppakken”. Dat zouden velen
denken, maar deze mensen hebben dat goed opgenomen.’
De andere stafarts: ‘Dat van die tent, dat zeg je alleen hier hè?’
De behandelende neonatoloog: ‘Ja, ik ben het er mee eens hoor, dat we dat doen. Maar velen begrijpen dat
niet.’
Een andere stafarts: ‘De ouders hebben het kind steeds gezien, steeds bij hun gehad, dat is belangrijk.
Vroeger werden die kinderen echt weggelegd, buiten het zicht van de ouders.’
De behandelende neonatoloog: ‘Neurologisch is ze intact, dat is heel wat.’

Die middag bespreekt de behandelend neonatoloog de gegevens met de ouders.
De neonatoloog: ‘Ja, we hebben natuurlijk gisteren al even gesproken. Vanmiddag hebben we haar
besproken met de andere artsen. Haar beademing blijft hangen, we moeten zelfs een beetje ophogen. De
redenen daarvoor zijn het extra vocht, haar opgeblazen zijn. Je ziet het teveel aan vocht in haar huid, maar
in haar longen heeft ze het ook. Dat is nadelig voor de beademing, die moet dan omhoog. We hebben
daarvoor eiwitten en plasmiddelen gegeven. Het komt ook door de infectie. Ze had veel bacteriën in haar
slijm (uit de neus). We geven daarvoor antibiotica en hopen dat die snel helpen.
We denken dat doordat ze zo jong, zo klein is, het streven naar stoppen met beademing niet zinvol is. We
twijfelen of ze het qua kracht aankan om het vol te houden. Ze moet eerst groeien en sterker worden. Dus
hoeven we nu ook niet zo ontzettend hard te rennen om de beademing te stoppen. We kunnen eerst de
tijd nemen om al dat vocht weg te krijgen. Eerst de infectie bedwingen om haar zo stabieler aan de beade-
ming te krijgen. Maar ik verwacht wel dat het uiteindelijk niet zonder dat medicijn zal gaan. Met dat
medicijn geef je haar een extra zetje om van de beademing af te komen. Dat moet je dan op het juiste
moment geven. Nu is dat kans dat ze er af komt en dat het dan ook zal blijven lukken, klein. Daarom moe-
ten we de bijwerkingen niet op de koop toe nemen, het middel nog niet gaan geven.’
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De moeder: ‘Het schijnt wel dat ze zelf lucht hapt.’
De neonatoloog: ‘Ja, wel, de huidige machines zijn slim. Hebben een computertje waardoor ze kunnen
voelen als het kindje een ademteug doet, dan geven ze een zetje mee. Vroeger kon dat niet.’
De moeder: ‘Zit ze nou heel erg hoog met de beademing?’
De neonatoloog: ‘Dat is eigenlijk afhankelijk van het kind. Bij een groot kind geef je hogere beademing.
Bij haar is het redelijk ondersteunend. Het is niet maximaal, maar ik had liever wat minder gehad.’
De moeder: ‘De antibiotica?’
De neonatoloog: ‘Nu schieten we op alles wat beweegt. Als we weten welke bacteriën het betreft gaan we
mogelijk versmallen.’
De vader: ‘Ze ziet er volgens mij wel weer wat beter uit. Maar dat is alleen maar mijn indruk.’
De neonatoloog: ‘Ja, dat kan ik niet zo beoordelen, ik zie haar af en toe even.’
De moeder: ‘Jullie gaan meer op medische gegevens af.’
De neonatoloog: ‘Ja, nou, de verpleging heeft een betere kijk op haar, die zien haar langer. En verder zien
de echo’s van de schedel er goed uit. De hersenen zien er op dit moment goed uit.’
De moeder: ‘Dat ze zover gekomen is, daar staan we al van te kijken. Je hoopt het natuurlijk wel, maar....’
De vader: ‘Het is een vechtertje, als je ziet hoe boos ze soms kan worden.’
De neonatoloog: ‘Ja, factoren die wij niet in de hand hebben, zullen wel een rol spelen bij het verloop.’

Nadia is steeds onrustiger. Ze heeft sterk wisselende saturaties en ze heeft bradycardieën. De behande-
lende neonatoloog nadat hij met een assistent en verpleegkundige alle mogelijke redenen voor die onrust
en bradycardieën heeft onderzocht en weggestreept: ‘Ja, het is weer gewoon “zo’n 25 weker”, dat gerom-
mel. Dat soort problemen met onbegrijpelijke verschijnselen aan de beademing. Ze zijn te jong voor dit
leven. Je haalt ze er door met kunst en vliegwerk, maar dan heb je verder niet in de hand of ze er komen of
niet. We moeten maar zien. Maar als ze niet beademd kan worden, tja, is het zo erg met die onrust?
De verpleegkundige: ‘Nee, het is niet dat ze niet beademd kan worden, maar ze wisselt gewoon zo snel van
saturatie.’
De neonatoloog: ‘Nou ja. Volgende week dexa. Het is gewoon een kleine muis, we moeten ook niet raar
staan te kijken als er problemen komen.’
De verpleegkundige: ‘De ouders hebben morgen een gesprek?’
De neonatoloog: ‘Ja.’
De verpleegkundige: ‘Hoe zijn de ouders hier onder?’
De neonatoloog: ‘Makkelijk, slaafs, “de dokter weet het het beste”. Ze willen wel alles weten hoor, maar
leveren zich verder aan ons over. Ze weten dat het nog fout kan gaan.’
De verpleegkundige: ‘Ik vind ze een beetje stuurs, zoals ze net reageerden toen ik wilde uitzuigen. Ze lag er
met een saturatie van 73, dan wil je wel wat doen. Ik vroeg of ik er bij mocht want ze zaten voor de cou-
veuse. Ze verwisselden van plaats maar gingen niet opzij. En het moest echt even.’
De neonatoloog: ‘Ja, nee, ik denk dat ze dat gewoon niet zagen. De ouders zijn blij dat ze nog leeft. Ze zeg-
gen; “doen jullie je best maar”. Ze realiseren zich dat het moeilijk is. Maar het is niet dat ze zeggen; “wat
moet dat allemaal?”’
De verpleegkundige: ‘Oké, dan was het mijn indruk alleen maar.’

Na enkele dagen gaat het wat beter met Nadia. Ze heeft nog steeds beademing nodig maar is gaandeweg
wat minder instabiel. Voorafgaand aan een gesprek van de neonatoloog met de ouders praten de ouders
met de verpleegkundige.
De ouders: ‘Ze is nu viertien dagen, het lijkt wel veel meer. Aan de andere ook weer niet. Het is al heel wat
dat ze het overleeft heeft. We hebben al 65 kaarten gekregen. Ja, geen kaarten van ‘gelukgewenst met de
geboorte’, maar kaarten met ‘sterkte’ en zo. Dat is wel fijn.’
De verpleegkundige: ‘Hebben jullie al (geboorte)kaartjes?’
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De ouders: ‘Nee, we wachten eigenlijk op een seintje om dat te kunnen gaan doen.’
De verpleegkundige: ‘Je kan het op zich doen hoor.’
De moeder: ‘We waren eigenlijk net begonnen met het voorbereiden van kaartjes toen ze geboren werd.
We vinden de kaartjes nu niet zo belangrijk. De mensen die het moeten weten, weten het. Maar we zullen
zien, als jullie vinden dat het kan, dat ze het gaat redden, dan versturen we ze.’
De verpleegkundige: ‘Het kan hoor. Sommige mensen versturen de kaartjes pas als het kindje naar huis
gaat.’
De moeder: ‘Ja, dat kan ook. Ach, de kaartjes zijn niet zo belangrijk. Hoe zij het doet is belangrijker.’
De verpleegkundige: ‘Nee, is waar, het is maar een gebruik hè. Maar ze doet het goed hoor. Op dat vocht
na, maar dat…’
De moeder: ‘Ja, we vinden het heel goed. Al veertien dagen. En de beademing hoeft niet verder omhoog.
We dachten eerst, als die beademing verder omhoog moet, dat… En dan dat medicijn dat dan misschien
nodig is.’
De verpleegkundige: ‘Nee, dat krijgt ze nog niet. Dat houden we nog.’
De moeder: ‘Ja. Dat er nog meer kan, we staan nog niet met onze rug tegen de muur. Het is goed om dat
nog achter de hand te hebben.’
De verpleegkundige: ‘Nee, inderdaad, we zijn nog niet uitbehandeld hoor. Het is een sterke meid.’
De vader: ‘Ja, dat is ze zeker. Ik zeg maar; “iedere dag dat ze er is, dat ik ‘s morgens geen telefoontje krijg,
die is meegenomen”.’
De neonatoloog komt binnen.
De neonatoloog: ‘Ja, er is niet zoveel veranderd. De beademing is relatief stabiel. De kweken uit de longen
laten niet veel bijzonders zien. Het is alleen het vocht hè, daar moeten we haar van af helpen.’
Na uitleg over medische zaken vraagt de moeder: ‘Kunnen we morgen een nachtje naar huis? Kan dat?’
De neonatoloog: ‘Ja, zeker, dat kan wel.’
De verpleegkundige: ‘Lekker joh, moet je doen.’
De neonatoloog: ‘Ze is nu niet meer in acuut levensgevaar. Wat we zeiden. De eerste weken aan het begin
zijn twijfelachtig door haar leeftijd, complicaties kunnen later ook optreden, maar ze zullen zich altijd
eerst aandienen.’
De vader: ‘Ze is wel sterker geworden.’
De neonatoloog: ‘Ze rijpt nu elke dag versneld.’
De vader: ‘Iedere dag is winst. Iedere dag dat ik geen telefoon hoor van jullie zie ik als winst.’
De neonatoloog: ‘Ja zeker.’
De moeder: ‘Ze is wel eens onrustig en zo maar….’
De neonatoloog: ‘Een hoop weten we niet van deze kinderen, we weten niet wat er in die koppies omgaat.’
De moeder: ‘Maar we hebben wel het gevoel dat we haar in de steek laten.’
De verpleegkundige: ‘Ja, dat hebben ouders altijd wel, vooral moeders, maar je moet ook voor jezelf zor-
gen.’
De moeder: ‘Ze merkt het toch niet, niet direct in ieder geval.’
De neonatoloog en verpleegkundige: ‘Bellen kan altijd.’

Enkele dagen daarna ‘begint’ Nadia toch met het medicijn om haar van de beademing te krijgen. Ze kreeg
steeds meer problemen aan de beademing. De beademing leek haar meer in de weg te zitten dan dat hij
haar hielp. De beademingsdruk kan na de eerste giften van het medicijn snel verminderd worden. Ze blijft
nog wel onrustig, ze heeft vaak bradycardieën. De assistent zegt: ‘Zoveel bradies, we worden er wanhopig
van.’
De ouders melden dat ze thuis veel aanloop hadden en niet tot rust konden komen: ‘Je wil niet dagen naar
huis. Zo maar eens een dagje. We hebben thuis niks te zoeken.’
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De vader: ‘Ze deed zo haar ogen open dat je dacht dat ze bedoelde: “Vergeten jullie mij niet?”’
De verpleegkundige vertelt: ‘Ze gaat naar 40x per minuut een ademteug. Dan kan ze wat meer zelf gaan
ademen. Ze doet op zich niet zo veel, maar misschien helpt het haar zich wat beter te voelen aan de beade-
ming. Als alles goed gaat, dan gaan we morgen, na nog een dag dexa de tube er uit halen.’
De ouders: ‘!’
De verpleegkundige: ‘We gaan vanmiddag eerst de morfine stoppen. Anders kan ze niet goed ademen,
want morfine geeft ademdepressie.’
De moeder: ‘Oh, en als het nou niet goed gaat?’
De verpleegkundige: ‘Dan moet ze weer aan de beademing. Maak je geen zorgen, dat kan gebeuren.’
De vader: ‘Dat zijn goede berichten! Ga ik meteen doorbellen naar thuis. Kan ze het?’
De verpleegkundige: ‘Ja hoor, ik denk het wel. En als het dan goed gaat, niet diezelfde dag natuurlijk, dat is
te vermoeiend, dan kunnen jullie kangoeroeën.’
De ouders: ‘!!’
De verpleegkundige: ‘We moeten natuurlijk een slag om de arm houden, want ze moet het aankunnen.’

Die middag bij de overdracht van de verpleegkundigen:
De verpleegkundige: ‘Nadia, een schatje. Ze is gewogen, weegt 1000 gram, maar ze krijgt nog geen vlagge-
tje4, want heeft nog heel veel vocht. Ze plaste wel heel goed. Ze is dus goed bezig. Ze staat op 40x, 4/14. De
morfine is gestopt. Dat weten de ouders nog niet.’
De andere verpleegkundige: ‘Dexa zeker?’
De verpleegkundige: ‘Ja. Twee dagen geleden gestart. Ze heeft alleen hele batterijen bradies, door de
onrust. Ze gaat waarschijnlijk nog vanavond geëxtubeerd worden. Daarom is de morfine gestopt.’
De andere verpleegkundige: ‘Oh leuk, vanavond dus. Wat een wondermiddel hè, die dexa.’
De verpleegkundige: ‘Ja. Wachten op de nadelen. De ouders, die schatten. Ze vroegen meteen toen ik ver-
telde dat ze geëxtubeerd mag worden; “wanneer mogen we kangoeroeën?”’

De avond wordt de beademing gestopt en krijgt Nadia CPAP. Ze heeft flink veel zuurstof nodig maar het
gaat goed. Ze heeft minder bradycardieën dan aan de beademing. Ze is opnieuw gewogen en weegt 915
gram, ze heeft dus in snel tempo vocht uitgeplast. Omdat het zo goed is gegaan kan ze misschien kangoe-
roeën met een van de ouders.
De verpleegkundige: ‘Wat een spinnekop hè. Ik voel me altijd een beetje onzeker over kangoeroeën nu al.
Het is zo’n kleintje. Denk je dat het wel kan?’
De andere verpleegkundige: ‘Ik denk het wel hoor. Ik heb de ouders alleen nog niet voorbereid.’

De ouders bespreken de veranderingen de volgende dag met de behandelende neonatoloog:
De neonatoloog: ‘Er is weer wat veranderd sinds we elkaar spraken.’
Ouders: ‘Zeg dat wel!’
De neonatoloog: ‘Vorige keer was het teveel aan vocht en de eventuele dexa kuur nog het onderwerp van
gesprek. Maar in het weekend had ze toch vaker last van dalingen van het hartritme en van onrust. Last
van de beademing eigenlijk. Toen is mijn collega begonnen met dexa en dat heeft effect gehad. Dat zie je
meestal binnen 48 uur. Het is bij haar volgens het boekje verlopen. Maar het blijft altijd even afwachten. Je
moet het gaan geven als alle lichten op groen staan, maar zelfs dan moet je afwachten of het zoveel helpt
dat ze van de beademing kan blijven. Het kan zijn dat het nodig is dat ze weer aan de beademing gaat. Dat
kan bijvoorbeeld door vermoeidheid zijn, dat ze eenvoudigweg te moe wordt. Dat het zelf ademen voor
haar te zwaar zou zijn op den duur, dat is geen ramp, dan kan ze weer even beademd worden.’
De moeder: ‘Ja, dat zei.. (naam verpleegkundige) ook al.’
De neonatoloog: ‘Ja, het kan, we moeten het de komende 48-72 uur zien. Het kan ook bijvoorbeeld
komen door een infectie, dat ze daardoor een tijdje terug moet aan de beademing. Dus we moeten even

234 Een proeve van leven



een slag om de arm houden. Het kan ook zijn dat ze aan de beademing gewoon beter kan groeien. Dat is
ook een overweging. Nu heeft ze natuurlijk ook wel ondersteuning, door de CPAP. Met 40% zuurstof. Dat
ondersteunt het idee dat haar longen nog niet helemaal beter zijn, dat is ook normaal. Verder; ze is een
stuk slanker, plast goed haar oedemen uit. Dat kan ook door dexa komen. Daardoor plas je veel. We
bespraken reeds de andere bijwerkingen. Suikerproblemen. Bloeddrukstijging. Dat is wel gebeurd maar
we hoeven er nog niets aan te doen. Slecht groeien is ook een bijwerking. Het middel heeft een afbrekende
werking op eiwitten en vetten. Maar groei heeft ze juist wel nodig, om de longproblemen te overwinnen.
Ze moet dus zoveel mogelijk calorieën krijgen. Via de bloedbaan gaan we meer geven. En we gaan de voe-
ding via het maag-darmstelsel ook ophogen. Dat gaat goed, dus het moet kunnen. We moeten alert zijn
op infecties. Want dexa verdoezelt de reacties op infecties van het lichaam en belemmert haar afweer en
die is toch al minder bij kleine kindjes. We moeten dus goed kijken. De verpleegkundigen houden haar
goed in de gaten. We hebben genoeg signalen dat het goed gaat. Ze is pittig genoeg.’
De ouders: ‘Zeker!’
De moeder: ‘En kangoeroeën?’
De verpleegkundige: ‘Ja, vanavond.’
De moeder: ‘Dat gaat wel?’
De verpleegkundige: ‘Ja hoor.’
De moeder: ‘Spannend.’

Die avond kangoeroede de moeder met Nadia. Het ging goed.

Tijdens de artsenronde, de visite, wordt ze opnieuw besproken. Het lijkt inmiddels een heel normale
patiënt. Ze heeft ademhalingsondersteuning en dat gaat goed.
De neonatoloog: ‘Moet haar bloedgas nog zo vaak per dag bepaald? Nee, morgen is vroeg genoeg. Het
hoeft op zich niet iedere dag, maar, het is echt een BPD kind – aan het worden. Ze is ook nog jong. Eens
zien, de derde week. Hoe oud is ze eigenlijk gecorrigeerd?’
De verpleegkundige: ‘28 2/7e week. Ze heeft al een heel leven achter de rug!’
De neonatoloog: ‘Ik begreep dat die ouders uit …. (plaatsnaam) komen. Misschien kan ze snel naar
…..(naam plaatselijk academisch ziekenhuis) terug als ze stabiel is.’
De verpleegkundige: ‘Ja, we hebben het er over gehad. De ouders vinden het geen enkel probleem om
hierheen te rijden. Dat hebben ze er graag voor over. Ze vinden het veilig hier. Het moet toch ook niet te
snel, overplaatsen.’
De neonatoloog: ‘Nee, maar volgende week toch wel. Het …..(naam academisch ziekenhuis) neemt haar
terug, wij hebben haar toch nu een tijd plek gegeven. Als ze naar het perifere ziekenhuis moet, duurt het
nog heel lang.’

Twee dagen later werd Nadia plots overgeplaatst naar het andere academische ziekenhuis. Er was plaats
nodig en ze was stabiel genoeg voor het vervoer. In dat ziekenhuis maakte ze nog een infectie door, ze werd
er een week voor beademd. Het gaat goed met haar. De ouders vertelden later dat ze zelf hadden gekozen
dat Nadia behandeld diende te worden. Ze meenden dat Nadia haar leven aan hen te danken had. Ze zei-
den: ‘Als wij niet gezegd hadden dat ze wilde leven zouden ze nooit begonnen zijn. We hadden afgespro-
ken dat als ze zou overlijden, dat ze dan bij ons zou komen. Dat is ook gebeurd, alleen toen kwam ze weer
tot leven.’
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‘Tot leven komen’

De casus van Nadia kan feitelijk gezien worden als een vervolg op het antenatale gesprek op de afdeling
verloskunde in het ziekenhuis in Amsterdam dat in hoofdstuk II (‘Het kind moet zich eerst bewijzen’)
getoond en besproken is. De neonatologen beslissen direct na geboorte of een kind behandeld moet wor-
den. De kansen van Nadia op een goede overleving werden zo gering geacht door de artsen van de afde-
ling in Amsterdam dat ze haar onmiddellijk na geboorte weer bij de ouders brachten. Daar overleed ze
echter niet. Nadat ze zelf ging ademen werd ze op de afdeling neonatologie opgenomen en kreeg ze steeds
meer behandelingen aangeboden. Ze werd beoordeeld op haar kansen en men oordeelde dat die goed
waren. Daardoor kreeg ze levensverlengende behandelingen aangeboden. Kinderen van deze zwanger-
schapsduur moeten op de afdeling in Amsterdam laten zien dat ze behandelingen verdienen. Toen bleek
dat Nadia niet ‘ziek’ was maar ‘moe’ kreeg ze bijvoorbeeld beademing om haar ademhaling te ondersteu-
nen. Zonder die beademing had zij niet overleefd. Als men haar als ‘ziek’ had beoordeeld had men op
grond daarvan de kansen op overleving te laag ingeschat. Later bleken haar longen toch wel ‘ziek’ te zijn,
maar de ernst van de aandoening viel mee en er was inmiddels een behandelingstraject gestart. ‘Moe’ zegt
iets over de ademhalingsspieren van Nadia. Die zijn vanzelfsprekenderwijze nog niet erg ontwikkeld en
kunnen hun arbeid niet goed aan. Als men de longen van Nadia ‘ziek’ of ‘onrijp’ had bevonden, zou dat
de aanvankelijke ‘diagnose’ bevestigd hebben en zou Nadia geen uitgebreide behandelingen gekregen
hebben.

De ogenschijnlijk tegenstrijdige handelwijze: wachten tot een kind zijn levensvatbaarheid bewijst en dan
zorgen dat het levensvatbaar wordt, is geen gemakkelijk te legitimeren praktijk. Aan de ouders werd dus
veel aandacht besteed. Die leken geen probleem met de gang van zaken te hebben. De ouders kregen na
die eerste, vreemde fase, te horen dat het nog altijd mis kon gaan en dat eventueel zelfs gestopt zou moe-
ten worden met behandelingen als die niet meer in het belang van Nadia bleken te zijn. Daarover hoefde
niet concreet te worden gesproken omdat bij het onderzoek van de hersenen van Nadia geen afwijkingen
gevonden werden.

De artsen van de afdeling nemen dergelijke moeilijk uit te leggen beslissingen omdat ze er van uitgaan
dat deze kinderen weinig overlevingskansen hebben. De ouders hebben bij dergelijke beslissingen meestal
weinig zeggenschap. In het geval van Nadia was de rol van de ouders bepalend. Nadia ging ademen en
bewegen en de ouders vertelden dat eerst tegen een lid van het verloskundige team. Die zei (volgens de
ouders) dat het vermoedelijk om een ‘opleving’ ging. Even later kwam de kinderarts langs en die conclu-
deerde blijkbaar dat het toch meer dan een ‘opleving’ was. De ouders van Nadia worden door de neonato-
loog bestempeld als volgzaam (‘Makkelijk, slaafs, de dokter weet het het beste.’). Echter, in het begin heb-
ben zij een beslissende rol gespeeld en als Nadia ‘blijft hangen’ en mogelijk dexamethason nodig heeft om
van de beademing te kunnen, wil de moeder precies weten wat de voor en nadelen van het middel zijn. Er
was in deze casus, voor deze ouders, geen reden om verdere kritische vragen te stellen.

Ondanks het feit dat Nadia liet merken dat ze overlevingskansen had, bleef de toon van de neonato-
loog voorzichtig. Dat bleek ook terecht want hoewel het goed afliep ontstonden er tijdens de behandeling
problemen die potentieel levensbedreigend waren. Haar longen blijken toch beschadigd te zijn door de bea-
deming en ze krijgt last van een open ductus Botalli en van een teveel aan vocht.

De ouders blijken te wachten op een seintje van de stafleden om geboortekaartjes te gaan versturen. In
het verleden werd ouders aangeraden om pas geboortekaartjes te versturen als het kind redelijkerwijze
buiten de gevaren was. Van die gewoonte is afgestapt omdat het geboortekaartje zo een soort ‘bewijs van
levensvatbaarheid’ werd, een soort garantie dat het goed zou gaan met het kind. De ouders van Nadia
ervaren het blijkbaar toch zo: ‘als jullie vinden dat het kan, dat ze het gaat redden, dan versturen we ze.’
De verpleegkundige tracht het gewicht van die conclusie wat weg te nemen: ‘Het kan hoor. Sommige
mensen versturen de kaartjes pas als het kindje naar huis gaat.’
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Het verschil met de kindjes Willy (hoofdstuk VII) en Vari (hoofdstuk III) is groot, hoewel alle drie de
kinderen zijn geboren na minder dan 26 weken zwangerschapsduur. In het geval van Willy was er inder-
daad ook een korte periode waarin Willy zich moest bewijzen op de afdeling. Toch was Willy veel ernsti-
ger ziek dan Nadia en bovendien waren er allerlei aanwijzingen dat zijn latere kwaliteit van leven niet
goed zou zijn. Willy had echter een broertje dat niet behandeld werd en daardoor was het moeilijker om
bij hem ook behandeling achterwege te laten. Bij Vari werd de intensieve behandeling afgedwongen door
het (voor overleving van Vari noodzakelijke) ingrijpen van de gynaecologen. In Nadia’s geval werd er
‘vrij’ gekozen naar heersend inzicht. De techniek kon gebruikt worden maar men deed dat met terughou-
dendheid. Op een bepaalde manier was de behandeling van Nadia echter toch ook problematisch op deze
afdeling. De behandelende arts duidde daarop tijdens de grote visite tijdens welke men (problematische)
patiënten extra uitvoerig bespreekt: ‘Je zou je kunnen voorstellen dat ze gedacht hebben; ‘wat is dit voor
een tent, eerst een kind wegleggen en dan oppakken.’ Het is voor de artsen eenvoudiger meteen te begin-
nen met de behandeling, want dit soort ‘oplevingen’ kunnen dan voorkomen worden, het beleid is meer
eenduidig en beslissingen kunnen later, op basis van uitgebreide gegevens, genomen worden.

Proeftijd

Rhoden (1986) analyseert de ‘ethiek van de onzekerheid’ en benoemt drie strategieën om met die onze-
kerheid om te gaan. De handelwijze die bij neonatologen in de Verenigde Staten de voorkeur had noemt
ze de ‘wait until certainty’ approach. Alle kinderen worden zo goed mogelijk behandeld. Deze benade-
ring maakt zeker dat alle ‘fouten’ in één richting gaan, die van het leven. Zoals in het strafrecht dat stelt
dat het beter is 99 schuldigen vrijuit te laten in plaats van er één onterecht te veroordelen. Ze noemt het
dan ook wel de ‘Maximin approach’. Deze handelwijze komt voort uit de opvatting dat de fout dat een
kind sterft door een gebrek aan behandelingen, terwijl het een draaglijk leven had kunnen hebben, veel
erger is dan het risico dat een kind in leven wordt gehouden met ernstige handicaps. Cuttini et al (1999)
maakt duidelijk dat aan deze ‘wacht met beslissingen tot zekerheid over diagnose en prognose bestaat’
ook een informatiestrategie vast zit. Ouders krijgen pas informatie wanneer artsen zekerheid hebben over
die informatie.

In Engeland hanteert men de benadering die Rhoden ‘the individualized prognostic strategy’ noemt.
De behandeling wordt in principe altijd gestart, maar de voortzetting er van wordt aan de hand van klini-
sche bevindingen geëvalueerd. De behandeling kan in tijd gelimiteerd zijn of een open einde hebben.
Deze strategie voorkomt extremen in beide richtingen. ‘Fouten’, zowel het opofferen van een potentieel
‘goed’ kind, als het in leven houden van een ernstig gehandicapt kind worden er onwaarschijnlijker door.
Deze benadering roept ook de meeste vragen op wat betreft de legitimiteit van behandelingen. Rhoden
constateert dan ook dat deze benadering aanleiding geeft tot verwarring, onzekerheid en fouten. Soms
wordt een kind onterecht in leven gehouden en soms wordt onterecht gestopt met een behandeling. Het
is een benadering zonder regels en artsen en ouders moeten de beslissingen dus zonder hulp van die regels
nemen. Het is daarom een moeilijke strategie, maar volgens Rhoden de juiste want ze begraaft de onze-
kerheid niet onder ogenschijnlijke morele vastberadenheid om alle levens te redden. Bovendien wordt
geen beslissende stem gegeven aan statistische gegevens, zoals in de derde benadering van Rhoden wel
wordt gedaan. Silverman (1998) spreekt van de ‘dynamische benadering’. King (1992) laat zien dat in de
Verenigde Staten deze strategie door de meeste neonatologen toegepast wordt.

In Zweden laat men bepaalde groepen kinderen zich na geboorte eerst bewijzen, ‘the trial of life’. Een
medisch beleid, ‘the statistical strategy approach,’ ofwel ‘statistical prognostic strategy’, dat lijkt op dat
van de afdeling in Amsterdam.5 Deze handelwijze accepteert dat soms kinderen overlijden die met behan-
deling gered hadden kunnen worden. Deze strategie tracht het aantal kinderen dat een langzame dood
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(doordat ze ondanks geringe overlevingskansen toch behandeld worden) sterft en het aantal kinderen dat
gehandicapt overleeft te minimaliseren. Rhoden stelt dat (mortaliteit- en morbiditeits-) cijfers echter zel-
den genoeg zekerheid geven om beslissingen op te baseren. Ze stelt ook dat de ouders met deze benade-
ring buiten de besluitvorming worden gehouden. In het volgende hoofdstuk zullen we enkele gevallen
bespreken waarbij dat inderdaad het geval lijkt te zijn. De stelling van Rhoden dat deze strategie onzeker-
heid beperkt, doordat er duidelijke behandelingsgrenzen zijn en bovendien de groep die de meeste onze-
kerheid geeft uitgesloten is, lijkt echter niet houdbaar. Ook bleek in het geval van Nadia dat ouders niet
noodzakelijkerwijze buiten de besluitvorming komen te staan.

Maar de ‘statistische strategie’ heeft zeker nadelen. Ten eerste is het in de praktijk vaak niet mogelijk
om een eenduidige keuze te maken vlak na de geboorte. De behandeling van Vari (hoofdstuk III) veroor-
zaakte veel onzekerheid want ze werd, ondanks het moratorium, afgedwongen. De strategie die daarna
gevolgd wordt, kan worden getypeerd als de ‘individualiserende’ strategie. Als dan echter na een tijd gege-
vens beschikbaar komen die vroeger zouden hebben geleid tot het staken van behandelingen, komen die
in feite ‘te laat’. Het kind is dan al niet meer afhankelijk van intensieve behandeling die gestaakt kan wor-
den zodat de ‘foutieve’ initiële beslissing wordt ‘rechtgezet’. Het onzekere van de statistische benadering
is dat die onder invloed van andere betrokken professionals niet geheel gevolgd kan worden en er dan een
ongemakkelijke mengeling van benaderingen ontstaat.

De statistische benadering werkt ook niet als een strategie om onzekerheid te voorkomen omdat een
beslissing een kind niet te behandelen wordt gezien als een moeilijke beslissing. Artsen van de afdeling in
Amsterdam zeggen vaak: ‘Je kan een kind makkelijker meenemen dan wegleggen, bij de ouders brengen
om het daar te laten overlijden’. De zwangerschapsduur klopt niet altijd precies en het aantal dagen is
soms wel degelijk bepalend voor de rijpheid van het kind. Er is bovendien veel individuele variatie in rijp-
heid tussen kinderen, ook afhankelijk van het verloop van de zwangerschap. Iets te kleine kinderen berei-
den zich bijvoorbeeld reeds voor op de geboorte en zijn dus rijper.

Het beoordelen van het kind direct na de geboorte is moeilijk, ook omdat het gaat aan de hand van een
relatief gering aantal gegevens. Er komt nog bij dat iedere actie van de neonatoloog in feite de beoordeling
kan verstoren. We zullen in hoofdstuk negen zien dat een neonatoloog zegt dat hij bijna bang is dat hij het
kind te veel stimuleren zal. Hij vreest dat het kind gaat bewegen en ademen doordat hij het afdroogt, slijm
wegzuigt en onderzoekt. Het kind moet echt zelfstandig tonen wat het waard is, bij het ‘trial of life’, mag
in zijn ogen geen hulp gegeven worden. Het bespreken van deze handelwijze met de ouders is ook een
probleem want het handelen of niet handelen is zo cruciaal en het is bovendien moeilijk uit te leggen. De
neonatoloog die met de ouders van Nadia praat, verwoordt dat ook. In dit geval ontstond er geen pro-
bleem, maar er zijn wel gevallen bekend waarbij problemen ontstonden.

De ‘zaak Messenger’ bijvoorbeeld is een getuigenis van de misverstanden die over de dubbelzinnige en
essentiële eerste minuten in het leven van een extreem prematuur kunnen ontstaan. In 1994 dreigde het
kind van de ouders Messenger in de Verenigde Staten bij 25 weken te worden geboren. Een neonatoloog
sprak met de ouders en vertelde hun dat er (onder meer) 30-40% kans was op een hersenbloeding en
30-50% kans op overleving. Clark (1996: 579) geeft een verslag van wat er gebeurde: ‘The neonatologist
then recorded the parents’ request that no resuscitation be performed. The neonatologist noted the varia-
bility in these infants’ clinical conditions at birth and documented her desire that “we should assess the
baby when baby is born & if infant is vigorous we should support the baby”. De ouders dachten dat hun
kind alleen behandeld zou worden als het ouder leek te zijn dan verwacht. De neonatoloog interpreteerde
de zwijgzaamheid van de ouders na de uitleg over het beoordelen en daarnaar eventueel behandelen van
het kind als een teken van instemming met deze handelwijze. De assistent neonatologie kreeg de instruc-
tie het kind na geboorte, als het actief was en zelf ademde, te intuberen. Ze mocht geen actieve reanimatie
beginnen omdat de ouders daar bezwaar tegen maakten. Het kind werd met een keizersnede geboren
omdat een vaginale bevalling niet lukte. Het kind zag er ‘levenloos en donker’ uit, de assistent beademde

238 Een proeve van leven



het met een kapje. De vader dacht dat ze dat deed om de leeftijd te kunnen schatten. Maar het kind werd
daarop geïntubeerd en op de afdeling neonatologie opgenomen. De ouders maakten bezwaar tegen de
behandeling toen ze hoorden dat hun zoon inderdaad maar 25 weken was. Ze vroegen de staf weg te gaan
en haalden hun zoon van de beademing waarop die meteen overleed. De vader werd daarop van moord
beschuldigd, hij werd echter vrijgesproken. De woorden ‘reanimeren’ (resuscitation) en (assess) ‘beoorde-
len’ hadden voor de stafleden een andere betekenis dan voor de ouders, waardoor een zeer pijnlijk misver-
stand kon ontstaan.

Een vergelijkbaar misverstand is in de woorden van de moeder opgetekend door Raat (1993: 55): ‘Ge-
durende de bevalling gaat ze er min of meer van uit dat het kind is overleden. “Toen het geboren werd
wist ik dan ook niet hoe snel ik mijn ogen dicht moest krijgen. Ik wilde het niet zien”. Direct na de
geboorte wordt het kind door de gynaecoloog meegenomen naar een aparte ruimte en onderzocht. Na
verloop van tijd komt hij terug met het kind: “Hij zei: Het spijt me wel maar dit kan niet, dit wil echt niet,
ze is niet levensvatbaar. Een heel bleek grauw bekkie en dat lag daar een beetje naar adem te snakken. Het
heeft heel even in mijn armen gelegen maar op dat moment dacht ik: Dit kan niet en ik hoef ook eigenlijk
niet te zien dat het zo strijdt, want dit hou ik de rest van mijn leven bij me. Ik zei: Neem haar maar mee,
laat haar rustig dood gaan, ècht dood gaan, en dan wil ik even met haar alleen zijn.” De gynaecoloog stemt
hiermee in. Hij neemt het kind weer met zich mee met de bedoeling terug te komen zodra het is overle-
den. Met haar vriendin, die bij de bevalling aanwezig is geweest, praat ze wat na totdat: “En toen opeens
hoorde ik een ambuballon push, push, push. Op dat moment werd ik héél kwaad. Er was afgesproken dat
er niets meer gedaan zou worden, dat ze zou sterven. (…) In een flits schieten allerlei dingen door je heen.
Wat proberen ze hier nog van te maken? Willen ze nu echt dat het kind geestelijk gehandicapt wordt?”’
Toen de gynaecoloog het kindje meenam naar het aparte kamertje, ging het ademen en werd het roze. De
moeder vertelt wat er was gebeurd (Raat 1993: 56): ‘”Uit zichzelf bijgetrokken. De gynaecoloog had alleen
maar heel even geholpen door een paar keer een beetje lucht bij te pompen”’. Ook in dit geval blijkt het
verschil tussen afwachten en actief behandelen moeilijk te trekken.

Bij Nadia was er geen twijfel over de hulp die ze kreeg bij het tot leven komen, namelijk geen. De vol-
gende stappen in de behandeling konden ook daardoor goed beargumenteerd worden. Een kind als Vari
echter, confronteert de artsen met twee problemen. Hij is intensief behandeld en in leven gehouden ter-
wijl dat op grond van zijn leeftijd niet de bedoeling was. Toen eenmaal de behandeling begonnen was,
bleek ze moeilijk te staken. Dus alle nadelen van de strategie. Vari, Willy en Nadia zijn voorbeelden van
de wijze waarop op de afdeling in Amsterdam grenzen aan het beginnen met behandelen wordt gesteld, of
hoe men dat tracht te doen. Het zijn ook voorbeelden van de manieren waarop de grenzen verschuiven.
Er is nu ruimte om dit soort kinderen te gaan behandelen volgens de ‘individualiserende methode’. Dat is
volgens de artsen ook makkelijker dan het laten liggen, wegleggen of bij de ouders brengen. Want op deze
manier wordt tijd gewonnen om te zien hoe de behandeling verloopt en vooral ook om naar een beslissing
toe te groeien.

We zien in deze casussen ook, dat de houding die Scheff (1963) heeft beschreven, ‘When in doubt,
diagnose illness’, slechts deels opgaat. Artsen handelen niet zoals Guillemin & Holmstrom (1986) stellen,
ze oordelen extreem te vroeg geboren kinderen niet meer levensvatbaar dan ze in werkelijkheid zijn.
Onderzoek laat dit ook zien (Reuss & Gordon 1995; Haywood et al 1998). Eerder worden risico’s bena-
drukt en kansen als laag voorgesteld. Ook als het goed gaat met een kind zien de stafleden nog wel rede-
nen om te twijfelen. Ze houden die twijfel ook in stand om openingen voor beslissingen te creëren, zoals
in hoofdstuk V beschreven is. De onzekerheid rond de behandeling van deze kinderen heeft niet alleen te
maken met de prematurenparadox. Het gaat niet zozeer om moeilijk te categoriseren gegevens over medi-
sche zaken en overlevingskansen, maar eerder over het problematische van ‘succes met betrekking tot de
behandeling’ (Mesman 1993: 247). De onzekerheid over medische gegevens valt in het niet bij de onzeker-
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heid over de morele legitimiteit van het behandelen en de manier waarop met ouders gesproken moet en
kan worden. De onzekerheid gaat over beelden, van het brein meestal, en over woorden.

Moratoria zijn, overeenkomstig deze manier van handelen, logisch. Het moratorium blijkt in de neo-
natologie echter moeilijk te handhaven te zijn. Dat komt niet door dwang die uitgaat van collega’s of van
technologische mogelijkheden op zich. Behandelen is vaak ‘makkelijker’ en ‘herstelhandelingen’ zijn
vaak wel mogelijk. Een moratorium is moeilijk uit te leggen omdat het onder deze omstandigheden soms
weer opgeheven moet worden. Het is ook moeilijk vast te stellen wat ‘niet handelen’ is. Er komt nog bij
dat door het onthouden van behandelingen mogelijk een fout van het eerste type wordt gemaakt. (een
kind laten overlijden dat potentieel een gezond leven zou hebben indien volledig behandeld). Moratoria
zijn er omdat er getwijfeld wordt aan de legitimiteit van behandelingen, maar die moratoria veroorzaken
zelf ook weer twijfel, het zijn dus heel bijzondere twijfeltechnieken.

Symbiose?

Ook al zijn de artsen onzeker over behandelingen en passen ze die niet altijd toe, juist omdat ze bang zijn
dat ze te lang door zullen gaan met behandelen, ze worden vaak toch beschuldigd van ‘maar doorgaan’
(Nederland) of ‘therapeutische hardnekkigheid’ (België) door de verpleegkundigen. Al zijn er inderdaad
ook voorbeelden van het tegendeel. In het geval van Willy meende de verpleegkundige dat er niet meer
gewacht moest worden met intuberen, ‘anders was het niet meer nodig’. De verpleegkundigen gaven in
het geval van Vari zelden blijk van twijfel over de zin van behandelingen. Toch ontstaan er vaak menings-
verschillen tussen artsen en verpleegkundigen als het gaat om de beoordeling van de zin van behande-
lingen. In de casus van Vari blijkt dat verpleegkundigen spreken in termen van ‘waar zijn we mee bezig’.
De andere verpleegkundige zegt: ‘ja hoor, gaan we lekker door’. In de laatste uitspraak lijkt de verpleeg-
kundige de verantwoordelijkheid al meer bij anderen te leggen.

Vaak ervaren verpleegkundigen de behandeling als een probleem van de artsen en doen ze uitspraken
als ‘waar zijn ze nou mee bezig?’ Verpleegkundigen dragen niet de verantwoordelijkheid voor behandel-
beslissingen maar ze zijn wel bij de besluitvorming betrokken, dat geeft hun een merkwaardige positie. Ze
voelen zich niet verantwoordelijk voor de beslissingen en portretteren zich als een professie die een soort
interne oppositie voert tegen de artsen. Vooral als er sprake is van ‘een bloeding’, spreken de verpleegkun-
digen twijfel uit over de zin van behandelingen. Maar ze doen dat op een emotionele manier die niet
bedoeld is om bij te dragen aan besluitvorming. Ze trachten bijvoorbeeld niet eens te verifiëren wat de
ernst van die bloedingen is. Ze doen die uitspraken ook niet vaak in het bijzijn van artsen, laat staan in het
(formele) overleg over het kind. Ze blijven bij de beoordeling van gegevens over de hersenen vooral uit-
gaan van ‘gut feelings’. Dat staat in merkwaardige tegenstelling tot de omgang met andere gegevens. Er is
overigens wel een verschil tussen de verpleegkundigen van beide afdelingen. De verpleegkundigen van de
afdeling in Gent waren vaak niet goed op de hoogte van cruciale gegevens die door de arts met de ouders
waren besproken. Maar ook op de afdeling in Amsterdam gaven de verpleegkundigen hun mening over
een kind in overleg met de artsen niet op grond van gegevens die in de discussie waardevol worden gevon-
den. De verpleegkundigen schuiven de verantwoordelijkheid voor beslissingen van zich af, maar ze laten
merken dat ze zich wel verantwoordelijk voelen voor de kinderen wier leven op de afdeling het leven is
gered, vooral als die kinderen later gehandicapt blijken te zijn.

Hun positie is heel vreemd. Ze maken deel uit van het team dat de behandelingen uitvoert en
bespreekt, ze hebben echter geen werkelijke stem bij beslissingen maar ze houden die positie zelf, door
hun onwil zich meer daar op te richten, in stand. Ze zoeken hun invloed op een bijzondere manier; als
remmende factor die controleert of de dingen gaan zoals ze altijd gingen. Want ze hebben wel degelijk
invloed. Ze controleren of zaken gaan zoals ze altijd gaan en vergelijken de toestand van kinderen met
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voorbeeld gevallen uit het verleden. Dat zijn dan echter vaak extreme gevallen en die vergelijking kleurt
hun oordeel.

In literatuur wordt vaak een rooskleurig beeld geschetst van de ethische beginselen van verpleegkundi-
gen. Ze zouden, in tegenstelling tot de artsen, een holistisch beeld van de patiënt hebben en alle patiënten
als moreel waardevol beschouwen (Penticuff 1995). Guillemin & Holmstrom (1986) signaleren echter dat
verpleegkundigen niet zozeer holistisch als wel emotioneel (negatief) oordelen over kinderen. Op afde-
lingen in Gent en Amsterdam bleek dit ook. Verpleegkundigen oordelen júíst over de toekomstige kwali-
teit van leven heel snel en vaak niet gebaseerd op gegevens die over het kind bekend zijn. Ook zouden ver-
pleegkundigen door hun fysieke contact met patiënten meer aandacht hebben voor ongemak en pijn bij
patiënten. In de praktijk gaat de aandacht van verpleegkundigen voor pijnbestrijding vaak gelijk op met
de aandacht van artsen. Op de afdeling in Amsterdam vinden verpleegkundigen en artsen het beademen
een behandeling die het kind veel ongemak en pijn bezorgt, daarom krijgen beademde kinderen stan-
daard morfine. Op de afdeling in Gent krijgen kinderen nooit standaard morfine en de verpleegkundigen
vragen er ook niet om. Tot slot wordt aan verpleegkundigen toegedicht dat ze de ouders veel zeggenschap
willen geven. De verpleegkundigen op de afdeling in Gent weerleggen dergelijke claims. De verpleegkun-
digen daar zijn niet bij de belangrijke gesprekken van artsen met ouders, ze zijn dus niet op de hoogte en
kunnen bijvoorbeeld niet als tussenpersoon of vertaler tussen de neonatologen en de ouders dienen. De
verpleegkundigen op de afdeling in Amsterdam bewijzen haar (de stelling: ‘zeggenschap bevorderen’) niet
noodzakelijkerwijze want ook de artsen willen daar graag de mening van de ouders horen.

Verpleegkundigen reageren over het algemeen intuïtief op de toestand van patiënten en benadrukken
het feit dat kinderen in leven zijn gehouden door het handelen van het hele team. Bínnen dat team doelen
zij dan vooral op de verantwoordelijkheid van de artsen, omdat die beslissen over het starten en continu-
eren van behandelingen. Medici reageren neutraler op de patiënten en benadrukken meer dat ze al het
mogelijke gedaan hebben om ergere schade te voorkomen (indien een kind gehandicapt overleeft).

Het is voor verpleegkundigen moeilijk om te gaan met de ambiguïteit van de neonatale intensive care.
Verpleegkundigen op de afdeling in Gent klaagden bijvoorbeeld dat het geen zin had om aan de artsen te
vragen naar de bloedingen in het hoofd van een kindje omdat ze van iedere arts een ander verhaal kregen
te horen. Dat is zo, maar dat hoort bij de onzekerheid in de zorg. De gegevens zijn vaak niet eenduidig. En
door niet meer te vragen aan de artsen duiden de verpleegkundigen hun eigen positie feilloos aan: als uit-
voerders van technische handelingen, niet op de hoogte van medische gegevens, besluitvorming en ook
niet in staat om als gesprekspartners van de artsen te dienen. De verpleegkundigen vergeten dat de artsen
zelf ook twijfelen over de zin van behandelingen en onthouden zich een plaats bij de uitwerking van die
twijfel. Verpleegkundigen willen graag de zekerheid van beleid weten en daarom zijn zij vaak de eersten
die vragen om afspraken over de limieten van de behandeling (Pool 1996). De artsen ervaren die vragen
als een kritische controle van hun werk en ook meestal als te vroeg gesteld. Maar dergelijke vragen leiden
wel tot overleg en betrokkenheid van verpleegkundigen bij de besluitvorming.

De positie van verpleegkundigen wordt door auteurs geassocieerd met stress en burnout. Die komen
niet alleen voort uit de omgang met patiënten en hun ouders. Ook filosofische en ethische problemen
worden genoemd (Gustatis & Young 1986; Guillemin & Holmstrom 1986). De professionele relaties in
het verpleegkundig team en met het medische team zorgen voor verdere oorzaken van stress en burnout
(Hingly & Cooper 1986). Het lijkt echter ook zo te zijn dat verpleegkundigen zich binnen het team op
een merkwaardige manier positioneren: kritisch en verantwoordelijk, maar zonder zich veel kansen te
geven om enige controle over de problemen te hebben.

De positie van verpleegkundigen op de afdelingen in Amsterdam en Gent verschilde aanzienlijk maar
beide traden vaak op als sceptische en op zich goed geïnformeerde (want ze kennen de organisatie, de
routines en standpunten en weten veel van de problemen met kinderen en ouders) volgers van het medi-
sche beleid. Ze plaatsen zich graag buiten de besluitvormingsstructuur om in die ruimte hun morele
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gelijk te uiten. Ze kunnen ook in betrekkelijke vrijheid uitspraken doen want de beslissingen zijn niet
hun verantwoordelijkheid. Ze plaatsen zich met hun emotionele en radicale mening vaak buiten de
besluitvormingsstructuur. Toch hebben ze wel invloed op behandelingsbeslissingen omdat ze vragen
om helderheid en als kritische insider het behandelingsproces controleren. Ze zijn bepaalde handelwij-
zen en behandelingscriteria gewend en als daar van afgeweken wordt, wijzen ze er wel op dat het normaal
anders gaat.

In de neonatale zorg hebben verpleegkundigen een geëxpandeerde rol gekregen (Harris et al. 1996). Ze
combineren een intensieve omgang met techniek en de vele technische (medische) handelingen met meer
persoonlijk en op communicatie gericht werk. Penticuff (1995) ziet de geëxpandeerde rol en het combine-
ren van verschillende aspecten in het werk als een gelegenheid om bij te dragen aan meer humane besluit-
vorming. Maar zoals Harris et al. (1996) constateren is merkwaardig genoeg de ontwikkeling waarin patiën-
ten meer zeggenschap kregen, aan de verpleegkundigen voorbijgegaan. De verpleegkundigen hebben
weinig inspraak bij beslissingen, ook al verrichten ze een aantal medische taken en hebben ze een eigen
deskundigheid. Jameton (1995) constateert terecht dat onafhankelijkheid en het hebben van eigen taken
niet noodzakelijkerwijze bijdraagt aan het hebben van invloed op de besluitvorming. Dit verschijnsel
kunnen we zien op de afdeling in Gent waar verpleegkundigen een uitgebreide rol hebben. Ze verrichten
tal van medische handelingen en hanteren zelfstandig techniek. Toch hebben ze geen inbreng in de
besluitvorming. Ze passen zich met hun handelen volledig in het medische model van de afdeling en ont-
beren eigen verpleegkundige taken. Ze brengen de ‘symbiose van de verpleegkundige met de machine’
die Jameton (1995) noemt wel op heel bijzondere manier tot stand.6 Ze worden door de artsen als midde-
len gezien om de behandeling uit te voeren en fungeren zo in zekere zin zelf als een techniek.

De omgang met technieken kan de verpleegkundige rol wel sterk onderscheiden. De verpleegkundi-
gen van de afdeling in Gent zijn inderdaad vooral in het medische model geplaatst. Dat bespaart hun ook
de inbreng bij besluitvorming en de onzekerheid daarvan. Ook de onzekerheid van het informeren van
ouders en het omgaan met die informatie en geïnformeerde ouders wordt hen bespaard. Zoals eerder
aangegeven handelen de neonatologen niet op dergelijke wijze om de verpleegkundigen dwars te zitten.
Ze willen de informatie die ouders krijgen over essentiële zaken zo veel mogelijk eenduidig brengen. Op
zich zeiden de artsen liever te hebben dat verpleegkundigen bij de gesprekken met artsen waren en meer als
teamgenoten aan de behandeling meewerkten. Dat was immers ook in hun belang. De verpleegkundigen
houden dus weinig eigen gebieden over, maar ook weinig aanleiding om in aanraking te komen met de
twijfel die op neonatologie-afdelingen ontstaat over behandelingen.

Verpleegkundigen van de afdeling in Amsterdam hebben wel een rol bij het informeren van ouders. Ze
zijn daardoor meer bij het team dat beslissingen neemt betrokken. Maar ook zij houden ruimte om zich er
tegen af te zetten, de beslissingen voor te stellen als door anderen, de artsen, genomen. Op de afdeling in
Amsterdam hebben verpleegkundigen echter ook in grote mate zelfstandig de controle over een aantal
belangrijke technieken. Dit zijn het geven van CPAP en de kangoeroemethode. Die taken geven hun een
eigen verantwoordelijkheid en een alternatieve geëxpandeerde rol. Het merkwaardige feit doet zich voor
dat hoe meer verpleegkundigen, als die op de afdeling in Gent, werken met techniek en hun taken daar
ook toe beperkt zien, hoe meer zij terugvallen op uitingen vanuit ‘gut feelings’.

CPAP en kangoeroemethode staan voor een groot deel onder de controle van de verpleegkundigen. Zij
bepalen wanneer en hoe ze worden gegeven of (in het geval van de kangoeroemethode) wanneer ze wor-
den toegestaan. Beide technieken zijn in feite een soort verzet tegen ‘echte’ techniek op de neonatogie-
afdeling. Ze vergen een grote aanpassing aan de individuele patiënt. Ze geven veel werk en eisen een con-
tinue aanwezigheid en zijn dus met name geschikt voor verpleegkundigen. Die krijgen daardoor op de
afdeling in Amsterdam de gelegenheid een eigen domein af te bakenen waardoor ze meer betrokken zijn
bij de behandeling en het informeren en begeleiden van de ouders.
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De technieken die op afdelingen gebruikt worden bepalen ook de twijfel die over kinderen kan ont-
staan en geuit kan worden. Zo geeft CPAP bijvoorbeeld veel mogelijkheden aan kinderen om zelf te gaan
ademen en daardoor allerlei problemen te vertonen. De ademhaling stokt vaak tijdelijk op grond van een
onvolgroeid ademcentrum. Dergelijke ademstilstanden (apneu) en er mee verbonden dalingen van de
hartslagfrequentie (bradycardie) worden met deze techniek heel zichtbaar. Kinderen met CPAP kunnen
ook door eigen bewegingen de werking van de behandeling verminderen. Dat geeft dan weer aanleiding
om de wil van het kind te benoemen. Deze technieken geven het kind de mogelijkheid zich op andere
manieren te ‘uiten’ en er is iets van een sociale reactie op mogelijk. Beademing beperkt de mogelijkheden
van kinderen veel meer en de twijfel gaat daarbij meer over medische gegevens als bloeduitslagen en der-
gelijke. Een symbiose aangaan met techniek lijkt niet de beste positie voor verpleegkundigen, ze krijgen er
geen eigen deskundigheid door en worden gereduceerd tot een hulpmiddel.

In dit hoofdstuk is besproken hoe behandelingstechnieken met een betwijfeld effect ingepast worden
in een strategie van een afdeling. De afdeling in Amsterdam hanteert een moratorium op behandelingen
van kinderen onder de 26 weken zwangerschapsduur. Het moratorium blijkt moeilijk houdbaar te zijn
bij kinderen van 25 weken (en enige dagen) omdat er grote verschillen zijn tussen individuele kinderen.
Een dergelijk moratorium blijkt ook een groot probleem te herbergen: kinderen kunnen er door overlij-
den terwijl ze hadden gered kunnen worden. Bovendien valt het moeilijk aan ouders uit te leggen en
daardoor ontstaat er ruimte voor misverstanden en conflicten met ouders. In dit verband is het echter
belangrijk te constateren dat er moratoria bestaan en kunnen bestaan, want ze gaan in tegen diverse onder-
zoeksbevindingen én tegen de aanname dat alle beschikbare technieken ook altijd ingezet (moeten) wor-
den. Het moratorium laat zien dat het niet inzetten van alle mogelijke behandelingen veel twijfel geeft.

De rol van de verpleegkundigen op deze afdeling is besproken. Ze twijfelen vaak op een andere manier
dan de artsen. Hun werkzaamheden geven een ander perspectief op de patiënt en de gang van zaken. Vaak
reageren ze (mede als gevolg van hun werkzaamheden en contact met de patiënten) op zo’n manier dat ze
zich buiten de besluitvorming plaatsen. Dat is jammer, want hun mening en perspectief kan de besluitvor-
ming gunstig beïnvloeden en de medici hebben alleen maar belang bij teamleden waarmee ze kunnen
overleggen.
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HOOFDSTUK IX

Oppakken of wegleggen

Met ‘oppakken’ of ‘wegleggen’ duiden stafleden van de afdeling in Amsterdam de behandelingsopties
aan. Deze beeldspraak simplificeert want er zijn allerlei tussenvormen, zoals we reeds zagen, maar ze raakt
ook de kern omdat het beginnen met behandelingen de verdere keuzemogelijkheden bepaalt. We hebben
in de voorgaande hoofdstukken verschillende soorten beslissingen besproken maar dat gebeurde steeds in
het kader van een ander thema. In dit en het volgende hoofdstuk gaat het over de besluitvorming zelf. Het
belangrijkste onderwerp binnen dit thema is de zeggenschap van ouders bij de beslissingen.

Wat voor soort beslissingen worden er op deze afdelingen genomen en welke rol spelen (de wensen en de
omstandigheden) van ouders bij de besluitvorming en hoeveel zeggenschap hebben ouders bij belangrijke
behandelingsbeslissingen over hun kind? Dat zal zowel gebeuren aan de hand van enkele casussen, als aan
de hand van gegevens uit rapporten over besluitvorming en gegevens uit media en rechtszaken. De rol van
het recht en de zeggenschap van ouders volgens het recht komt aan de orde in dit hoofdstuk.

De zeggenschap van ouders is een belangrijk, beladen en actueel thema. Ouders zijn de wettelijke ver-
tegenwoordigers van hun kind en ze moeten beslissen over de medische behandeling van het kind. Maar
hoe ver reikt daarbij hun zeggenschap? Recentelijk is de zeggenschap van ouders over beslissingen rond de
behandeling van jonge kinderen ter sprake gekomen. In Nederland werd de zeggenschap van ouders bij-
voorbeeld besproken in het programma Zembla (16-5-2000), twee ouderparen van wie de mening door
artsen niet gehoord werd, kwamen aan het woord. In een artikel in NRC-handelsblad (11-12-1999) werd
een van deze ouders, van een weliswaar wat ouder kind, met een bacteriële infectie (meningokokkensep-
sis) geïnterviewd. Duidelijk werd dat de artsen beslisten. Ouders kunnen door de arts (tijdelijk) uit de
ouderlijke macht worden gezet indien de arts de mening van de ouders over de behandeling niet in het
belang van het kind acht. In Engeland werd in het najaar van 2000 een ‘Siamese tweeling’ gescheiden
zonder toestemming van de ouders. Het meningsverschil tussen de ouders en de artsen werd door de
rechter beslecht. In Nederland werd daarop in het programma Barend en Witteman (14-11-2000) de situ-
atie van ouders en artsen opnieuw besproken. In een artikel in NRC handelsblad (28-9-2000) bleek ook
hoe ingewikkeld het onderwerp is. Op de vraag wie zou moeten beslissen of een prematuur geboren kind
of een kind met ernstige afwijkingen behandeld moet worden antwoordt de geïnterviewde neonatoloog
dat de artsen dit moeten beslissen. De artsen kunnen namelijk volgens hem het beste beoordelen wat een
medische ingreep betekent voor een kind en hoe zinvol een behandeling is, ouders hebben daar in wezen
niets over te zeggen. De neonatoloog zegt echter ook dat hij vindt dat ouders moeten beslissen. Hij legiti-
meert zijn eerste uitspraak: “Maar het staat nu eenmaal zo in de wet: een arts hoeft geen ‘medisch zinloze’
handelingen te verrichten. En, in het tegenovergestelde geval: als ouders zich verzetten tegen een ingreep
die volgens artsen in het belang van het kind is, kunnen ze door de rechter worden ontzet uit de ouderlijke
macht. Het belang van het kind staat voorop.” Uit de rest van het interview blijkt hoeveel moeite de neo-
natoloog soms moet doen om van ouders toestemming te krijgen voor een beslissing die volgens hem toch
wettelijk de arts toekomt. De ouders hebben getuige dat deel van het interview het laatste woord over hun
kind.1



Wetgeving is van groot belang bij de beslissingen en bij de zeggenschap van ouders. De afdelingen zijn
weliswaar relatief gesloten door hun specialistische karakter maar ze zijn ook juist heel publiek door de
grote hoeveelheid mensen die bij beslissingen betrokken is en door de publikaties van artsen over hun
beslissingen. Wetgeving betreffende levensbeëindiging, maar ook wetgeving over de beroepsgroep, de
WGBO, hebben in Nederland invloed op de besluitvorming. Een (alweer recent) voorbeeld van de moge-
lijk grote invloed van wet- en regelgeving bij beslissingen blijkt uit het voorstel voor ‘Richtlijnen na het
overlijden van minderjarigen’ door het Adviesbureau Van Montfoort aan de Ministeries van Justitie en
VWS. De voorgestelde richtlijn stelt dat na het overlijden van minderjarigen altijd een forensisch genees-
kundige ingeschakeld moet worden die kan onderzoeken of er sprake is van kindermishandeling of een
medische fout. Het doel van de richtlijnen is om meer gevallen van kindermishandeling aan de dag te
brengen. De onderzoekers van het bureau spreken van een ‘cultuuromslag’ die nodig is: ‘Nu prevaleren
de rechten van de ouders op privacy en de rechten van de geneeskundige op geheimhouding. Met de
invoering van de richtlijnen wordt daarvan afgestapt. Dan gaan de rechten van het kind voor en zonodig
worden die via het strafrecht bewaakt.’2 De richtlijnen worden door de betrokken Ministeries onderschre-
ven en zullen nu besproken worden met de betrokken instanties. Als dergelijke richtlijnen worden aan-
genomen lijkt een vergelijking met de fameuze ‘baby Doe wetgeving’ in de Verenigde Staten begin jaren
tachtig, toen ook ieder sterfgeval juridisch onderzocht diende te worden, passend. Het zou een invasie van
het recht op de afdelingen betekenen.3

We zagen reeds in de voorgaande hoofdstukken dat stafleden de neiging hebben om ouders zo te infor-
meren dat ze betrokken raken bij de besluitvorming over hun kind. Ouders werd meestal niet veel hoop
op een goede afloop van de behandeling gegeven, ofschoon ouders ondanks de nadruk op risico’s wel
enige hoop behielden. Soms werd in eufemistische termen gesproken, zodat ouders niet duidelijk werd
gemaakt dat er mogelijk hersenbeschadigingen met belangrijke gevolgen zouden zijn en in het geval van
Willy werd de kwaliteit van het latere leven niet besproken met ouders omdat de ouders dat niet wilden.
Stafleden willen en of kunnen ouders niet altijd bij besluitvorming betrekken.

De stelling in deze studie is dat er voor ouders op deze afdelingen, bij de behandeling van extreem te
vroeg geboren kinderen, gewoonlijk veel zeggenschap ontstaat. Stafleden zijn zelf onzeker over de legiti-
miteit van levensverlengende behandelingen. Die onzekerheid betreft niet alleen de medische gegevens,
ze geldt vooral voor de implicaties van die gegevens. Stafleden willen de medische gegevens en de prog-
nose die daaruit volgt met de ouders betekenis geven in die specifieke situatie. Ze hebben het perspectief
van de ouders nodig om het belang van de medische gegevens in die situatie te kunnen vaststellen. De
gesprekken met ouders gaan dus veel verder dan ‘betrekken bij besluitvorming’ zoals dat vaak in onder-
zoek geformuleerd wordt (‘sounded out’ in het Engels). Stafleden hebben ouders nodig omdat het voor
een deel gaat om waardeoordelen waaraan in iedere situatie verschillende invulling gegeven kan worden
(Sutorius 1989). Ook de omstandigheden van ouders beïnvloeden de betekenis die aan gegevens wordt
gegevens soms. Bij ouders die na een lang bestaande kinderwens of via vele medische ingrepen om
zwanger te worden een extreem te vroeg geboren kinderen krijgen worden gegevens over overlevingskan-
sen bijvoorbeeld anders geïnterpreteerd en meegedeeld dan bij heel jonge ouders. Dit wil niet zeggen dat
willekeurige beslissingen worden genomen. In rapporten van kinderartsen als Doen of laten? (NVK 1992)
wordt aangegeven welke criteria dergelijke beslissingen wordt opgehangen.

De stelling over de belangrijke inbreng van ouders en hun perspectief en omstandigheden gaat in tegen
onderzoeksverslagen van vele auteurs en de discussie zal dan ook met deze gegevens gevoerd worden. In
dit hoofdstuk zal besproken worden waarom volgens diverse auteurs de ouders geen rol bij besluitvor-
ming spelen. Wanneer is dat zo en voor welke situaties geldt die mening? In dit hoofdstuk worden enkele
voorbeelden besproken van situaties waarin ouders bij beslissingen geen bepalende rol spelen. In hoofd-
stuk X wordt een casus besproken waaruit blijkt dat de logica van de behandeling van dit soort hele kleine
kinderen wel degelijk leidt tot een belangrijke rol van ouders bij beslissingen rond het levenseinde.
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In dit hoofdstuk wordt de besluitvorming over enkele kinderen besproken. Eén kind op afdeling in
Gent en drie kinderen op de afdeling in Amsterdam. Het kind op de afdeling in Gent blijkt na enkele
weken intensieve behandeling een ernstige vorm van hersenschade te hebben. De drie kinderen op de
afdeling in Amsterdam die besproken worden hebben een verschillend behandelingsverloop. Het ene
kind wordt opgenomen op de afdeling, ‘opgepakt’ terwijl de twee andere kinderen bij de ouders op de
afdeling verloskunde gelaten worden, ‘weggelegd’. De situaties verschillen aanzienlijk, maar de zeggen-
schap van de ouders is in deze vier casussen gering.4

Beginnen en beëindigen

‘Vroeger’, vertelde een neonatoloog op de afdeling in Amsterdam, ‘toen ik hier begon, liep je ‘s avonds
met elkaar langs de couveuses en als je dan besloot dat een kind het niet zou redden of dat het beschadigd
was, dan stopte je de behandeling en liet het overlijden. Daarna belde je dan de ouders dat het kind was
overleden’.5 De arts vertelde dit met de nadruk op het verschil met de huidige praktijk waarin ouders
volledig op de hoogte zijn van medische gegevens en gevraagd worden naar hun mening. Uit de recente
geschiedenis zijn verschillende dingen bekend over de beslissingen en de zeggenschap van ouders.

‘Euthanasie’ werd in Nederland in de jaren tachtig gedefinieerd als levensbeëindigend handelen op
iemands eigen verzoek, waarmee levensbeëindiging zonder verzoek naar een ander discours werden ver-
wezen. De neonatoloog De Leeuw (1987: 773) schreef daarom in een artikel “Over euthanasie bij pasge-
borenen wordt niet gesproken”. De toenemende duidelijkheid over euthanasie bij wilsbekwame pati-
ënten stond volgens hem in schril contrast met de situatie rond patiënten die geen eigen wilsbeschikking
konden geven: ‘Sommigen stellen daarom dat euthanasie bij pasgeborenen niet bestaat. Anderen menen
– de discussie niet uit de weg gaande – dat bij pasgeborenen om deze reden van levensbeëindiging gespro-
ken moet worden. Levensbeëindiging van pasgeborenen vindt sinds vele jaren in Nederland plaats. Dit
gebeurt in het verborgene en het is op dit moment dan ook in het geheel niet duidelijk welke normen en
welke zorgvuldigheid daarbij toegepast worden. Het getuigt dan van weinig begrip voor de praktijk om
het probleem van levensbeëindiging van pasgeborenen dood te zwijgen. Leenen heeft in de euthanasiedis-
cussie veel bijgedragen aan het scheppen van helderheid. Hij onderscheidt ‘staken van zinloos medisch
handelen’ – dat geen punt van discussie behoeft te zijn – van welbewust levensbeëindigend handelen, het-
geen bij pasgeborenen als doodslag of moord beschouwd moet worden. In de praktijk zijn hiermede ech-
ter de moeilijkheden niet opgelost.’

Enkele bronnen leveren gegevens over besluitvorming in Nederland6 in ‘het verleden’, de jaren zeventig
en tachtig.7 In het adviesrapport Euthanasie8 (Gezondheidsraad 1973) wordt gesteld: ‘Hier zij de aandacht
gevestigd op de bijzondere problemen die de arts ontmoet als het gaat om pasgeboren baby’s of nog jonge
kinderen. Van een geldige wilsbeschikking is dan geen sprake. De eventueel kenbaar gemaakte wens van
de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is niet altijd vrij van emoties of bijkomstige overwegingen.
De verantwoordelijkheid van de arts weegt hier wel zéér zwaar.’ Juist om die zware verantwoording en
omdat ‘de arts alleen en zonder duidelijke richtlijnen en/of nader overleg met anderen’ tot een beslissing
moet komen heeft de Gezondheidsraad in 1975 het rapport Euthanasie bij pasgeborenen gepubliceerd. In
dit rapport wordt gesteld dat de ouders meestal het advies van de arts volgen, waaruit diens verantwoorde-
lijkheid volgt: ‘Aangezien er geen specifieke wettelijke voorschriften bestaan voor de toepassing van
euthanasie en vooral ook voor de toepassing van euthanasie bij zwaar defecte pasgeborenen, zal veel aan
de betrokkenen en aan de artsen moeten worden overgelaten. Daarbij is de positie van de arts zeer belang-
rijk en verantwoordelijkheid groot, louter omdat het onjuist zou zijn indien de arts zich aan deze verant-
woordelijkheid zou onttrekken; niet omdat dit de meest gewenste situatie is of omdat de arts dit zelf zou
willen. Dit klemt nog des te meer, omdat de ervaring bewijst dat de ouders veelvuldig het advies van de
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arts volgen, zodat ook een arts die de verantwoordelijkheid voor een besluit niet wil nemen, deze verant-
woordelijkheid tot een grote hoogte toch krijgt te dragen omdat hij zich aan een – zwaar wegend – advies
aan die ouders niet kan onttrekken’. (11)

‘Ten aanzien van euthanasie bij kinderen’, stelt Hilhorst (1983: 140)9 vallen met name twee zaken op:
de geringe invloed van de ouders in de uiteindelijke beslissing tot euthanasietoepassing en het weinig
voorkomende, maar onvermijdelijke euthanaserende handelen ten aanzien van ernstig defecte vroeg- en
pasgeborenen. (…) De meest ouders verlaten zich op het medisch oordeel en de behandeling van de arts
(-en). Voorzover zij in het behandelingbeleid door de arts worden betrokken, presenteert de arts in de
meeste gevallen de centrale behandelingsbeslissingen toch als de ‘beste oplossing’ tegenover de ouders om
hen niet te belasten met een zware en emotionele leven-of-dood-beslissing over hun eigen kind.’ Volgens
Hilhorst (136) (die zich baseert op interviews met stafleden) is het oordeel van de arts initiërend en beslis-
send, ouders zullen zelden over ‘euthanasie beginnen of de grenzen van de behandeling aan willen geven.
Niet alleen omdat ze afgeschrikt worden door de specialistische ziekenhuisomgeving, maar ook omdat ze
er van uitgaan dat de artsen er geen gehoor aan zullen geven omdat ze gericht zijn op levensbehoud.
Ouders kunnen volgens Hilhorst geen directe invloed of controle uitoefenen op het handelen van de arts.
De artsen zijn van mening dat ouders wel betrokken moeten worden in het overleg, maar dat ze buiten de
uiteindelijke behandelingsbeslissing moeten worden gehouden ‘omdat ze niet belast dienen te worden
met eindbeslissingen over leven en dood van hun eigen kind.’ Ook als ouders wel hun mening geven
wordt die toch ingepast in een paternalistisch patroon: ‘Enkele ouders vragen wel eens aan de arts geen
kunst- en vliegwerk te verrichten bij het alsmaar verlengen en instandhouden van het gehandicapte en/of
ernstig zieke leven van hun kind. Soms vragen zij de arts de beademingsapparatuur af te zetten als er geen
vooruitzicht meer is. Meestal komt het behandelingsteam zelfstandig tot de conclusie, dat het beëindigen
van de behandeling (abstineren) of van het leven (termineren) de beste oplossing biedt in uitzichtloze
situaties. De verpleging sluit zich in deze vrijwel altijd aan bij het artsenoordeel. Meestentijds is de arts
reeds in gesprek met de ouders van de patiënt vanaf het moment dat de situatie van de patiënt ernstig is of
verslechtert. In de praktijk van het euthanaserend handelen bij kinderen blijkt dat in samenspraak met de
ouders van de patiënt en de behandeld arts, de ouders door de arts meestal worden voorbereid op het
naderende levenseinde van de patiënt (‘We kunnen niets meer doen’), maar ook wel eens dat de ouders de
arts vragen de patiënt niet langer te laten lijden en in leven te houden.’

Hilhorst schetst de mogelijkheden van overleg tussen ouders en artsen. Euthanasietoepassing geschiedt
wanneer de arts en ouders het daarover eens zijn, of niet als ze het daarover eens zijn. Als alleen de ouders
euthanasie wensen en de arts niet kan het toch indien daartoe een andere arts bereid is. Hilhorst werkt die
optie niet verder uit. Het meest waarschijnlijk is dat de ouders in die situatie hun zin niet krijgen. Als de
arts het wil en de ouders niet is het waarschijnlijk dat euthanasie toch plaats vindt, Hilhorst geeft aan dat
het dan zonder medeweten van de ouders gebeurt, maar nadere informatie over deze conflicten geeft hij
niet.

Een indringende blik op de besluitvorming, die ook gevolgen had voor de betrokken stafleden omdat
er een gerechtelijk vooronderzoek op volgde (na het getuigenverhoor werd het onderzoek gesloten), biedt
een bijlage aan Vrij Nederland van 27 augustus 1983. Het betreft een meisje dat na 32 weken zwanger-
schapsduur is geboren door middel van een keizersnede. Het kind had een grote groeiachterstand en
kreeg na de geboorte een infectie en een hersenbloeding waardoor zich een waterhoofd begon te ontwik-
kelen. Volgens de artsen is er een ernstig verlies van hersenweefsel en de ouders vragen per brief of de
behandeling beëindigd kan worden. Een van de artsen leest uit de brief voor: ‘Ze schrijven dat hun kind
genoeg heeft geleden (citaat): “Nu weet ze nog niet wat er gebeurt, later beseft ze wat ze allemaal moet
ondergaan. Het leven is alleen aanvaardbaar wanneer het inhoudt dat een kind kan functioneren zonder
hulp van instellingen.” Beide ouders zitten in het onderwijs en schrijven dat ze genoeg gevolgen hebben
gezien van te agressieve behandeling. Ze vragen geen religieuze of ethische normen te laten prevaleren.’
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De arts vertelt dat de ouders zeker geen toestemming zullen geven voor verdere behandeling en dat als er
een drain (om het teveel aan hersenvocht af te laten lopen) zou moeten worden aangelegd, de ouders uit
de ouderlijke macht zouden moeten worden ontzet. Uiteindelijk spitst de discussie zich toe op de vraag of
het leven van het meisje actief beëindigd moet en kan worden want men verwacht dat als er geen drain
wordt aangelegd, het kind niet snel zal overlijden, maar wel pijn zal lijden. Er werd eerst afgewacht maar
uiteindelijk, toen de toestand van het meisje achteruit ging, heeft men de dood medicamenteus versneld.10

De Leeuw en Treffers (1984:842) bespreken de casus en spreken van ‘levensbeëindiging’.11 Ze gebruiken
de casus als een voorbeeld van de beslissingen waarvoor stafleden en ouders in de neonatologie komen te
staan en menen dat ouders12 tezamen met artsen de “wilsbeschikking van het kind” kunnen verwoorden
zodat ook pasgeborenen ‘een zachte dood’ kunnen krijgen indien ouders en stafleden dat behandeling
geen zin meer heeft. Ze stellen: ‘Er komen momenten voor tijdens de perinatale zorg waarop de behande-
lende artsen zich afvragen of (verdere) behandeling van het kind (nog) zin heeft. Ook bij de ouders zal dit
het geval kunnen zijn. De huidige maatschappelijke ontwikkeling, ook in de geneeskunde, heeft de
mogelijkheid van een grotere openheid geschapen. Mondige, bewuste ouders willen meepraten omtrent
beslissingen. Wanneer verder behandeling uitzichtloos lijkt en geen perspectief biedt op een menswaardig
bestaan, zal het staken van de behandeling aan de orde komen. Hoewel het niet aan artsen is om de zin
van iemands leven te beoordelen, moeten zij wel de gegevens aandragen voor de discussie die daaromtrent
nodig kan zijn. (…) Een besluit tot het staken van medisch handelen zal een arts nooit alleen moeten
nemen. Een gedegen overleg met andere, niet van hem afhankelijke artsen is vereist. Na goede voorlich-
ting van de ouders kunnen hun overwogen oordeel, eventueel bereikt na consultatie van voor hen belang-
rijke andere personen, én dat van de behandelende artsen tot de gezamenlijk (cursief De Leeuw & Tref-
fers) genomen beslissing leiden om de behandeling te staken.’ De gezondheidsjurist Leenen (1984), die
enkele malen kritisch heeft gereageerd betreffende de door artsen gewenste openheid en mogelijkheid om
actieve levensbeëindiging uit te voeren indien ouders en artsen het eens zijn dat dit het belang van het
kind is, stelt, zoals ook Kuitert (1985), dat de belasting van de ouders door de handicaps van het kind of de
kwaliteit van het leven van het kind geen rol bij de medische beslissingen om al dan niet te behandelen
mogen spelen.

In 1984 stelde de KNMG dat actief levensbeëindigend handelen in Nederland niet voorkwam. Als rede-
nen hiervoor noemde men ondermeer de dreiging die van justitiële vervolging uitging én ‘de toegenomen
sociale controle van de kant van verpleegkundigen’. Een rapport van de KNMG over levensbeëindigend
handelen bij wilsonbekwamen uit 1988 zette de gezondheidsjurist Leenen (1988) aan tot het schrijven van
een artikel met de titel: “Levensbeëindiging bij ernstig gehandicapte pasgeborenen. Van neonatologie naar
neothanologie?”.

Twee elementen uit de anekdote (‘Vroeger…’) waarmede deze paragraaf begonnen is, zijn niet veran-
derd: de macht van de neonatoloog over het leven en het problematische onderscheid tussen ‘kansloos’
(een behandeling die het kind zeker niet in leven zal weten te houden) en ‘zinloos’ (de kwaliteit van het
geredde leven is slecht) medisch handelen.

De macht van de neonatoloog over het leven is groot in de zin dat kinderen heel lang ‘kunstmatig’ in
leven kunnen worden gehouden. Wall & Partridge (1997) tonen dat van de sterfgevallen op een afdeling
het merendeel plaatsvond na een beslissing de behandeling niet te starten of niet voort te zetten.13 Meestal
was de kans op overleven de reden (futiliteit van behandelingen) maar vaak speelde de kwaliteit van over-
leven ook een rol bij de beslissing. Pearson et al. (1995) melden zelfs dat maar 19% van de sterfgevallen niet
voorafgegaan werd door een beslissing de behandeling niet te starten of voort te zetten.

Over de Nederlandse situatie zijn verschillende gegevens bekend. De Kleine et al. (1993) laten zien dat
van de 185 kinderen die op vier afdelingen neonatologie in Nederland overleden 9% overleed omdat er
geen intensive care werd gestart. Van de 185 kinderen overleed 31% nadat de behandeling werd gestaakt
omdat er geen realistische kans op overleven was. In 19% werd de behandeling gestaakt wegens de slechte
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kwaliteit van leven die werk verwacht. Bij 40% van de kinderen werd de behandeling tot de dood voort-
gezet. De Leeuw et al. (1996) geven verdere gegevens over de vier Nederlandse afdelingen. Van de 195,673
in Nederland levendgeboren kinderen werden er 3780 opgenomen op afdelingen neonatologie. Op de
vier onderzochte afdelingen waren dat 1284 kinderen, waarvan er 181 overleden. Daarvan overleden 35
kinderen terwijl ze behandeld werden (er werd dus ‘geen beslissing’ genomen, in ieder geen beslissing met
al dan niet de intentie om het leven te beëindigen). De andere kinderen, 81% dus van alle sterfgevallen
overleden door het niet starten of staken van behandelingen. De meerderheid van de kinderen overleed
na een beslissing op grond van de kansen van de behandeling (98 kinderen) en 48 kinderen na een beslis-
sing wegens de te verwachten kwaliteit van leven.

In het onderzoek naar de praktijk van de meldingsprocedure ‘Euthanasie en andere medische beslis-
singen rond het levenseinde’ (Van der Wal & Van der Maas 1996) in Nederland wordt een aparte plaats
gegeven aan beslissingen in de neonatologie. Het onderzoek werd verricht met behulp van de criteria en
onderverdelingen uit ‘Doen of laten?’14 (NVK 1992). Van de 273 onderzochte sterfgevallen meldt het rap-
port dat bij 62% sprake was van een medische beslissing. De 24% die plotseling en overwacht overleed en
de 14% die overleed terwijl de behandeling werd voortgezet worden gerangschikt onder ‘geen medische
beslissing’ (terwijl daar toch ook een beslissing genomen is).

Bij de ‘beslissingen’ wordt een onderscheid gemaakt tussen;
– staken of niet instellen van de behandeling rekening houdend met de waarschijnlijkheid dat het kind

zal overlijden. (13%)
– staken of niet instellen met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen. (41%)
– geen levensverlengende behandeling gestaakt en/of niet ingesteld. (5%)
In het sterfgevallenonderzoek werd binnen de groep beslissingen wegens het ontbreken van levenskansen
in 78% van de gevallen een behandeling niet ingesteld of gestaakt. In 18% ging het om het ontbreken van
kansen op een leefbaar leven (5% kon niet ingedeeld worden). Opgemerkt wordt dat de groepen niet goed
te scheiden zijn omdat bij beslissingen op grond van zinloosheid ook vaak een geringe kans op overleven
aanwezig is. Een steekproef uit de populatie kinderartsen (66 kinderartsen, waarvan 23 neonatologen)
werd geïnterviewd over besluitvorming om zo de kwantitatieve gegevens uit het sterfgevallenonderzoek
aan te vullen. Tijdens de interviews konden de artsen toelichting geven bij beslissingen die zij in het verle-
den namen en daarbij speelt de overweging ‘zinloosheid’ een veel grotere rol. Het niet instellen van
behandelingen wegens kansloosheid werd 36 keer genoemd in de interviews, wegens zinloosheid 22 keer.
Staken van behandelingen wegens kansloosheid gebeurde 49 keer en wegens zinloosheid 36 keer. Bij het
staken van behandelingen wegens zinloosheid was ‘prematuriteit’ de grootste categorie. Bij het niet instel-
len van behandelingen was ‘immaturiteit’ (gedefinieerd als ‘zwangerschapsduur onder de 25 weken’) een
belangrijke reden, kansloosheid en zinloosheid ontlopen elkaar dan niet veel.

In de interviews werd gevraagd naar de plaats van ouders bij de besluitvorming. Ouders verzochten
volgens de artsen maar in ongeveer 30% van de gevallen om het staken of niet instellen van de behande-
ling. Overleg met ouders vond meer plaats bij het staken wegens kansloosheid (98%) dan bij het staken
vanwege zinloosheid (77%) en bij het niet instellen van behandelingen om beide redenen was dat 76 res-
pectievelijk 80%.15 De overeenstemming die met ouders werd bereikt geeft exact dezelfde percentages.

Overleg met collega-artsen was hoog ongeacht het type besluit (rond 90%), de overeenstemming die
tussen hen bereikt werd was ook hoog. Maar bij het staken wegens zinloosheid was die maar 73%, bij
rond de 90% bij andere redenen voor beslissingen. Met verpleegkundigen werd wisselend overlegd. Bij
het staken wegens kansloos in 93% van de gevallen, bij het staken wegens zinloos in 77% van de gevallen.
Bij het niet instellen wegens kansloos in 53% en bij het niet instellen wegens zinloosheid in 86% van de
gevallen. De 53% is niet zo bijzonder want het gaat hier vaak om beslissingen die genomen worden op de
verloskamer, waar de verpleegkundigen van de afdeling neonatologie meestal niet bij zijn. Weer wel bij-
zonder is dan de 86% wegens zinloosheid. De kinderartsen zeggen grote waarde te hechten aan de instem-
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ming van ouders, maar vonden meestal niet dat ouders het beslissingsrecht over leven of dood van hun
kind mochten hebben.

De Leeuw et al. (1996) tonen ook hoe consensus over sterfgevallen tot stand kwam.16 Ze schrijven dat
de ouders in drie gevallen niet instemden met ‘het advies’ van het team. In het ene geval was de dood
onvermijdelijk. De andere twee gevallen gingen over kinderen met ernstige cerebrale schade. De ouders
wilden dat de behandeling werd voortgezet en de artsen zetten de behandeling voort. (Since in the
Netherlands parental agreement is a prerequisite for foregoing intensive therapies.)

Van de 146 gevallen waarin de behandeling ter discussie stond werd in 81 gevallen een formeel overleg
gevoerd. In de 65 andere gevallen ging het om informele besprekingen. Soms werd pas consensus bereikt
na meerdere malen overleg. Soms werd eerst de behandeling beperkt alvorens de behandeling werd
gestopt. Meestal werd na een beslissing van het team snel met de ouders gesproken. In 71% van de geval-
len was het minder dan een uur. In 24% was het 1-6 uur. De uitvoering van de beslissing na het gesprek
met de ouders was minder dan een uur in 64% van de gevallen en een tot zes uur in 30% van de gevallen.
De kinderen overleden in 65% van de gevallen binnen een uur, 30% overleed na een tot zes uur. Daarvan
overleed 19% op de eerste dag van hun leven. De meeste kinderen overleden in de eerste levensweek
(53%), 15% overleed in de eerste maand en 13% nog daarna. De auteurs concluderen: ‘When a decision to
forego treatment has been made, sufficient time should be allowed for parents to bid farewell to their
infant. However, the recorded time-intervals in the study suggest that, in many instances, the decision
appears to have been implemented too quickly for this closure. We assume that this pace was influenced
by the fact that, for most of these infants, the critical and often deteriorating condition was already pre-
sent for some time and the parents in fact had made their farewells before the ultimate decision was
taken.’ (655) Vergeleken met de vorige studie is het aantal sterfgevallen door een beslissing de behandeling
te staken toegenomen. De auteurs stellen dat ‘the parents play an active role in the decision-making pro-
cess’, maar dat blijkt eigenlijk niet uit de gegevens die ze geven.

De suggestie wordt gewekt dat artsen een beslissing nemen (advies van het team), dat ze vervolgens de
ouders daarover inlichten en dat er dan vrij snel tot snel een beslissing tot stand komt.17 Moskop (1996)
schrijft in een reactie op het artikel dat het tegendeel van die participatie van ouders het geval lijkt:
‘Parents enter the process rather late, only after the diagnosis, prognosis, and proposed course of action
have been determined. The choice itself seems to be restricted to a simple yes or no – that is, “Here’s our
recommendation, do you agree or not?”’

Mourik et al. (1994) en Tibboel et al. (1994) laten in een studie onder kinderchirurgen, een zelfde beeld
zien. Het team komt tot overeenstemming over het al dan niet opereren van het kind en die consensus
wordt (samen met de overwegingen) aan de ouders voorgelegd. Het gaat hierbij weliswaar niet om
extreem te vroeg geboren kinderen maar om kinderen op een afdeling Chirurgische Intensieve Zorg. Een
vergelijkbare studie uit België is verricht door Deconinck en Raes (1999) onder Belgische kinderchirur-
gen. In deze studie geeft de helft van de respondenten aan dat bij beslissingen om wel of niet te gaan
behandelen (dus levensverlengende behandelingen te starten/door te zetten of te staken) de ouders
betrokken dienen te worden.18 Er zijn betrekkelijk veel respondenten die te kennen geeft beslissingen te
nemen zonder de ouders daarover in te lichten of hun mening te vragen. In toelichtingen geven de artsen
hiervoor hun redenen. Deconinck en Raes (1999: 39) ‘Op grond van welke redenen kan uit de antwoor-
den niet precies worden opgemaakt, behalve dan het ‘vermogen om te begrijpen’, wat toch een uiterst
rekbaar begrip is. (…) Eén respondent geeft als argument de noodsituatie op, maar een grote groep
beroept zich, zoals uit de antwoorden op de verder vragen blijkt op het competentiecriterium om deze toch
zeer duidelijke uiting van medisch paternalisme te verantwoorden. De competentie die aan de ouder(s)
wordt toegeschreven wordt door de respondenten zeer verschillend geapprecieerd. Enerzijds wordt verwe-
zen naar cognitieve vaardigheden, anderzijds naar emotionele vaardigheden.’
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Van der Heide et al. (1998) onderzochten (binnen het evaluatieonderzoek euthanasie van Van der Wal
en Van der Maas) de mening van artsen (en de door hen verwoordde praktijk) over de ouderlijke rol bij
beslissingen rond het levenseinde. Beslissingen om behandelingen te staken werden genomen na gesprek-
ken met ouders en kwamen niet tot stand indien de ouders niet instemden. De ouderlijke stem was alleen
beslissend wanneer die bijdroeg aan de voortzetting van behandelingen. In een derde van de gevallen had-
den de ouders om de beslissing gevraagd. De studie spreekt van ‘de betrokkenheid (involvement) van
ouders bij beslissingen rond het levenseinde van pasgeborenen’. Uit de studie blijkt dat de mening van
ouders bij besluitvorming over al dan niet verder behandelen alleen doorslaggevend was indien die het
voortzetten van de behandelingen legitimeerde. De ouders vroegen dus zelf om het voortzetten van
behandelingen in gevallen waarin artsen hen voorstelden om te stoppen met de behandelingen. Als
ouders zelf vroegen om levensbeëindiging of het staken van levensverlengende behandelingen en de art-
sen het er niet mee eens waren, bleek de mening van ouders vaak niet doorslaggevend. De auteurs conclu-
deren: ‘In the Netherlands, end-of-life decisions are considered to be medical decisions for which doctors
are ultimately responsible, but in which parents should be involved when possible.’

Cuttini et al. (1999) rapporteren gegevens over diverse Europese landen. Verpleegkundigen en medi-
sche staf werden gevraagd naar hun meningen en praktijk omtrent ethische besluitvorming. In Engeland
worden ouders het meest expliciet betrokken bij besluitvorming, ‘by openly participating or even by assu-
ming full responsibility for the choice.’ Contrasterend met Engeland is de situatie Frankrijk. De ouders
worden alleen ‘indirectly sounded out and taken into account’. Nederland vormt een probleem in deze
studie. Het beleid van de afdelingen werd door de stafleden zelf niet benoemd als ‘direct involvement of
parents’. Cuttini et al. concluderen dan ook dat Guillemin & Holmstrom (1986) de situatie juist ken-
schetsten; ouders worden niet gevraagd te beslissen maar ze worden zó op de hoogte gehouden van de
prognose en de beperkingen van de behandelingen dat ouders en staf samen tot een beslissing komen zon-
der dat ouders het gevoel hebben dat ze zelf een beslissing namen.19 Cuttini et al. concluderen dan ook dat
die praktijk in de buurt komt van het door Anspach (1993) benoemde ‘producing assent’, stafleden pro-
duceren instemming van ouders bij beslissingen in plaats van dat ze de verantwoordelijkheid voor beslis-
singen met ouders delen. De discussie over zeggenschap van ouders kan inderdaad heel goed met de
auteurs Guillemin & Holmstrom en Anspach gevoerd worden.

Deze auteurs tonen aan dat ouders op afdelingen neonatologie meestal geen zeggenschap hebben bij
belangrijke beslissingen over hun kinderen. De studies zijn gebaseerd op observaties en op interviews met
stafleden en ouders, maar in de studies krijgen we niet de details van besluitvormingsprocessen te zien.

Volgens Guillemin & Holmstrom (1986: 173) zien stafleden de kinderen als een patiënt met ernstige
medische nood, niet als een gezinslid. Ze zien zich als de verantwoordelijke voor de kinderen, ‘patient
advocate’. De ouders daarentegen zien ze als ‘second order patients’, als verwart door de emoties ten
gevolge van de premature geboorte van hun kind. De staf meent dat de ouders irrationeel zijn en dus niet
in staat zijn om mee te beslissen. Ouders vormen een potentieel probleem voor de orde op de afdeling, ze
moesten worden opgevoed. De auteurs noemen verschillende factoren die de communicatie tussen
ouders en stafleden belemmerden. Het paternalisme van de stafleden verhinderde dat ouders adequaat wer-
den geïnformeerd. Stafleden meenden dat ouders de realiteit niet aan konden. Om die reden gebruikten
ze ook eufemismen. Het was voor de staf bijna niet mogelijk om de toestand van het kind, en vooral
veranderingen daarin, mee te delen aan ouders. Er waren ook structurele oorzaken. Stafleden trachten de
organisatie in stand te houden en willen eerst onderling consensus bereiken alvorens de ouders in te lich-
ten. Meningsverschillen over de toestand van de kinderen mogen niet zichtbaar worden en zo wordt aan
ouders belangrijke informatie onthouden. Structureel is ook de rotatie van stafleden waardoor weinig
contact met ouders werd opgebouwd. Het verwijzingssysteem van de peri-natale zorg maakte de artsen
vooral afhankelijk van andere artsen in plaats van de werkelijke klanten van deze zorg; de ouders.

252 Een proeve van leven



De belangrijkste reden voor het niet betrekken van de ouders bij besluitvorming is de opdracht waar-
voor de staf zich gesteld ziet: het verleggen van behandelingsgrenzen en het in leven houden van alle aan-
geboden kinderen. Wegens het imperatief om te behandelen werd de ouderlijke toestemming om te gaan
behandelen niet nodig geacht. Wel nodig was die om behandelingen te staken. Als ouders niet wilden
stoppen en de artsen wel, dan werd er veel druk op hen uitgeoefend.

Anspach (1993) werkt uit hoe stafleden instemming (voor het behandelen) ‘produceren’ bij ouders en
hoe ze meningsverschillen met ouders voorkomen (diffusing dissent). Zij stelt ook dat ouders pas om
een mening worden gevraagd nadat de stafleden tot een beslissing waren gekomen. Anspach stelt ook
dat ouders niets wordt gevraagd indien de staf besluit dat behandeling aanvangen en voortzetten juist is.
Bij besluitvorming over het staken van behandelingen werden ouders overreed door stafleden die een
beroep deden op hun grote kennis en ervaring met soortgelijke kinderen. En verder: ‘Other devices
commonly used in termination decisions include reviewing test results (thereby appealing to the autho-
rity of technology); noting that the baby has failed to improve; assuring the parents that the nursery has
done everything in its power to try to help the baby; letting the parents know that the baby is being kept
alive by artificial means; either informing the parents of the staff’s decision or recommending termina-
tion of treatment, rather than presenting the parents with options; and finally, closing the discussion
with a statement about the moral consequences of keeping the baby alive – that is, prolonging his or her
suffering’ Anspach (1993: 97). Volgens de stafleden was het niet gewenst dat ouders de indruk kregen dat
ze de beslissing zelf namen omdat ze er schuldgevoel aan zouden overhouden.

De ouders werden door de staf geschat op hun mate van ‘verfijndheid’ (‘being sophisticated’). Ouders
die hoger opgeleid waren kregen vaak meer informatie en zeggenschap. Maar zulke ouders raakten ook
vaker in conflict met de stafleden omdat ze hun wensen en mening beter konden verwoorden. Anspach
noemt naast de institutionele factoren die Guillemin & Holmstrom noemden ook nog ‘the steep slope’.
Hoe hoger de status van een beroep, hoe minder contact met de patiënt. De artsen die het voor het zeggen
hadden communiceerden daardoor weinig met ouders. De communicatie verliep in feite via de verpleeg-
kundigen, die, als laagst geplaatste professional, het meest contact met ouders hadden. De informatie die
verpleegkundigen over de ouders hadden werd echter bij besluitvorming als niet erg ter zake doende
gezien.

Conflicten die de stafleden moeten oplossen of voorkomen betreffen meningsverschillen tussen
ouders onderling en conflicten tussen ouders en stafleden. Om conflicten te voorkomen gebruikten staf-
leden een aantal ‘cognitive devices to neutralize parental disagreement or dissent’ (Anspach 1993: 136).

‘Preemption’ is het voorkomen van meningsverschillen. De stafleden stellen het voor dat een kind erg
lijdt als ze verwachten dat ouders niet zullen instemmen met het staken van kansloze behandelingen. ‘Per-
suation’ is het overtuigen, waarvoor de reeds genoemde technieken van het zich baseren op kennis en
ervaring worden gebruikt. ‘Psychologizing’ is het plaatsen van ouders in psychologisch raamwerk.
Ouders worden daarin door de stafleden gezien als overmand door emoties van schuld en door proble-
men om zich te binden aan het kind, waardoor in hun ogen de vermogens van ouders om te beslissen over
hun kind verminderd zijn.

Beide auteurs stellen dus dat ouders meestal geen zeggenschap hebben. Maar hoe onduidelijker de
medische situatie is, hoe meer zeggenschap ouders krijgen. Hoe hoger opgeleid ouders zijn, hoe meer zeg-
genschap ze kunnen krijgen. De mening van ouders wordt niet gevraagd over het starten en doorzetten
van behandelingen, wel over het staken van behandelingen. Daarvoor heeft de staf toestemming van
ouders nodig. We zullen hieronder een aantal situaties bespreken waarin ouders op de afdelingen in
Amsterdam en Gent weinig zeggenschap hadden.
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Kans- en zinloosheid

Op beide afdelingen werd soms besloten dat de behandeling gestaakt moest worden zonder dat de ouders
hun mening hadden gegeven. Dat gebeurde bijvoorbeeld in gevallen waarbij de hersenschade van het
kind zo duidelijk was dat de staf meende dat ze voor de ouders moesten denken en beslissen. De artsen
gaven de ouders dan een ‘behandelingsadvies’. In feite deelden ze hun beslissing mee aan de ouders.

Een voorbeeld van zo’n casus betreft een kind dat na 25 weken zwangerschapsduur was geboren en
reeds enkele weken intensief behandeld werd op de afdeling in Gent. Het kind werd nog beademd en had
te maken met complicaties als gevolg van een operatie aan een open ductus Botalli).

Casus Janne

De behandelende neonatoloog kijkt met de echo naar de hersenen van Janne. Hij schrikt van wat hij ziet
en zegt (tegen mij): ‘Ai, dat is duidelijk, we gaan hier stoppen. Het zijn allemaal gaten in de witte stof, cys-
tische PVL.’ 20

Hij roept er een andere stafarts bij.
Neonatoloog (2) komt en kijkt op het scherm waar de hersenen op zichtbaar gemaakt worden en zegt:
‘Oei, oei, ja, da’s duidelijk hé’. Hij glimlacht pijnlijk en zegt nogmaals: ‘Oei, oei, ja da’s duidelijk.’
Neonatoloog: ‘We gaan hier stoppen hé.’
Neonatoloog (2): ‘Ja, stoppen met de intensieve zorgen.’
Hij pakt de lijst en zegt: ‘Hoeveel weegt dat kindje?’ Neonatoloog (2) bemoeit zich verder niet meer met
Janne. Hij regelt die week wel de zaken op deze zaal. Maar als hij met een assitent-arts langs alle kinderen
loop om het medisch beleid te bespreken loopt hij Janne snel voorbij en zegt: ‘Nee, hier gaan we de inten-
sieve zorg staken.’ Blijkbaar rekent hij er op dat het meteen zal gaan gebeuren want hij acht het niet nodig
om het medisch beleid van Janne te bespreken en eventueel aan te passen. Hij weet echter helemaal niet
hoe de besluitvorming en de uitvoering daarvan gaat verlopen want dat laat hij aan de behandelende arts
over.
De verantwoordelijke (behandelende) arts schrijft zijn diagnose in de medische status en belt de ouders.
Hij zegt tegen de moeder van Janne: ‘Er is een ernstig probleem. U kunt beter meteen komen en uw man
meenemen. We hebben op de echo gezien dat er ernstige schade is aan de hersentjes van Janne, het zal haar
later zwaar gehandicapt maken.’
De moeder huilt zo hard dat het op een afstand hoorbaar is. De arts antwoordt op een vraag van de moe-
der: ‘Nee, nee, het is geen financieel probleem, zeker niet. Het is eigelijk veel erger.’ Nadat ze enkele
andere dingen besproken hebben zegt hij: ‘Het is ook niet fair tegenover Janne.’ De arts vertelde later dat
hij in het begin van de behandeling een gesprek met de ouders had gehad waarin was gebleken dat ze grote
financiële problemen hadden nadat ze failliet waren gegaan met hun zaak. De familie van moeder wilden
hun niet steunen omdat er een conflict was ontstaan over het feit dat ze samen met deze man Janne had
gekregen. Ze waren laag opgeleid. De vrouw had al andere kinderen met een andere man.
De ouders komen even later, we gaan in een kamertje apart zitten. De moeder huilt en zegt in het gesprek
met de neonatoloog weinig. De neonatoloog vertelt over de ernstige hersenschade en zijn verwachtingen
omtrent Janne’s toekomst. Hij verwacht dat ze in ernstige mate spastisch zal worden en ook geestelijk
minder goed zal zijn. Hij vraagt of de ouders mensen met dergelijke handicaps kennen. Hij zegt te denken
dat ze Janne niet thuis zouden kunnen houden. De neonatoloog vertelt na een vraag van de vader dat er
niets aan de hersenschade gedaan kan worden. De neonatoloog zegt dat hij niet door wil gaan met behan-
delen. Hij zegt ook dat de ouders zelf moeten kiezen of ze de intensieve behandeling willen staken. Hij
zegt verder dat ze kunnen kiezen om door te gaan met de behandeling, dat is volgens hem hun verant-
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woordelijkheid. Hij koppelt er aan vast dat ‘Janne nu nog van hen afhankelijk is’. Daarna gaat hij echter
op directieve wijze verder: ‘Als we stoppen met de behandeling zal ik dat doen, maar het is uw kind. U
krijgt Janne dan bij u nadat we haar van de apparatuur hebben gehaald. Ze krijgt pijnstilling, zodat ze niet
lijdt, dat is mijn verantwoordelijkheid.’ Daarop zegt hij: ‘Het ligt niet in het vuur, we hoeven nu niet met-
een te besluiten.’ Hij geeft de ouders bedenktijd. We laten hen in het kamertje achter. Hij zegt daarop
(tegen mij): ‘Ik wil hen de tijd geven om te overleggen. De moeder zal niets zeggen als ik er bij ben, nu kan
ze dat wel.’
De ‘bedenktijd’ blijkt slechts een minuut of tien te duren want dan wordt het gesprek voortgezet. De
vader zegt dat de beslissing is genomen. Ze kunnen Janne niet thuis hebben. De neonatoloog daarop: ‘Ja,
ik kan het er mee eens zijn. Maar ik zal u toch nog even in de war brengen en u dit voorleggen. Het is
mogelijk dat ze een beperkt begrip zal kunnen hebben, dat u contact met haar zult kunnen maken, dat u
met haar kunt praten.’ De moeder richt zich dan op, kijkt de neonatoloog aan en zegt: ‘Kan ze gedoopt
worden?’ De neonatoloog lijkt niet verbaasd en de twijfel die hij poogde te zaaien wordt niet verder
besproken. Daarop wordt besloten Janne die middag van de beademing af te halen. De ouders bellen de
familie. Die komen tegen de verwachting van de ouders in allemaal om afscheid van Janne te nemen. De
neonatoloog voegt aan de status van Janne toe: ‘Gesprek beide ouders. Spastische quadriplegie + mentale
retardatie. Voorstel stop IC. Akkoord. Roepen familieleden.’
Janne overlijdt nog die middag. Ze krijgt medicatie, morfine en een spierverslapper en daarna wordt de
beademing gestopt.

We zien in dit geval dat de zeggenschap van de ouders gesuggereerd wordt, maar in feite beperkt is. De
beslissing is al genomen voordat de ouders gevraagd is naar hun mening. Guillemin & Holmstrom en
ook Anspach beschrijven hoe instemming van ouders wordt geproduceerd en ouders vooral weinig zeg-
genschap hebben indien ze laag opgeleid en niet zo verbaal begaafd zijn en de medische gegevens duidelijk
zijn. In dit geval was de neonatoloog overtuigd van de feiten maar schrok hij toch terug voor de conse-
quenties. Hij wilde dus nog wel de instemming van deze ouders horen en daartoe probeerde hij hen na
hun bedenktijd te doen twijfelen aan een beslissing die hij zelf eerst had voorgesteld.

Ook op de afdeling in Amsterdam komen dit soort situaties voor. Onderzoek van de Nederlandse situ-
atie lijkt de conclusies van de genoemde auteurs te bevestigen. Van der Heide et al. (1998) concluderen:
“In the Netherlands, end-of-life decisions are considered to be medical decisions for which doctors are
ultimately responsible, but in which parents should be involved when possible.” ‘Betrokkenheid’ (involve-
ment) van de ouders bij beslissingen is hier het cruciale begrip. De respondenten van Van der Heide zeg-
gen dat ouders moeten worden betrokken bij de besluitvorming, maar de mening van ouders is alleen
doorslaggevend indien die het voortzetten van behandelingen legitimeert. De neonatoloog stelt dus voor
om te stoppen en ouders vragen verder te gaan. Als ouders zelf vragen om levensbeëindiging of het staken
van levensverlengende behandelingen en de artsen het er niet mee eens zijn, blijkt de mening van de
ouders vaak niet doorslaggevend.

We kunnen het gegeven dat de wensen van ouders alleen een rol spelen indien ze bijdragen aan de
dynamiek van de afdeling (behandelen en het verleggen van behandelingsgrenzen) echter niet klakkeloos
overnemen. De Leeuw et al. (1996) geven aan dat behandelingen in de regel niet gestaakt worden als
ouders niet instemmen met het staken van de behandeling. De redenering werkt dus andersom. Artsen
hebben de instemming van ouders nodig indien ze de levensverlengende behandeling willen staken. Dat
blijkt ook uit de hierboven beschreven casus. Maar ook deze auteurs gaan er van uit dat de artsen een
beslissing nemen die vervolgens aan de ouders wordt medegedeeld: “When the decision to forego treat-
ment has been made, sufficient time should be allowed for parents to bid farewell to their infant.” Dat
medici eenmaal genomen beslissingen mededelen aan ouders zegt Anspach (1993) ook over beslissingen
in de Verenigde Staten: “Only after the professionals have reached a decision are the parents consulted.”
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(85) Indien de artsen meenden dat de behandeling voortgezet moest worden, vroegen ze de ouders niet
om hun mening. Anspach concludeert verder: “This practice has the effect of placing parents on the
periphery of life-and-death decisions.” (idem).

‘Instemming’ is blijkbaar naast ‘betrokkenheid’ een sleutelwoord in zowel de studies uit de Verenigde
Staten als de studies van de praktijk van besluitvorming in Nederland. De instemming met medische
beslissingen van de ouders wordt volgens Anspach op diverse manieren ‘geproduceerd’. Instemming
speelt ook een centrale rol in de presentatie van gegevens over besluitvorming bij Brouwers et al. (1995)
Toch blijft het een open vraag in hoeverre ouders onder de huidige omstandigheden nog als passieve ken-
nisconsument gezien kunnen worden. Het begrip ‘instemming’ verdient een nadere empirische invul-
ling. Op beide onderzochte afdelingen is de instemming van de ouders nodig indien de artsen de behan-
delingen willen staken. Voor die instemming moeten de ouders worden ingelicht. Tijdens dit inlichten
worden ze uit de periferie van de besluitvorming midden in het besluitvormingstraject getrokken. Ze krij-
gen dan ook zeggenschap over de behandeling van hun kind. Dat zullen we in de volgende paragrafen
zien. Hierboven zagen we hoe de bijdrage van de ouders aan de besluitvorming heel beperkt was. De arts
was zeker over de medische feiten, de ouders waren laag opgeleid en het kind was volledig afhankelijk van
intensieve behandelingen. Hij had de ouders alleen nodig voor het delen van de verantwoordelijkheid
voor de beslissing om Janne niet verder te laten leven.

Casus Inget

Inget werd in het ziekenhuis in Amsterdam geboren na 26 5/7e week. Ze had meteen beademing nodig, ze
was erg jong en geboren zonder dat er tijd was om haar via de moeder medicatie om de longen van Inget
sneller te doen rijpen te geven. De behandelende neonatoloog: ‘Ze is onvoorbereid, heeft geen cortico’s
gehad om de longen te doen rijpen, ze viel er plotseling uit’. Ze woog 855 gram. De neonatoloog: ‘Een
immatuur kind. Ook behoorlijk dysmatuur, want bij 26 weken is een gewicht van 1000 gram normaal.’
Inget was er slecht aan toe, naast haar onrijpe longen had ze bovendien een sepsis. Er kwam nog bij dat ze
veel last had van haar open ductus Botalli, haar bloeddruk was niet goed op peil te houden. De tweede dag
was er al longschade zichtbaar door de hoge beademingsdrukken die ze nodig had. Er was ook een kleine,
veel voorkomende bloeding in de hersenen te zien, een SEH. Op de derde dag wordt er aan beide kanten
een bloeding in de ventrikels gezien. Die zijn ook aan beide kanten uitgezet. De neonatoloog vertelt dit
nieuws aan de moeder.
De volgende dag wordt er echter een uitbreiding van de bloeding in het parenchym gezien. Een groot deel
van de ene hersenhelft (hemisfeer) is gevuld met bloed. Een van de neonatologen vraagt tijdens de overd-
racht waarin Inget besproken wordt: ‘Is er al met de ouders gesproken?’
De behandelende neonatoloog: ‘Alleen met de moeder, over SEH’s, IVH en ventrikeldilatatie, dat is ong-
emerkt voorbijgegaan. Maar nu was het anders. Het parenchym er bij betrokken. Het moest in het Engels,
het zijn …..(land in Afrika) mensen. De boodschap is wel aangekomen.’
De neonatoloog: ‘Het eerste kind?’
De behandelende neonatoloog: ‘Nee, een hele reeks abortussen. Een keizersnede in … (land in Afrika).
Nu een via IVF tot stand gekomen zwangerschap. Ze maakt zich zorgen, heeft het goed begrepen.’
De neonatoloog: ‘Dat ze in de “niet doorgaan categorie” zit?’
De behandelende neonatoloog: ‘Ik moet zo met de ouders praten. Ik zal het negatief voorstellen. Dat er
zeker gevolgen zullen zijn, dat we eigenlijk dit al te ver vinden gaan met behandelen. Dat de kansen op
gezond overleven klein zijn. Ik kan pas om 11u30 met moeder praten. Als ze zeggen: “Zo’n kneus willen we
niet……” Je weet het niet, vooral omdat het mensen uit …..(land in Afrika) zijn. De moeder zat er ver-
drietig bij. Het kan zijn dat ze zich realiseert dat dit het einde is.’
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De verpleegkundige: ‘Wat is haar prognose?’
De behandelende neonatoloog: ‘Prognostisch gezien is het een heel slechte zaak. Hemiparese met moge-
lijk visuele stoornissen. Circulatoir ook een tijd lage bloeddruk gehad, dus er kan ook nog een leukomala-
cie doorheen spelen die je niet weet. Ik geef hen een negatief behandeladvies.’

In het gesprek ging het heel snel. De neonatoloog gaf de ouders een schets van de grote kans op ernstige
handicaps en de behandeling die nog in het verschiet lag. Hij vertelde hen dat in zo’n geval staken van de
behandeling een mogelijkheid was en dat hij dat voorstelde. De vader leek somber te reageren op de infor-
matie. Hij sprak in een andere taal met de moeder. Daarna zei hij: ‘Het is niet goed. Het besluit is geno-
men.’ De neonatoloog schrok er een beetje van. De vader zei: ‘Dit kind heeft later geen leven, we moeten
het niet in leven houden.’ Hij zei dat hij eerst nog een afspraak had en dat hij later die middag terug zou
komen voor het laten overlijden van Inget.
De artsen bespreken de besluitvorming later.
Neonatoloog: ‘Dit is categorie 2A, kansloos.’21

Andere neonatoloog: ‘Zinloos dus hè.’22

‘Is er consensus over de beslissing?’
Ja.
De behandelende neonatoloog: ‘Je hebt ook nog het verdere traject. Als je verder zou gaan met behande-
len, dan is de kans toch ook klein op (succesvol) overleven. Dus eigenlijk is “zinloos” ook niet helemaal de
juiste categorie.’

De verpleegkundige bespreken Inget tijdens hun overdracht nauwelijks, want de beslissing is genomen,
iedereen is het er over eens en verder hoeven er niet veel gegevens overgedragen te worden. De verpleeg-
kundige: ‘Het hoofdje is een en al bloed. De behandeling wordt gestaakt. Vader is eerst naar de tandarts en
moet ook morgen weer aan het werk. Of je de auto naar sloop brengt.
De ouders willen haar dan straks wel eerst even op schoot. Ze wilden eigenlijk alleen even afscheid komen
nemen. Maar we gaan proberen dat wat anders te doen. Eerst even het kindje bij moeder op schoot en dan
zeggen; “we gaan wat slangetjes verwijderen.” En dan die mensen nog wat tijd gunnen met hun kind.
Gaan we proberen.
Die opzet slaagt echter helemaal niet. De ouders komen alleen afscheid nemen en vertrekken dan. De ver-
pleegkundige neemt het kindje bij zich nadat ze samen met de neonatoloog alle draden en slangen verwij-
derd heeft. Ze zegt: ‘…. (naam verpleegkundige) heeft het twee keer geprobeerd. …. (naam behandelende
neonatoloog) ook twee keer. Ook probeerde de kraamverpleegkundige het nog. Maar nee. Nou ja, accep-
teren maar dat ze haar niet meer op schoot willen, haar niet meer willen zien, haar ook niet thuis willen. Ze
hebben afscheid genomen, tegen haar gepraat.
Nou goed, maar daardoor was het wel moeilijk om aan die mensen te vragen hoe het met de begrafenis
moest. Want dat moest nou echt geregeld worden en anders volgt dat geleidelijk uit het stervensproces.
Maar nu moet je daar echt voor gaan zitten. Er kwam nog bij dat ze zeiden: “Begraven? Moet dat? Dat is
duur. Kunnen jullie dat niet doen?” We hebben toen wel 20 minuten alleen daar over gepraat. Dat was
vervelend! Ze wilden haar dan wel mee naar huis. Ik dacht; “het kan toch niet zomaar in de achtertuin?”
Het moet met een echte begrafenisondernemer.’
De neonatoloog en de verpleegkundige geven het kind morfine. Het ligt bij de verpleegkundige op de
borst, losjes in een witte doek gewikkeld. De verpleegkundige zegt: ‘Nou moppie, dat was het, wat jou
betreft.’
Het kindje ademt rustig, kijkt zelfs. De neonatoloog: ‘Ik had gehoopt dat ze in de gasp zou schieten’.
Dat gebeurt niet. Daarom krijgt Inget dormicum er bij en bovenop de hoeveelheid morfine die in het
gewone infuus zit, krijgt ze nog een extra dosis morfine.
De verpleegkundige: ‘Vervelend, dat je op deze manier uit het leven moet. Maar ja, cultuurverschil.’
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Pas na nog een uur overlijdt Inget nadat de neonatoloog norcuron (hij spreekt van ‘the final shot’) heeft
gegeven. Dat spierverslappende middel maakt ademhaling en hartslag onmogelijk, eindelijk eindigt dan
het gaspen, het periodiek ademhalen.
De verpleegkundige vertelde later dat de vader de volgende dag op de afdeling was gekomen. De vader was
vergezeld van een landgenoot van een hulpverleningsorganisatie. Die had gevraagd waaraan Inget was
overleden. ‘Dan zeg je natuurlijk niet dat het afgekoppeld is maar zeg je dat het aan hersenschade is overle-
den. Misschien hadden we moeten vragen of het volgens hun cultuur verboden is om het kind te zien of
mee te maken dat het overlijdt. Want vader wilde het kind nu niet zien, maar wel later op de begrafenis.’

Het culturele verschil tussen de ouders en de stafleden kan in dit kader niet verder uitgewerkt worden
omdat het aan de besluitvorming op zich niets veranderd. De stafleden oordelen dat de behandeling niet
voortgezet moet worden en ze vragen toestemming aan de ouders. Ze verkrijgen die op onverwachte
wijze. In deze casus komt het denken in de categorieën kansloos en zinloos aan de orde. Dat wijst op een
probleem met de analyses van bovengenoemde auteurs als Guillemin & Holmstrom en Anspach die
algemene uitspraken doen over situaties die sterk van elkaar verschillen. De verschillen tussen kansloos-
heid en zinloosheid bepalen deels het handelen van de stafleden. Dat blijkt in ‘Doen of laten?’ (NVK

1992), waarin de keuzesituaties waarvoor neonatologen zich gesteld zien beschreven worden. Een belang-
rijk onderscheid is dat tussen de situaties ‘kansloos’ (het kind zal toch zeker overlijden) en ‘zinloos’ (het
kind zal wel kunnen overleven, doch de prognose wat betreft de latere gezondheid is zeer slecht, gelet op
de geringe kans op een leefbaar leven). Dit laatste wordt ‘naar ethische maatstaven zinloos medisch han-
delen’ genoemd. Primair afzien van levensverlengend medisch handelen kan gebeuren op grond van de
inschatting dat de behandeling bij een kind kansloos of zinloos is. Zo kan ook een levensverlengende
behandeling gestaakt worden omdat die behandeling kansloos is of als zinloos wordt beschouwd.23

Het staken van een kansloze behandeling wordt door de staf als een medische beslissing beschouwd
waarbij ouders weinig zeggenschap hebben. Er is immers ook geen werkelijke keuze die voorgelegd kan
worden. Doen of laten? (1992: 65) stelt dat het bij dit soort beslissingen niet om een morele beslissing gaat.
Het is wel zo dat tijdens deze besluitvorming de ouders èn hun mening en wensen een rol spelen. Die
bepalen dan mede wanneer feitelijk een definitie van ‘kansloos’ tot stand komt. Ze bepalen ook mede
wanneer de behandelingen feitelijk gestaakt gaan worden. In dit verband is ook van belang dat artsen niet
gedwongen kunnen worden om behandelingen voort te zetten die zij niet zinvol achten. Het staken van
behandelingen omdat ze in ethische zin zinloos worden geacht wordt in veel mindere mate een medische
keuze gevonden en daarbij krijgen ouders dan ook meestal een stem. Doen of laten? (NVK 1992: 64) stelt
ter zake: ‘Voorop staat dat dit een gezamenlijke besluitvorming moet zijn en geen koele confrontatie van
ouders met een geformuleerd teamadvies. Aan de ouders zal veeleer stapsgewijs en heel duidelijk overge-
bracht moeten worden welke de verscheidene overwegingen zijn die tot een bepaalde beleidskeuze voe-
ren.’ In de praktijk zijn de categorieën kansloos en zinloos vaak moeilijk te onderscheiden. Het is vaak zo
bij een beslissing wegens de kwaliteit van leven ook verwezen wordt naar de grote kans dat het helemaal
niet zal lukken het kind in leven te houden. In de casus van Inget en Janne ging het om kinderen met
geringe levenskansen, ernstige hersenschade, eensgezindheid in het team en laag opgeleide ouders die niet
veel ruimte werd geboden. De inspraak van deze ouders is symbolisch, maar toch zeer noodzakelijk, want
zonder hun toestemming kan de behandeling niet gestaakt worden. Ook in dit soort gevallen is de stem
van de ouders in zekere zin doorslaggevend. Al blijkt dat veel minder uit de gesprekken en zullen ook staf-
leden in teamoverleg zeggen dat ze de beslissing zelf nemen.
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Soorten zeggenschap

Het rapport Doen of laten? (NVK 1992) stelt over de zeggenschap van ouders bij de drie situaties (zie noot
203) in het algemeen; Bij het staken van kansloos medisch handelen is ‘goed overleg met de ouders uiter-
mate belangrijk’. In gevallen van zinloosheid stelt het rapport: ‘Hoewel niet verplicht te stellen, is het
wenselijk, dat de ouders expliciet hun mening geven. De ouders zullen hun instemming met de beslissing
moeten geven, zij behoeven niet zelf het besluit te nemen.’ (65) Bij opzettelijke levensbeëindiging geldt
dezelfde procedure, zij het dat in verband met de juridische gevolgen van het handelen extra zorgvuldigheid
met betrekking tot de verslaglegging wordt aangeraden. Ook moeten ouders geïnformeerd worden over
de mogelijke juridische gevolgen, ook voor hen.

Over de rol van de ouders bij de besluitvorming wegens zinloos levensverlengend handelen zegt het
rapport het volgende: ‘De rol van de ouders wordt hierbij gekenmerkt door betrokkenheid, door verant-
woordelijkheid voor het kind, door het verkeren in een belastende, emotionele situatie (met kans op
latere schuldgevoelens), alsmede door het verkeren in een nadelige situatie waarin in korte tijd gecompli-
ceerde informatie begrepen en verwerkt moet worden.’ (39) Het rapport concludeert dat de deskundige
arts en de betrokken ouder op elkaar aangewezen zijn om gezamenlijk tot een zo goed mogelijke beslissing
te komen: ‘De wens van zorgvuldig oordelende ouders bij wie het belang van het kind een centrale plaats
in hun overwegingen inneemt, (zal) zeer zwaar moeten wegen. In feite ligt de bewijslast bij de arts, indien
hij meent dat de ouders onzorgvuldig oordelen of het beste belang van het (immers primair aan hen toe-
vertrouwde) kind niet dienen.’

Ten aanzien van het al of niet aanvangen met levensverlengend handelen stelt het rapport dat de beslis-
sing onverwacht en meestal in te korte tijd moet worden genomen om inspraak van ouders mogelijk te
maken. Toch stelt het rapport ook (47): ‘Vaak kunnen ouders, soms door eerder ervaringen, ook op zeer
korte termijn een overwogen oordeel geven. Dit zal een waardevolle bijdrage zijn. Soms is het mogelijk
(bij het overwegen van een operatie) de beslissing terwille van de zorgvuldigheid 24-48 uur uit te stellen.
Een andere optie is om bij twijfel de levensverlengende maatregelen te starten, met de mogelijkheid deze
na zorgvuldig beraad met de ouders eventueel later weer te staken. In andere gevallen evenwel dient de
arts (zo mogelijk samen met een collega) zelf een beslissing te nemen. Een schijninspraak van de ouders
binnen enkele minuten kan meer nadelen dan voordelen hebben. Wel dient de arts zich achteraf altijd te
verantwoorden. Onder de gegeven omstandigheden weegt de eis van een zorgvuldige beslissing op korte
termijn zo zwaar dat de feitelijke onmogelijkheid van ouderinspraak soms geaccepteerd moet worden.’

Bij situatie drie, opzettelijke levensbeëindiging, noemt het rapport geen grotere rol van ouders, maar
wel dat hun er op gewezen moet worden dat ze in geval van een meningsverschil met de artsen het recht
hebben op een verwijzing naar een andere arts.

Wat te doen indien de ouders het anders willen?

Ouders willen doorgaan, de artsen niet. In het algemeen zal de wens van de ouders gevolgd worden, tenzij
de behandeling duidelijk niet in het belang van het kind is omdat ze mensonterend is.24 In situatie 2.2.a,
staken van kansloos levensverlengend handelen hebben de ouders minder inspraak omdat het medische
accent overheerst. In situatie 2.2.b. hebben de ouders ‘een veel grotere inspraak, de eigen ouderlijke inter-
pretatie van het belang van het kind zal gevolgd worden.’ (66) De arts moet hier de bewijslast leveren dat
er sprake is van een zeer slechte prognose en daardoor een zinloze behandeling. Als er binnen het team
geen overeenstemming is, kan de behandeling overgenomen worden door een arts die de behandeling wel
voort wil zetten, of het kind kan overgeplaatst worden naar een afdeling waar dit kan. ‘Ouders hebben ten
alle tijde het recht om een ander centrum te vragen de behandeling van hun kind over te nemen of om een
‘second opinion’ te vragen. Op de behandelend arts rust dan de plicht hierin te bemiddelen.’ Er is een
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clausule op dit ‘recht’: ‘Maar als het oordeel van het team volledig in overeenstemming is met het heer-
sende medische inzicht ter zake, dan komt overplaatsing niet ter sprake.’ Opzettelijke levensbeëindiging
is onmogelijk indien de ouders daarin niet toestemmen.

Ouders willen stoppen, de artsen niet. De ouders verzoeken de levensverlengende medische behandeling
van hun kind te stoppen of verzoeken zelfs om opzettelijke levensbeëindiging, de artsen zijn van mening
dat het verantwoord is om nog door te gaan met behandelen. In de situaties 2.2.b (staken van zinloos
levensverlengend handelen) en 2.3 (opzettelijke levensbeëindiging) is er dan een groot probleem. Indien
er binnen het team twijfel is door de onzekerheid over de prognose, zal de stem van de ouders een bijzon-
dere zwaarte krijgen. ‘Het overdragen van de behandeling aan een arts wiens oordeel in overeenstemming
is met dat van de ouders, verdient overweging.’ (67) Indien er overeenstemming is binnen het team en
deze consensus bovendien volledig in overeenstemming is met het heersende medische inzicht ter zake,
dan is er volgens het rapport sprake van een ‘weloverwogen behandeling’, die eventueel afgedwongen kan
worden via de Officier van Justitie. Indien er landelijk geen overeenstemming is, bestaat de mogelijkheid
het kind over te plaatsen naar een ander neonataal centrum: ‘Ook nu weer kunnen de ouders dit zelf aan-
hangig maken en regelen, of zij kunnen de arts vragen te bemiddelen. Hoewel een arts niet gedwongen
kan worden om tegen zijn geweten te handelen, kan deze wel door ouders gedwongen worden – via
overdracht van de patiënt aan een andere arts – een behandeling na te laten. Wanneer het gaat om opzette-
lijke levensbeëindiging (definitie 3) en de behandelende arts c.q. het behandeld medisch team kan/wil niet
op het verzoek van de ouders in gaan, dan zal ook verwijzing naar een andere arts aan de orde moeten
komen.’ (67)

De ouders zijn het onderling oneens. Dit is een moeilijke situatie, maar niet in alle gevallen. Als het
medisch team meent de behandeling te moeten staken omdat deze kansloos is en niet meer in het belang
van het kind kan dit gebeuren ook als de ouders het oneens zijn over het al dan niet voortzetten van de
behandeling. Dan is er immers sprake van situatie 2.2.a waarbij de beslissing een sterk medisch accent
heeft. Indien één van de ouders de behandeling wil staken en het medisch team niet, zal de behandeling
voortgezet worden. In situatie 2.2.b. ontstaan er wel problemen als de ouders het oneens zijn. Als het
team wil stoppen maar één van de ouders niet, stelt het rapport: ‘zal na nader overleg eventueel de
Medisch Ethische Commissie ingeschakeld kunnen worden. Er kan ook een ‘second opinion’ in een
ander centrum gevraagd worden. In het uiterste geval kan de Officier van Justitie ingeschakeld worden.’
Hetzelfde geldt in feite voor het geval één van de ouders tegen het advies van het team wil stoppen met
de behandeling.

Uit het rapport blijkt de ambigue rol die aan ouders wordt toegekend. In principe gaat het om medi-
sche beslissingen waarvoor instemming van de ouders wordt gezocht. Ze dienen goed geïnformeerd te
worden. Indien de artsen oordelen dat doorgaan aangewezen is, moet dat. Aan de andere kant hebben
ouders wel recht op een second opinion en dienen zij voor het staken van behandelingen toestemming te
geven. Ouders hebben bij zinloosheid een uitgebreidere zeggenschap dan bij kansloosheid, maar die
wordt niet expliciet vastgesteld. Indien ouders wensen te stoppen kunnen ze een collega raadplegen.25

In het rapport van de overleggroep toetsing zorgvuldig medisch handelen rond het levenseinde bij pas-
geborenen (1997) wordt gesteld dat bij kansloos medisch handelen het verzoek/de wil van ouders als wet-
telijke vertegenwoordigers in principe geen rol speelt. ‘Kansloosheid’ van behandelingen is een medische
beoordeling en de ouders kunnen de arts niet verplichten een kansloze behandeling in te stellen of voort
te zetten. Het rapport stelt ook dat naarmate er bij dergelijke besluitvorming meer overwegingen betreffende
de latere gezondheidstoestand van het kind worden betrokken, de mening van de ouders een zwaarder
gewicht krijgen. Bij de overgang naar besluitvorming wegens kwaliteit van leven argumenten, waarmee
beoordeeld wordt of een behandeling ‘zinvol’ wordt de mening van de ouders belangrijker: ‘Ouders zijn
op grond van de WGBO en het BW als wettelijk vertegenwoordigers van de pasgeborene gerechtigd een
medische behandeling van hun kind te weigeren als deze niet in het belang van het kind is, maar zij zijn op
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grond van hun zorgplicht niet gerechtigd om een zinvolle behandeling te weigeren. Dit vloeit voort uit de
WGBO, waarin onder meer is bepaald – voor zover hier van belang – dat de hulpverlener zijn verplichtingen
jegens de ouders van een minderjarig kind nakomt, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van
en goed hulpverlener.’

Het ouderlijk gezag strekt zich niet uit tot beslissingen voor levensbeëindiging bij hun kind. Ouders
kunnen niet rechtens afdwingbaar verzoeken om levensbeëindiging van hun kind. Bij de beslissing tot
opzettelijke levensbeëindiging stelt het rapport dat het niet mogelijk is om het recht te beschikken over
eigen leven dood aan een ander over te dragen of een ander tot het nemen van zulke beslissingen te mach-
tigen. De grondwet en het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
beschermen de pasgeborene. ‘In de tweede plaats bestaat op grond van de WGBO voor de wettelijke verte-
genwoordiger niet het recht beslissingen van hoogst persoonlijke aard te nemen; bij de parlementaire
behandeling van de WGBO werd een verzoek om levensbeëindiging daarbij expliciet als voorbeeld
genoemd.’ (24)

In de zorgvuldigheidseisen die in rapporten over besluitvorming als Doen of Laten? zijn vastgesteld
komt de ouderlijke rol bij besluitvorming aldus aan de orde. Doen of laten? stelt onder zorgvuldigheids-
eisen bij de beslissing over het al dan niet primair afzien of staken van een medische behandeling die zin-
loos is omdat er geen kans op overleven is. (Situaties 2.1.a. en 2.2a) : Diagnose stellen en prognose maken,
indien mogelijk bespreken in team. ‘De diagnose en prognose worden aan de ouders meegedeeld. Alhoe-
wel hun oordeel over het aanvangen, voortzetten c.q. staken van de behandeling in deze situatie geen
invloed op de medische beslissing zal hebben, wordt het beleid wel in overleg met hen geregeld.’ (Bijlage
1, p.1)

Zorgvuldigheidseisen bij de beslissing over het al dan niet primair afzien of staken van een medische
behandeling die zinloos is gelet op de slechte prognose voor een leefbaar leven. (Situaties 2.1.b. en 2.2.b.) :
‘De diagnose en de prognose met betrekking tot het verdere leven worden met beide ouders besproken
(…) Beide ouders dienen in deze gesprekken aan te geven te kunnen instemmen met het niet aanvangen
c.q. staken van de behandeling. Indien bij spoedeisende beslissingen ouderinspraak onmogelijk was,
dient dat beargumenteerd te worden.’ (Bijlage 1, p. 2)

Naar aanleiding van Doen of laten? wijdde het tijdschrift ‘Kind en Ziekenhuis’ een themanummer
(september 1991) aan besluitvorming in de neonatologie. Daarin antwoordt de neonatoloog De Leeuw op
commentaar van de redactie van Kind en Ziekenhuis over Doen of laten? Kind en ziekenhuis merkt op
dat ouders de wettelijke vertegenwoordigers van het kind zijn en toestemming moeten geven voor behan-
delingen. Verder zouden ze graag zien dat medici pas tot onderlinge consensus komen over de behande-
ling nadat de ouders de gelegenheid hebben gehad een bijdrage te leveren aan de discussie. Ze merken op
dat gaandeweg in het rapport wordt gesproken van een besluit van het teamoverleg terwijl eerder werd
gesproken van een teamadvies. De Leeuw antwoordt dat consensusvorming iets anders is dan het nemen
van de uiteindelijke beslissing. Hij meent dat de artsen zich een mening vormen en die toetsen aan de
ouders, waarmee de mening van de ouders haar belangrijke rol krijgt. Namens de Vereniging van Ouders
van Couveusekinderen stelt Kraak (1991) dat de mogelijkheid tot het vragen van een ‘second opinion’
meer geaccepteerd zou moeten zijn in de medische wereld, zeker in verband met meningsverschillen tus-
sen ouders en medici. Verder stelt hij dat aanbeveling verdient dat in protocollen het recht op overplaat-
sing van het kind wordt opgenomen, maar hij stelt ook vast dat dit recht, gelet op een tekort aan couveu-
ses en de korte tijdspanne waarbinnen beslissingen moeten worden genomen, in sommige situaties ook
geen uitkomst voor meningsverschillen zal kunnen bieden. Kraak stelt ook dat de vereniging grote moeite
heeft met het invullen van een ‘verklaring van natuurlijke dood’ na het nemen van niet-levensverlengende
maatregelen door de arts. De vereniging meent dat de ouders gebaat zijn bij overzichtelijke en controleer-
bare procedures en dat onjuist ingevulde verklaringen de problematiek diffuus en ingewikkeld maken.
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Het rapport van de Commissie aanvaardbaarheid levensbeëindigend handelen van de KNMG uit 1990
stelt in de (ongewijzigde) editie ‘dat zich bij beide infauste prognoses, die reden tot abstineren of het sta-
ken van de medische behandeling (kunnen) geven – i.c. de ‘geen reële overlevingskans’ – prognose en de
‘onleefbaar leven’ – prognose – zich bij eerstgenoemde prognose, mits zorgvuldig gesteld, in feite geen
wezenlijke keuzeproblemen voordoen en zal de mening van de ouders derhalve slechts een marginale rol
kunnen vervullen’ (16)

Toch mondt de paragraaf over de zorgvuldigheidseisen betreffende de mening van de ouders uit in een
pleidooi voor meer zeggenschap van de ouders: ‘Bij de ‘onleefbaar leven’-prognose zou de commissie aan
de mening van de ouders een veel groter gewicht willen toekennen dan nu nog vaak het geval blijkt te
zijn’. In twijfelgevallen past het de arts bescheiden te zijn en de mening van de ouders een zwaarwegende
betekenis te geven, temeer ‘indien de defecten van de pasgeborene in zekere zin door het medisch hande-
len werden veroorzaakt, d.w.z. een onvoorzien gevolg zijn van de door de behandeld arts(-en) genomen
maatregelen om de pasgeborene aan de dood te ontrukken. Zeker wanneer dit laatst zonder toestemming
van de ouders geschiedde, hebben de ouders dan in moreel opzicht naar de mening van de commissie
méér recht van spreken over het verdere lot van hun kind dan de behandelend arts.’ (17)

De commissie stelt dat er in deze tijd steeds minder reden is om zich als arts in niet-medische zaken tot
‘plaatsvervangend denken’ te laten leiden. Ze achten ouders in staat om zelf het belang van het kind en de
daarmee verband houdende eigen draagkracht zelf te bepalen.

In de versie van hetzelfde rapport uit 1997 is de term ‘onleefbaar leven prognose’ weer verlaten, men
spreekt liever van ‘neutrale’ termen als ‘prognose wat betreft de gezondheidstoestand’ of gewoonweg
‘prognose’. Over de rol van de ouders bij besluitvorming stelt het rapport: ‘Voorop staat dat de rol van de
ouders bij de besluitvorming over de behandeling van hun kind van groot belang en van groot gewicht is.
Zij zijn moreel en juridisch de eerstaangewezenen om af te wegen wat naar hun mening in het belang van
het kind is. Daarvoor is het uiteraard van groot belang dat zij op een open en begrijpelijke manier worden
voorgelicht over de aandoening van hun kind, en over de mogelijkheden en beperkingen van medische
zorg en behandeling.’ (72) Het rapport stelt ook dat niet mag overschat worden wat ouders aankunnen
wat betreft informatie en beslissingen. Het rapport stelt dat de rol van de ouders bij besluitvorming groter
wordt naarmate waardeoordelen een grotere betekenis krijgen: ‘Indien er sprake is van een situatie waarin
de toekomstige gezondheidstoestand van het kind een belangrijke factor in de besluitvorming wordt, dan
zal de invloed van de ouders op de besluitvorming duidelijker en sterker zijn.’ (73)

De Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties betrokken bij erfelijke en/of aang-
eboren aandoeningen formuleerden in 1990 (herzien in 1996) een ethisch manifest waarin echter niets
wordt gezegd over de zeggenschap van ouders bij beslissingen over hun kinderen.26 De Federatie van
Ouderverenigingen heeft in ‘Beslissingen rond het levenseinde: het perspectief van vertegenwoordigers’
(1997) een vergelijkbaar standpunt. Er wordt niet gevraagd om meer zeggenschap van ouders. Er wordt,
integendeel, gesteld dat er verwerpelijk criteria bij beslissingen worden gebruikt: ‘Problematischer wor-
den de afwegingen over doen of laten als in het medische vlak allerlei overwegingen van kwaliteit van
leven gaan spelen. “Mogelijkheden tot zelfredzaamheid”, “wel of niet van institutionele zorg afhankelijk”,
“communicatie” e.d., zijn letterlijk levensgevaarlijk. In het rapport van de kinderartsen ‘Doen of Laten?’
werd aanvankelijk een set van criteria gebruikt die, toegepast op mensen met een verstandelijke handicap,
voor 80% van hen zou moeten leiden tot de constatering van een dusdanig geringe kwaliteit van leven,
dat actief ingrijpen altijd mogelijk zou zijn.’ (3)
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Kwaliteitscriteria

Oordelen over de kansen en de zin van de behandeling blijken ingewikkeld verstrengeld met zeggenschap.
Een ‘medisch oordeel’ is mede een waardeoordeel. Het standpunt van de Federatie van Oudervereni-
gingen veronderstelt dat overwegingen van kwaliteit van leven te scheiden zijn van medische oordelen,
maar dat is niet het geval (CAL 1993.: 69). Levens redden is het doel van de artsen, maar ze willen ook voor-
komen dat ze ernstig of meervoudig gehandicapte kinderen kunstmatig in leven houden. Dat is juridisch
gezien soms een moeilijk te verenigen doelstelling. Als een kind eenmaal onafhankelijk van intensieve
medische behandelingen in leven kan blijven, heeft het aanvankelijke levensreddende medische ingrijpen
zich tegen het kind gekeerd. Actief levensbeëindigend handelen bij een wilsonbekwaam persoon als een
pasgeborene die niet in de stervensfase verkeert is een strafbaar feit. ‘Actief’ ingrijpen staat in dit geval voor
het toedienen van middelen die het overlijden sterk bespoedigen. Het gaat om kinderen die geen levens-
verlengende behandelingen (meer) nodig hebben en die ook niet in de stervensfase verkeren. Dergelijke
situaties kunnen makkelijk ontstaan doordat kinderen eerst met behandelingen het leven gered wordt,
waarna duidelijk wordt dat dit handelen niet in het belang van het kind lijkt.

In Doen of Laten? (NVK 1992: 37) wordt gesteld: ‘Bij allen speelt een verregaand gevoel van verant-
woordelijkheid voor eigen eerder handelen, met name in die situatie waarin het kind als direct gevolg van
ons levensverlengend handelen in leven bleef. In een dergelijke situatie kan er van een noodsituatie sprake
zijn omdat de intensieve medische maatregelen, die goed bedoeld waren, zich klaarblijkelijk tegen het
kind gekeerd hebben. (…) De verregaande beïnvloeding van het natuurlijk beloop van levens- en ster-
vensprocessen is slechts verantwoord indien wij ervan uit mogen gaan dat het kind ermee gediend is. Dit
betekent: indien voor het kind de baten opwegen tegen de lasten. Maar wat als wij ons nog tijdens de
intensive care fase realiseren dat het kind ernstige schade heeft opgelopen?’ De kinderartsen formuleerden
‘het belang van het kind’ als ‘kwaliteit van leven’, of ‘levensperspectief’. Die kwaliteit van leven wordt
getoetst aan de hand van een aantal aandachtspunten: Communicatiemogelijkheden, zelfredzaamheid,
afhankelijkheid (van het medisch circuit), lijden en verwachte levensduur.27 Een vooruitzicht op een te
geringe kwaliteit van leven of een te gering levensperspectief kan na overleg met ouders en andere betrok-
kenen leiden tot een beslissing behandelingen te staken. Dit kan volgens het rapport op grond van het feit
dat dergelijke behandelingen ‘medisch zinloos’ zijn.28

De artsen menen dat ze dergelijke beslissingen kunnen en moeten nemen. Ze menen dat dit behoort
tot hun verantwoordelijkheid. Ze moeten niet alleen levens willen redden, stelt Kollée (1999) ze moeten
de kwaliteit van die geredde levens in de afweging om te behandelen mee laten tellen. Gezondheidsjuris-
ten als Leenen (1988) en Roscam Abbing (1988) menen echter dat dit niet het geval is. Zij stellen dat beslis-
singen om het leven al dan niet opzettelijk te beëindigen alleen gebaseerd mogen zijn op medische criteria
en niet op sociale. Oordelen over de latere kwaliteit van leven van een kind zijn waardeoordelen volgens
deze auteurs, het zijn geen medische oordelen en ze mogen daarom niet resulteren in levensbeëindigend
handelen.

De kinderartsen hebben er dan ook een probleem bij. Ze kunnen de doelen die ze zelf formuleren niet
goed nastreven. Ze kunnen een ‘ten onrechte’ mogelijk gemaakt leven niet actief beëindigen. Ze kunnen
wel, indien het kind nog in de intensive care fase verkeert, de behandelingen staken als blijkt dat die niet
in het belang van het kind worden geacht. Het risico dat ze juridisch vervolgd zullen worden wegens het
nemen van niet op medische feiten genomen beslissingen over leven en dood, minimaliseren ze door in
deze gevallen een natuurlijke doodsoorzaak aan te geven.

Drie problemen zijn nu zichtbaar geworden die de zeggenschap van ouders verder compliceren: wan-
neer is het legitiem om (intensive care behandelingen) al dan niet te beginnen, wanneer om ze te staken en
welke rol mogen argumenten die gebaseerd zijn op de toekomstige (mogelijke!) kwaliteit van leven van
het kind bij die beslissingen spelen?
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Zowel in België als Nederland is actieve levensbeëindiging bij wilsonbekwamen problematisch omdat
in die gevallen een verklaring van een ‘niet natuurlijke dood’ dient te worden gegeven voor de dood van het
kind. In beide landen hebben ouders een overeenkomstige positie. Ze zijn de wettelijke vertegenwoordiger
van het kind, maar kunnen niet zover gaan dat ze opdracht kunnen geven om hun kind te doden. Wel
kunnen ze ingrijpende behandelingen als operaties bij hun kind weigeren. (In Nederland bijvoorbeeld de
‘zaak Baby Ross’ in 1989).29 In Nederland is ook vastgesteld dat ouders geen ‘medisch zinloze’ behandelingen
bij een kind kunnen afdwingen (‘zaak Baby Jeremy in 1991’).30

Maar wat is ‘medisch zinloos’? Volgens Leenen (2000) dient medisch handelen niet alleen medisch,
dus volgens de medische standaard juist te zijn, maar het moet ook gericht zijn op een medisch doel. Het
doel van de geneeskunde kan worden omschreven als: het genezen en voorkomen van ziekte, het verzach-
ten van lijden en het begeleiden van de patiënt, waaronder begrepen de stervensbegeleiding. De zin van
de medische behandelingen wordt bepaald en afgegrensd door het criterium of het handelen de mogelijk-
heid in zich draagt de patiënt te genezen dan wel het ziekteproces te stoppen of te voorkomen. Een thera-
pie die medisch gezien geen resultaat kan opleveren, dient niet te worden begonnen en als een aan-
gevangen behandeling (medisch) zinloos wordt, dient zij in principe te worden gestopt. Leenen (1985)
geeft een aantal bezwaren tegen het gebruik van het begrip ‘kwaliteit van leven’. De notie ‘kwaliteit van
leven’ kan gebruikt worden om beslissingen te nemen over individuele mensen op grond van quasi-
objectieve criteria. Zo kunnen beslissingen genomen worden over mensen die zelf niet kunnen beslissen.
Kwaliteit van leven is in de ogen van Leenen niet te operationaliseren, niet te meten en niet te generalise-
ren. De waardering van de kwaliteit van leven is volgens hem een allerindividueelst oordeel en het komt
niemand toe zich dat oordeel over een ander aan te meten. De kwaliteit van leven wordt door vele, vaak
subjectieve factoren bepaald, staat niet los van iemands sociale positie en iemands levensbeschouwing.
Bovendien kan een dergelijke oordeel veranderen in de tijd. Leenen acht het ook onduidelijk wie de stan-
daard bepaalt waarmee de kwaliteit van leven kan worden afgemeten. Wordt een meerderheidsnorm van
normaliteit de norm? Hij stelt dat er verder het gevaar is dat belangen van anderen een leven gaan spelen
bij de bepaling van de kwaliteit van een leven. Zijn meest principiële bezwaar is echter dat het oordeel
over de kwaliteit van het leven alleen de patiënt zelf toekomt en nooit aan een ander. ‘Over de zin van het
leven van een ander komt niemand een oordeel toe. Geen mens is goed genoeg om over het leven van een
ander te oordelen.’ (Leenen 2000: 361)31

Het valt op dat de neonatologen de toekomstige kwaliteit van het leven juist als de belangrijkste over-
weging benoemen. De neonatoloog Versluys bijvoorbeeld in de Volkskrant (11-11-1992): ‘Een dokter die
de kwaliteit van het leven niet meetelt en alleen gericht is op het overleven van het kind, is misschien een
biotechneut, maar geen echte arts’. Het is bij uitstek normatief handelen. Het is voor de neonatologen
een moreel imperatief om moreel te handelen, te oordelen vanuit een hypothetische veronderstelde
mening van de patiënt, in diens belang. Zelfs het schijnbaar objectieve criterium ‘kansloosheid’ van
behandelingen is subjectief aangezien afdelingen verschillend oordelen over de kansen van de behande-
ling bij sterk te vroeg geboren kinderen (KNMG 1990-1993; Van der Horst 1995; Zwiers 1998). De artsen
gaan er in hun rapporten en in hun handelen van uit dat niet iedere behandeling die verlenging van het
leven brengt, louter omdat de dood wordt weggehouden, ‘zinvol’ is. Weir (1984) sluit zich bij die houding
aan. De dood is niet het grootste kwaad dat mensen kan overkomen. Musschenga (1987: 168) voegt aan
deze redenering een element toe dat aanspreekt gezien de praktijk van besluitvorming. Extreem te vroeg
geboren kinderen kunnen worden gezien als ‘potential persons’. Verschillende auteurs hebben op deze
bijzondere status gewezen in verband met abortus en infanticide. (Tooley 1983; Kuhse & Singer 1985)
Weir stelt dat de meeste pasgeborenen potentiële pasgeborenen zijn. Deze status als nog niet volledige
persoon betekent dat nog niet alle rechten en aanspraken voor de pasgeborene geldig zijn. Het ‘potentiële’
van de persoon houdt in de praktijk echter juist in dat er geoordeeld moet worden over diens toekomstige
kwaliteit van leven, over het leven dat deze persoon potentieel gaat leiden. Musschenga maakt een onder-
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scheid dat bijvoorbeeld in de casus van Tom ter sprake kwam. Heeft het kind in de toekomst besef van het
lijden dan is dat des te erger. Dat voegt Musschenga toe aan de redenering van Weir. Pas dan is het kwaad
van de dood minder dan het toekomstige leven. Dat betekent dat kwaliteit van leven oordelen op de voor-
grond treden en zelfs dat relatief minder ernstige handicaps tot bespreking en besluitvorming leiden.
Musschenga (170): ‘als ze niet zoveel bewustzijn hebben dat ze aan hun beperkingen kunnen lijden, kan
het laten sterven ook niet in hun belang zijn. Daar ligt de grens van het belang van het kind.’ Soortgelijke
redeneringen kwamen in de casus van Tom (hoofdstuk V) en Bart (hoofdstuk III) ook aan de orde: het
kind zal beseffen dat hij niet mee kan en juist dat wordt als lijden gezien.

Musschenga laat zien dat met ‘kwaliteit van leven’-discussies in de neonatologie verschillende vragen
door elkaar lopen.
1. Is er een onderste grens van menselijk leven, waaronder menselijk leven geen waarde heeft omdat

iemand nooit zal beschikken over de vermogens die nodig zijn om zich daarover zelf een oordeel te vor-
men?

2. Hoe zal een kind dat ooit wél in staat zal zijn zich daarover een oordeel te vormen, een leven met beper-
kingen en pijn beleven en waarderen?

3. Sommigen doelen met de kwaliteit van leven ook op de gevolgen van de handicaps van het kind voor
de naaststaanden.

Weir stelt dat vooral dit laatste niet legitiem is. Musschenga stelt terecht dat het helemaal niet mogelijk is
voor ouders om hun belangen en wat zij als het belang van het kind zien, waterdicht te scheiden. Boven-
dien zijn het welzijn van de ouders en het welzijn van het kind onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
houding en het gedrag van de ouders bepalen mede het welzijn van een kind. Volgens Musschenga moe-
ten artsen op grond van principes van weldoen en leed vermijden ook de effecten voor beslissingen voor
naastaanden in beschouwing nemen. Schelp stelt zelfs dat daarom ouders in alle gevallen het recht moe-
ten hebben om beslissingen te nemen want zij bepalen welke betekenis een handicap voor de betrokkenen
is. Dat gaat Musschenga te ver, want zo wordt de waarde van het leven van een kind te zeer afhankelijk
van de waardering daarvan door de ouders. Met Kuitert (1985: 119) stelt hij dat ze wel een rol mogen
spelen bij de beslissing over de behandelingen waarvan het resultaat onduidelijk en onzeker is. Wat
Musschenga niet noemt is het belang van de artsen. Dat zijn geen onafhankelijke en afstandelijke beoor-
delaars/beslissers. Ze willen (vaak) geen ernstig gehandicapte kinderen in leven houden, dat stuit hun
tegen de borst. Ze zien de kinderen die ze in leven hebben gehouden regelmatig in de couveuse-nazorg en
worden zo geconfronteerd met problemen die sommige van die kinderen hebben. Ook de artsen reageren
niet objectief en emotioneel neutraal, ze reageren ook naar de situatie en hun inschatting daarvan. De
Leeuw et al. (2000) laten ook zien dat de leeftijd en levensomstandigheden van artsen van invloed zijn op
de beslissingen die ze nemen.

Zwiers (1998: 148) deelt de pasgeborenen (die intensive care nodig hebben) in drie groepen in, naar de
prognose. In de eerste plaats de pasgeborenen voor wie de behandeling geen enkele kans van slagen heeft,
bij hen is de behandeling zinloos in de zin van effectloos. Het overlijden wordt niet tegengehouden. Bij de
tweede groep heeft de behandeling goede kans van slagen en is er een goede prognose. De derde categorie
zijn de pasgeborenen bij wie de prognose niet helder is. De kans dat de behandeling slaagt is klein, maar ze
is er. De toekomst van deze kinderen ziet er echter somber uit. De behandeling is niet zinloos maar ook
niet zinvol. Volgens Zwiers is in de eerste twee groepen het medisch oordeel doorslaggevend. Alleen bij de
derde categorie, zou de mening van de ouders doorslaggevend moeten zijn. Touwen (1999: 141) vraagt
zich af of ouders juist in de moeilijkste gevallen de verantwoordelijkheid voor de behandelingsbeslissing
moeten dragen. We weten bovendien dat, vooral in het geval van hele kleine prematuren, iedere behande-
ling onduidelijke gevolgen heeft, al deze kinderen zitten in feite in groep drie van Zwiers. Belangrijker is
dat hierboven bleek, de casussen van Janne en Inget, dat als een kind zo duidelijke en grote hersenbescha-
digingen heeft, men handelt alsof er sprake is van een kansloze situatie. Ook al zou het kind kunnen over-
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leven door voortgezette therapie, die mogelijkheid wordt eigenlijk niet geboden. We zagen in de over-
zichten van de rapporten dat ouders meer zeggenschap hebben naarmate de situatie onduidelijker is en er
meer waardeoordelen bij betrokken zijn. Dat klopt ook met de praktijk. Een naar ethische maatstaven zin-
loze medische behandeling als die van de twee bovenstaande kinderen, leidt niet tot meer zeggenschap van
ouders.

Gezien de praktijk moeten de categorieën ‘medisch zinloos’ en ‘naar ethische maatstaven medisch
zinloos handelen’ aangevuld worden met een categorie als ‘sociaal zinloos’. In de eerste twee categorieën
hebben ouders gewoonlijk niet veel zeggenschap, in situaties waarin de toekomstige kwaliteit van het
leven van het kind betwijfelt wordt en de ouderlijke mening daarover van belang wordt, hebben ouders
wel veel zeggenschap. Verder zien we dat ‘kansloosheid’ in het empirische materiaal verschijnt als een
niet objectieve categorie. Ten eerste worden de kansen overal verschillend beoordeeld. De kansen wor-
den ook sterk gerelateerd aan de prognose voor het latere leven. Zolang de prognose goed is, worden
(ook geringe) kansen op behandelingssucces het waard gevonden. In het materiaal van Van der Wal en
Van der Maas (1996) verschijnt daardoor wellicht een hogere score voor zeggenschap van ouders bij het
staken van kansloosheid (98%) dan bij het staken van behandelingen wegens zinloosheid (77%).

In het geding

Het uitgangspunt in ons recht is dat de ouders op grond van hun verantwoordelijkheid bepalen of en zo ja
welke medische behandeling hun kind zal ondergaan. Het is hun taak het recht van hun kind op een zo
goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen.32 Dat betekent dat ouders toestem-
ming moeten geven aan de arts om behandelingen te starten. In gevallen van acute noodzaak kan de arts
wel tot behandeling zonder toestemming overgaan. De ouderlijke vrijheid is beperkt. Het recht van het
kind op gezondheid legt ook verplichtingen aan hun – en aan de overheid – op.33 De overheid dient de
nodige maatregelen te nemen om een optimale en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg in het
leven te roepen. Daarnaast treedt de overheid soms op ter bescherming van de individuele minderjarige
wiens gezondheid ernstig wordt bedreigd als gevolg van nalatigheid van de ouders of omdat de ouder op
grond van hun (godsdienstige) opvattingen weigeren toestemming te verlenen voor een medische in-
greep. Bekend is bijvoorbeeld het optreden van de overheid, d.m.v. de Raad voor de Kinderbescherming
wanneer ouders een levensnoodzakelijke bloedtransfusie voor hun kind weigeren. In gevallen waarin het niet
zo’n duidelijke kwestie van leven en dood is, zijn de grenzen van de ouderlijke zeggenschap veel minder
duidelijk. De overheid staat bijvoorbeeld toe dat ouders op grond van godsdienstige overtuiging hun kin-
deren medische zorg onthouden, bijvoorbeeld in geval van poliovaccinaties.

Wat is eigenlijk de rol van ‘het recht’ bij behandelingsbeslissingen op de afdeling neonatologie? De rol
die ‘het recht’ speelt bij besluitvorming over extreem te vroeg geboren kinderen op de afdeling neonatolo-
gie is divers en afhankelijk van vele factoren. Hier wordt een poging gedaan om te bespreken op welke
manieren het recht al dan niet een rol speelt bij beslissingen over het starten, doorgaan of stoppen met
levensverlengende behandelingen bij extreem te vroeg geboren kinderen.

Het is een actueel thema. In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn twee artsen vervolgd nadat ze het
leven van een ernstig gehandicapt kind op verzoek van ouders actief hadden beëindigd. Beide artsen zijn
vrijgesproken, maar de angst voor strafrechtelijke vervolging speelt in de praktijk van de neonatologie
beslist een rol. In de ene zaak, de ‘zaak Prins’ (in 1995) was sprake van levensbeëindiging van een drie dagen
oude baby met ernstige aangeboren afwijkingen. De ouders verzochten herhaaldelijk om levensbeëin-
diging van hun kind, de artsen hadden eerder al besloten niet te gaan opereren en het kind leed. In de
‘zaak Kadijk’ (in 1996) ging het om levensbeëindiging bij een 25 dagen oude baby die een ernstige chro-
mosomale afwijking had. Het kind had door de verzorging pijn en de ouders verzochten herhaaldelijk om
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levensbeëindiging van hun kind. De artsen volgden correct een zorgvuldigheidsprocedure en konden zich
daardoor succesvol beroepen op een noodtoestand. In deze zaken vond vervolging plaats krachtens een
beslissing van de minister van Justitie, nadat het College van procureurs-generaal had geconcludeerd dat
voor vervolging onvoldoende aanleiding bestond. De minister wenste jurisprudentiële helderheid, maar
de zaken hebben grote onrust veroorzaakt onder de (kinder)artsen. Volgens Touwen (1999: 147) en Kalk-
man-Bogerd (1999: 129) bevestigde de rechter in de zaak Prins het belang van de wens van de ouders die
ook in de zaak baby Ross naar voren kwam. De wens van de ouders kan volgens de uitspraak de plaats
innemen van het uitdrukkelijk en herhaald verzoek van de patiënt zelf dat bij euthanasie noodzakelijk
wordt geacht. In de gevolgde beroepsprocedure voor het Hof werd geoordeeld dat het verzoek van de
ouders om actieve levensbeëindiging niet als voorwaarde voor de toelaatbaarheid ervan geldig was, waar-
mee de vergelijking met euthanasie weer verlaten is. Hiermee is de initiële sterke positie van de ouders bij
beslissingen weer ondergeschikt gemaakt aan die van de medicus.

In Nederland en België speelt de angst voor vervolging bij neonatologen een moeilijk te definiëren rol.
Zeker na de zaken Prins en Kadijk is er in Nederland angst om wegens ‘actieve levensbeëindiging’ van een
wilsonbekwame vervolgd te worden. Ook op de afdeling in België was dat zo, we zagen dat bijvoorbeeld
in de hoofdstukken IV, V en VI ‘als ze niet beademd meer worden, dan kunnen we niets meer’. In België
zijn leden van een voor neonatologen verwante beroepsgroep, de gynaecologen wel vervolgd en dit
bepaalde mede de angst voor ‘het recht’.34 De Belgische medische beroepsgroep lijkt op een punt aanzien-
lijk te verschillen van collega’s in Nederland. Belgische artsen hebben nooit pogingen gedaan wetgeving
betreffende keuzen rond het levenseinde te beïnvloeden, zoals Nederlandse artsen wel deden. De houding
van de Belgische artsen zien we ook bij Deconinck en Raes (1999), een van de respondenten zegt dat ‘het
recht uit het ziekenhuis moet blijven’. De auteurs stellen terecht dat een dergelijke houding onbegrijpe-
lijk is aangezien de artsen nu ‘in de schaduw van het recht’ moeten opereren en zich aldus bloot stellen aan
eventuele schadeclaims en strafrechtelijke vervolging. De artsen opteren voor een regulering van beslis-
singen rond het levenseinde binnen de beroepsgroep, met eventueel het inschakelen van een ethisch
comité.

Bij levensvragen rond pasgeborenen zijn verschillende rechtssoorten aan de orde. Bij actief levens-
beëindigend handelen is het strafrecht in het geding. Ook bij passief handelen, respectievelijk nalaten kan
het strafrecht in het geding zijn. In het geval van het niet aanvangen of staken van medisch zinloos hande-
len is het strafrecht niet in beeld. Als dit echter gebeurt vanuit kwaliteit van leven argumenten is het
onduidelijker. De Leeuw (1993: 1497) hierover: ‘Er blijkt in de praktijk tussen artsen en juristen een ver-
schil te bestaan omtrent het begrip “zinloos medisch handelen”. Terwijl juristen deze term reserveren
voor de situatie dat er in het geheel geen overlevingskansen meer zijn, hanteren artsen de term ruimer.
Wanneer het levensperspectief van een patiënt uitermate somber is op grond van duidelijke medische
(cursief De Leeuw) gegevens, zal een arts op een bepaald moment bij de behandeling van deze patiënt tot
het oordeel kunnen komen dat verdergaan zinloos (cursief De Leeuw) is geworden. De arts bepaalt dit
oordeel op medisch-professionele gronden en kan hierop tuchtrechtelijk worden beoordeeld. De juridi-
sche wereld past hier terughoudendheid. Stel u voor wat de gevolgen zouden zijn wanneer artsen deze
gedragslijn niet hanteerden: dat zij altijd maar zouden doorgaan met behandelen, ongeacht de uitkomst.’
In het Wetboek van Strafrecht (artikel 255) is ook het opzettelijk nalaten van een behandeling strafbaar
gesteld (‘Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of
overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat’).35

De artsen Prins en Kadijk werden, gelet op de zorgvuldige wijze waarop ze bij de opzettelijke levens-
beëindiging te werk waren gegaan, ook in hoger beroep niet gestraft. Ze werden op basis van het bestaan
van een noodtoestand van strafvervolging ontslagen.36 Opzettelijke levensbeëindiging bij pasgeborenen
werd aldus onder bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd geacht, met name door de voorafgaande
beslissing tot niet behandelen die werd genomen op basis van ‘naar wetenschappelijk verantwoord
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medisch inzicht en in overeenstemming met de in de medische ethiek geldende normen als een medisch
zinvolle beslissing wordt aanvaard en deze op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen.’ Er mogen
bovendien geen alternatieve mogelijkheden zijn om pijn en lijden te bestrijden. De invloed van deze uit-
spraken zien we terug in het rapport ‘Toetsing als spiegel van de medische praktijk’ uit 1997. Volgens dit
rapport is het opzettelijk levensbeëindigend handelen vrijwel altijd voorafgegaan door besluitvorming
gebaseerd op medische gronden en is het op grond daarvan een medische beslissing die niet door het straf-
recht moet worden getoetst maar wel voor de medische beroepsgroep verantwoordt moet kunnen wor-
den. Op grond daarvan zijn nieuwe zorgvuldigheidsregels opgesteld.

In het tuchtrecht wordt getoetst of er sprake is geweest van vertrouwensondermijning, te kort schieten
in de zorg, of van nalatigheid waardoor ernstige schade is ontstaan, of van grove onkunde. Tuchtrecht
toetst aan medische standaarden en staat naast en apart van strafrechtelijke of civielrechtelijke toetsing.
Steenhorst (1993) beschrijft hoe beslissingen over het leven van een extreem te vroeg geboren kind voor de
tuchtrechter zijn gekomen. De vrouw bevalt in 1985 na 26 weken zwangerschapsduur in een streekzieken-
huis. Nadat de ouders is verteld dat het kind geen overlevingskansen heeft kiest de vrouw ervoor om haar
kind ‘achter het laken’ te krijgen. Ze hoopt dat ze, door het kind niet te zien, zichzelf een trauma kan
besparen. Er wordt een jongetje geboren van 950 gram dat krachtig huilt. Het kind wordt weggebracht en
in een couveuse gelegd, het wordt niet behandeld en ook niet opgenomen op de kinderafdeling, de
dienstdoende kinderarts meent dat de baby snel zal overlijden. Het kind krijgt zelfs een kalmerend mid-
del om de dood te bespoedigen. De volgende dag leeft de baby echter nog steeds en wordt hij naar de kin-
derafdeling gebracht. De moeder hoort daarna pas dat haar kind nog leeft. De vader, die aan het werk
was, hoorde pas laat in de middag dat zijn zoon nog in leven was. Inmiddels was de baby overgebracht
naar een afdeling neonatologie in een academisch ziekenhuis. De artsen aldaar menen dat de conditie van
het jongetje niet slecht is, maar dat het waarschijnlijk beter met hem was gegaan als hij meteen na
geboorte over was gebracht. Hij overlijdt na drie dagen door problemen met de longen en het hart, na sec-
tie worden ook hersenbloedingen gevonden. De ouders nemen een advocaat in de arm en die begint een
klachtenprocedure bij het Medisch Tuchtcollege. Twee gynaecologen worden veroordeeld tot respectie-
velijk een berisping en een waarschuwing, een andere gynaecoloog gaat vrijuit. Later wordt door het Cen-
traal Medisch Tuchtcollege, in hoger beroep, de berisping tegen de eerste gynaecoloog omgezet in een
waarschuwing. De kinderarts is door het Medisch Tuchtcollege berispt omdat hij ‘volhardde in zijn absti-
nerend beleid, de ouders onvoldoende informeerde en wegens het niet treffen van adequate maatregelen
ter observatie en controle van het kind’ (Steenhorst 1993: 28). Het college acht de toediening van een kal-
meringsmiddel ‘in geen geval een passende maatregel’, die ‘geen enkel acceptabel doel’ diende. De Leeuw
(1991) vraagt zich af of het verwijt van het college dat de kinderarts niet afgestapt is van het abstinerende
beleid, terecht is. Hij betwijfelt of het zo is want het was ten tijde van de beslissing een gangbare praktijk.

Voor de positie van de ouders is het civielrecht van belang, het Burgerlijk Wetboek regelt de ouderlijke
macht en de behandelingsovereenkomst die de arts met de ouders als vertegenwoordigers van de pasgebo-
rene sluiten. Kastelein (1988: 680) stelt: ‘De positie van de ouders kan op basis van het Burgerlijk Wet-
boek als sterk worden omschreven. In feite prevaleert hun visie over wat goed is voor een (jong) kind, ten-
zij zij voor het kind levensbedreigende beslissingen nemen of anderszins blijk geven van ongeschiktheid
voor de opvoeding en verzorging.’ Toch kent de ouderlijke zeggenschap grenzen. In diverse bepalingen
van het wetboek van strafrecht wordt bepaald gedrag (‘verlating’, kindermishandeling, incest etc.) als
ontoelaatbaar aangemerkt. Daarnaast stelt het Burgerlijk Wetboek dat de uitoefening van de ouderlijke
macht door maatregelen van kinderbescherming kan worden gecorrigeerd. Misbruik van de ouderlijke
macht kan leiden tot ontzetting uit die ouderlijke macht. Een minderjarige die met zedelijk of lichame-
lijke ondergang wordt bedreigd kan onder toezicht worden gesteld van de kinderrechter. Deze ondertoe-
zichtstelling kan uitlopen op een gedwongen ontheffing van de ouderlijke macht. De Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO) vormt het wettelijk kader waarin medische behandelingen plaatsvin-
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den.37 Ouders of voogd beslissen derhalve voor deze categorie minderjarigen op grond van het hun toeko-
mend gezag in beginsel of hun kind een medische behandeling zal ondergaan. Er is geen toestemming
zonder informatie en dus stelt de WGBO de informatieplicht van de arts aan de patiënt centraal en sluit
daarbij aan op Europese wetgeving over patiëntenrechten (Roscam Abbing (1995 in Legemate).38

Ook in België zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers die toestemming voor de behandeling
van hun wilsonbekwame kind moeten geven. In België is geen wet als de WGBO ingevoerd, de regering
werkt wel aan wetgeving over patiëntenrechten, maar de hierboven genoemde wetgeving op Europees
vlak is ook hier geldig. Volgens Nys (1991) ligt de grondslag van het recht van de patiënt op informatie
over de ziekte en de behandeling verankerd in het recht op fysieke integriteit, zodat de instemming van de
patiënt voorafgaand aan een medische vereist is (waarvoor de patiënt dus geïnformeerd dient te worden).
Wanneer ouders hun toestemming weigeren voor een medische ingreep waardoor het leven of de gezond-
heid van hun minderjarig kind gevaar loopt, kan een jeugdbeschermingsmaatregel worden overwogen.
Nys (1991: 249): ‘Zo’n maatregel is een ultimum remedium. Ook hier geldt dat de arts, door informatie,
overreding en zo mogelijk het aanbieden van alternatieven zal trachten de medewerking van de ouders te
bekomen.’ Ook in België zijn de ouders de vertegenwoordigers van het wilsonbekwame kind en dienen
zij toestemming voor de behandeling te geven en over de behandeling geïnformeerd te worden. Het Bel-
gisch strafrecht kent geen bepaling waarin het doden van iemand op diens verzoek af afzonderlijk misdrijf
strafbaar wordt gesteld, daarom is de toestemming van de patiënt bij levensbeëindiging niet relevant.
Men kan zijn recht op leven niet aan derden afstaan, door iemand de toestemming te geven om te doden
(Nys 1991).39

In het geding zijn niet alleen de zeggenschap van ouders maar ook de kwaliteit van beslissingen en de
kwaliteit van zorg die geleverd wordt. Rostain (1986) beschrijft (voor de Verenigde Staten) hoe de relatie
tussen arts en ouders wordt benadeeld doordat artsen bang zijn dat diezelfde ouders een juridische pro-
cedure tegen hun zouden beginnen, nadat ze hun mening over een gezamenlijk genomen beslissing bij-
gesteld hebben. Voor de artsen houden beslissingen rond het levenseinde een risico van strafrechtelijke
vervolging in. Voor ouders de dreiging dat ze uit de ouderlijke macht ontzet worden en geen zeggen-
schap hebben over hun kind (Brouwer de Koning-Breuker & Hermans 1990).

De kwaliteit van de zorg die geleverd wordt staat ook ter discussie. We zagen al dat bijvoorbeeld Free-
man (1987) de vraag stelde of indien ‘euthanasie’ gelegitimeerd was, er mensenlevens gered zouden kun-
nen worden. De voorstellen van De Ruiter en Sutorius (1993) tot het instellen van een proefbehandelings-
concept (en herstelhandeling) sluiten daarbij aan. Als het teniet doen van behandelingen gelegitimeerd is,
is het wellicht ook eenvoudiger om behandelingen te starten en worden er wellicht levens gered.

Niet beginnen, ‘wegleggen’

In hoofdstuk VIII werd de casus van Nadia besproken, ze doorstond de ‘trial of life’, de proefperiode, op
zodanige manier dat ze na eerst ‘weggelegd’ te zijn alsnog ‘opgepakt’ werd. In het geval van Nadia redu-
ceerde de categorische strategie niet de onzekerheid, in tegenstelling tot wat Rhoden (1986) stelt. Ook bij
de hieronder besproken casussen, waarbij kinderen de initiële ‘trial of life’ niet overleven, is sprake van
onzekerheid bij de artsen. Ze moeten immers in een korte tijd een zeer ingrijpende beslissing nemen. In
Europa blijkt de Nederlandse neonatologie een bijzondere plaats in te nemen als het gaat om het begin-
nen met behandelingen bij extreem te vroeg geboren kinderen. De Leeuw et al. (2000) laten zien met dat
alleen de neonatologen in Nederland een kind dat na 24 weken zwangerschapsduur geboren is, niet reani-
meren en intensive care niet starten.40 De neonatologen uit 10 andere Europese landen zouden reanime-
ren en beginnen met intensive care.41 In Italië, Hongarije en Litouwen zouden ze dat doen wetend dat
intensive care niet kon worden gestopt als het eenmaal was gestart. Onder de artsen die wel zouden begin-
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nen met behandelen, waren er alleen in Engeland en Nederland die bereid waren het niet te doen als de
ouders er tegen waren.

In het onderzoek werden ook vragen gesteld over een dergelijke casus die na opname op de afdeling
een hersenbloeding krijgt. Na opname krijgt het kind in de casus een ‘ernstige maar eenzijdige IVH met
ook schade aan het hersenweefsel zelf (‘parenchymal involvement’). Daarop zouden de neonatologen in
Frankrijk, Nederland en Luxemburg en de meeste (maar minder dan in de eerste groep) neonatologen in
Zweden, Engeland, Spanje en Litouwen de behandeling willen beperken of staken. In Litouwen, Hon-
garije, Duitsland en Italië zou men doorgaan met de behandeling. Afgezien van de behandelingskeuze
zouden de meeste neonatologen in Litouwen, Frankrijk, Italië en een groot deel van hun in Hongarije,
Zweden, Spanje en Litouwen hun beslissing uitvoeren zonder de ouders bij de besluitvorming te betrekken.

Tegen een met ouders genomen beslissing om intensive care te staken zou slechts een klein deel in alle
landen protesteren. In Litouwen, Hongarije, Italië, Duitsland en Spanje zouden de meeste artsen een der-
gelijke beslissing uitvoeren door het niet verder opvoeren van reeds gegeven behandeling. In Engeland,
Nederland en Zweden zou de beademing gestopt worden. Doelgericht levensbeëindigend handelen zon-
der dat het kind afhankelijk is van levensverlengende behandelingen kwam bijna alleen voor in Frankrijk
en Nederland. De verpleegkundigen, die vrijwel dezelfde vragenlijst voorgelegd kregen, antwoorden
bijna gelijkluidend. Ze bevestigen daarmee dat het gaat om verschillen tussen de landen. In het algemeen
waren er wel verschillen tussen de neonatologen en verpleegkundigen zichtbaar. Van de verpleegkundi-
gen zou 18% (bij een kind van 24 zwangerschapsweken) niet reanimeren tegen 9% van de neonatologen.
Na de bloeding zou slechts 10% van de verpleegkundigen willen doorbehandelen versus 26% van alle
neonatologen en 29% van de verpleegkundigen zou de beslissing aan de ouders willen overlaten tegenover
12% van de artsen. Een geringer aantal verpleegkundigen (9%) dan artsen (18%) zou op een eigen beslis-
sing terugkomen als de ouders anders wilden.

De Leeuw et al. (2000) constateren dat veel auteurs volhouden dat intensive care behandeling bij kin-
deren van 24 weken experimenteel zijn en dat ze daarom afhankelijk zijn van ouderlijke toestemming en
zorgvuldige inschatting van de resultaten. Desondanks lijken ouders uit de gegevens slechts ‘a marginal
influence’ bij wezenlijke beslissingen te hebben. Alleen in Engeland en Nederland is een substantiële pro-
portie van de artsen bereid hun beleid aan te passen aan de wensen van de ouders. In ieder land heeft de
ouderlijke stem meer gewicht als die aanzet tot behandelen en verder behandelen. Bij beslissingen om
helemaal niet te gaan beginnen met de behandeling hebben ouders weinig mogelijkheden om de besluit-
vorming actief te beïnvloeden, zo bleek bij de casus van Nadia in hoofdstuk VIII en ook in een voorbeel-
den die in paragraaf Proeftijd in dat hoofdstuk worden genoemd (Zaak Messenger (Hoofdstuk VIII) en
het voorbeeld van Raat 1993) We zullen nu zien hoe dergelijke beslissingen, om niet te gaan behandelen,
zich voltrekken op de afdeling verloskunde in het ziekenhuis in Amsterdam.

Casus Dirk

De eerste casus gaat over kindje Dirk Janssen. 42 Het is korte en toch ook lange geschiedenis. Het kindje
‘leefde’ maar heel kort. Maar de ouders probeerden al lang een kind te krijgen. De moeder was een
‘DES-dochter’, de moeder van deze vrouw heeft in het verleden het medicijn DES gebruikt en dit heeft bij
de dochter afwijkingen aan de baarmoederhals veroorzaakt. Eigenlijk begint de geschiedenis van kindje
Dirk dus al met het DES gebruik van zijn oma. Hij wordt zo aangekondigd tijdens de overdracht:
Assistent: ‘Mevrouw Janssen is er bij gekomen. 26 weken, bleek later 25 3/7e te zijn. G vier P nul, heeft drie
spontane abortussen achter de rug.43 Bij 21 weken cerclage.44 Heeft sinds dan een verstreken portio (baar-
moederhals) en prepar (medicijn dat weeën remt). Heeft cortico’s en gebroken vliezen sinds vannacht. Ze
komt uit…. (stad in Nederland).’
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De assistent die avonddienst zou hebben vroeg: ‘Wat is dat? Hoe veel zwangerschapsduur?’
Assistent: ‘25 3/7e.’
Avonddienstassistent: ‘Nee hè, ik wil niet weer zo’n kleintje.’ (ze had enkele dagen er voor een kind van 26
weken opgevangen dat ondanks reanimatie, intubatie en beademing niet in leven gehouden kon worden
en direct na geboorte overleed.)
Assistent: ‘Een vrouw met een verstreken portio en cerclage, DES-dochter. Daarom een cerclage op 21
weken. Infectie, E-coli blijkt. Ze heeft al koorts en antibiotica. De cerclage is er al uit. Voor het kind en de
moeder was het beter dat de bevalling aanving. Ouders willen graag alles uit de kast.’
Een van de neonatologen: ‘Hebben ze van ons iemand gesproken dan?’
Assistent: ‘Nee, … (naam gynaecoloog) sprake met hen. Heeft gezegd dat 70% van de kinderen niet over-
leven bij deze zwangerschapsduur, het leek hem niet zo zinvol om nog met een van ons te praten. Hij heeft
overlegd met .. (naam neonatoloog).’
Neonatoloog: ‘Ja maar, 25 weken en een infectie. Dat wordt niks, dan houden wij onze handen op onze
rug. Hoe moet dat dan, als die ouders dat niet weten? Wat wil … (naam gynaecoloog) dan? Heeft hij met
….. (naam andere neonatoloog die de nacht dienst heeft) overlegd? Dit kan zo niet blijven bestaan. Als dat
kind geboren wordt….’
Assistent: ‘….. (gynaecoloog) dacht….’
Neonatoloog: ‘Hij dacht dat het toch niet goed zou gaan?’
Assistent: ‘Nee, ja, ik weet het ook niet, ik ben niet in de positie om voor hem te spreken.’
Neonatoloog: ‘Nee, inderdaad, dat is natuurlijk zo. Maar hij heeft blijkbaar gezegd dat er toch 30% kans is
dat het wel gaat. Als wij dan in de opvangkamer beslissen om niets te doen, dan…. Wat wil …. (naam
gynaecoloog)?’
Assistent: ‘Hij wil graag dat we onze best doen, gezien de voorgeschiedenis van die ouders.’
Andere neonatoloog: ‘Hoezo, “ons best doen”, moeten we voor de helft intuberen?’
Neonatoloog: ‘…. (naam gynaecoloog) wil dus een actief beleid? Dan moeten we met de ouders praten. Ik wil dat
best doen, maar we moeten dan misschien eerst even met .. (gynaecoloog) overleggen. Eigenlijk moet hij dat met
ons samen doen.’
Andere neonatoloog: ‘Nou ja, ik wil ook best met die ouders gaan praten. Maar ja, als wij het er helemaal
over eens zijn, dan hoeven we niet met de ouders te gaan spreken.’
Neonatoloog: ‘Ja, het gaat er ook om, het is raar wegens die zwangerschapsduur. Als dat kind nou 26 4/7e

was, dan had niemand het er over, zouden we gewoon beginnen. Dat voelt wel vervelend.’

Later bleek dat het om een gram negatieve E-coli ging als ziekteverwekker. Dat is een vervelende ziekte-
kiem. De assistent vertelde dat de ouders heel verdrietig waren. De gynaecoloog had er in het gesprek met
de ouders ‘een tabel’ bijgepakt waaruit bleek dat het kindje 20% kans had.
De neonatoloog: ‘Welke tabel was dat dan?’
Assistent: ‘Die ook in ons boekje zit.45 Bij 25 weken overleden er vorig jaar drie van de vijf.’
Neonatoloog: ‘Ja, die tabel. Maar het kan ook zijn dat het kind er precies tussenin komt. Overleeft, maar
gehandicapt. Daarom moeten we zien na geboorte. Als het nou zo’n glazig wezentje is en als er pus overal
is en foetor, dan wordt het niks. Dan, vind ik, moet je ook niet gaan IPD’en. Dat kun je zo’n kind niet aan-
doen. Ik vind dat je wel altijd moet uitzuigen. Want het is niet eerlijk als je dat niet doet. Die kinderen
kunnen zelf die slijmen niet kwijtraken, dan stikken ze daardoor. Als het daardoor niet gaat, dan kan het
kind er niets aan doen. Niet alle neonatologen hier zijn het hierover met me eens. Sommigen zuigen ook
niet uit. Die vinden afdrogen genoeg. Die vinden uitzuigen al een stap op weg naar actief beleid. Maar IPD

geven, dat vind ik te overwegen. Maar als je denkt dat het toch niet gaat, dan moet je dat niet doen. Maar
ik begrijp dat de gynaecoloog ook niet erg hoopvol was. Maar ja, ze zijn er, dergelijke kinderen die overle-
ven, ook hier. Dat zie je op de gang (de collages van ouders van couveusekinderen). Oók kinderen met
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infecties. Je weet het niet. Dat is het vervelende, je weet niet wat je ouders moet zeggen. Wat zeiden de
ouders?’
Assistent: ‘Ze hadden er niet zo op gereageerd. Ze waren stil. Ze wisten dat er niet veel kansen waren en dat
wij daarom eerst zouden kijken. Ze zeiden daar niks van. Dus de gynaecoloog zei, “blijkbaar kunnen ze
daar mee instemmen.” De ouders vroegen wel of er dan niet een keizersnede kon gedaan worden. Omdat
dat makkelijker zou zijn voor het kind. Hij heeft hen uitgelegd dat een keizersnede in dit geval voor het
kind niet veel verschil maakte. Hij dacht dat die vraag er op duidde dat ze toch hoop hadden. Hij heeft
gezegd dat de vader maar in het opvangkamertje moest komen kijken wat de neonatoloog zou doen en
waarom. Het is de laatste poging van de ouders. Daarom wilden ze zo graag dat alles gedaan zou worden.’
Neonatoloog: ‘Ja, dat kan ik wel begrijpen na wat ze al meemaakten. Het is vreselijk, ik kan wel invoelen
dat ze alles willen. Als dat zo is, ben ik best bereid om wat meer voor het kind te doen. Wat eerder dan nor-
maal intuberen bijvoorbeeld. We moeten zien. Die E-coli is niet fijn. Als we iets willen met dit kind, zul-
len we het goed antibiotica moeten geven. Het kan ook wel dat het kind nu al goed behandeld is via de
moeder, met de antibiotica die zij krijgt. Je moet wel naar het kind kijken. We zullen zien. Als het goed
lijkt zullen we wat eerder intuberen. Maar ja, misschien zeggen ze over een jaar toch weer dat ze het nog
een keer willen proberen.’
Assistent: ‘De gynaecoloog vertelde dat het een moeilijk gesprek was. Hij zei: “Eigenlijk zeg je altijd tegen
ouders dat iedere dag die het kind er in blijft goed is. Nu ineens zeg je dat het beter is als het kind er snel
uitkomt. En dat het dan meestal vervelende bevallingen zijn. Want dan lukt het natuurlijk niet. En dat er
dan vervolgens wellicht niet behandeld gaat worden.”’
Neonatoloog: ‘Ja. Misschien moeten we dit kindje maar meteen meenemen naar de IC. Want als je het bij
hen laat dan wordt het zeker niks.’
Om 20u20 wordt het kindje geboren. De gynaecoloog die de bevalling superviseert zegt: ‘Ik heb hen net
nog gezegd dat het zich eerst moet bewijzen.’
De assistent vangt het kindje op na geboorte en neemt het mee naar het opvangkamertje. De gynaecoloog
loopt mee en zegt: ‘De vader komt er aan.’
De assistent is gespannen. De neonatoloog kijkt haar aan. Hij zegt: ‘Ademt niet. Nog niet.’
De assistent: ‘Hij heeft één keer gegaspt.’
Neonatoloog: ‘Wat denk je van het aspect?’
Assistent: ‘Immatuur. Is slap. Heeft een bradycardie, 30 keer/minuut. Geen tonus. Geen ademhaling.
Bleek. Apgar één.’
Ze kijken naar het kind en doen niets.
Neonatoloog: ‘Foetor, maar niet zo erg. Reageerde hij op uitzuigen?’ (eerder, in de verloskamer, direct na
geboorte)
Assistent: ‘Nee, helemaal niet.’
Neonatoloog: ‘Na één minuut de eerste gasp.’
Hij pakt een armpje en legt dat bij het kindje op de borst, het kindje reageert niet. De artsen voelen aan de
beentjes.
De neonatoloog: ‘Eerst maar even op de weegschaal.’ (Het kindje weegt 910 gram.)
De vader die er bij is komen staan, hij ‘snift’, zegt niets.
Assistent: ‘Hartactie is 60 keer.’
Neonatoloog: (tegen de gynaecoloog) ‘Je bent zeker van de termijn hè?’
(tegen de vader): ‘Het kindje is heel erg onrijp hè.’
Het kindje maakt af en toe een gasp, een snakkende adempoging.
Neonatoloog: ‘Apgar na twee minuten is twee. (Kijkt naar de vader) Het moet maar snel naar de moeder
toe.’
De vader gaat meteen naar de verloskamer.
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Het is 20u25.
Neonatoloog: ‘De oogjes zijn dicht. We kunnen hem beter eerst even nakijken, anders moeten we dat
straks doen. Kan hij bij zijn ouders blijven.’
Ze kijken het kind na.
De neonatoloog: ‘Die blijft nog een half uurtje gaspen.’
Assistent: ‘Hij deed niets na uitzuigen en afdrogen meteen na geboorte.’
Neonatoloog: ‘Nee, ik zag aan jou, dat je niks wilde. Als het niet gaspt na geboorte en niet reageert op uit-
zuigen van slijmen. Dan is de uitgangssituatie zo slecht.’
Gynaecoloog: ‘We wachten het af.’
Neonatoloog: ‘Ik was even bang, dat als ik teveel zou prikkelen, dat hij dan zou beginnen. Deed ik dus
maar niet. Maar hij reageerde helemaal niet hè. Dan is hij hartstikke septisch.’
De assistent brengt het kindje naar de ouders. Ze zegt, na een vraag van de neonatoloog, dat de ouders niet
veel zeiden. Ze had hen verteld dat het niet ging, dat het kindje niets deed: ‘Ze vroegen niet of ik het nog
eens kon proberen of zo. Ik ga maar weer een consult schrijven.’
De neonatoloog: ‘Ja, als je een paar slagen IPD geeft, dan begeef je je al op een hellend vlak. Ook na die ene
gasp na één minuut steeg de hartslag niet. Dan moet je niet verder gaan.’
Het kindje is uiteindelijk om 20u50 dood verklaard.

Het consultformulier waarop de assistent haar bevindingen en handelen vermeldt:
“AD 25 4/7 wk, gebroken vliezen, verdenking infectie. Kweek gram – R/ bactrimel/flagyl, remming + cor-
tico’s.
Voorgeschiedenis; G4P0 DES, 2 x spontane abortus, 1x partus immaturus.
Geboren op 20u22, overleden op 20.50.
Mannelijke neonaat, immatuur aspect, gew. 910 gram. Direct postpartum slap, bradycard, geen spontane
ademhaling, geen reactie op uitzuigen.
AS 1’ 2 (1 kleur, 1 bradycardie), na 1 minuut 1e gasp, daarna geen verbetering van de hartactie, werd snel
slechter van kleur. AS 5’ 1 (bradycardie).
Onderzoek: geringe foetor, geen dysmorfe kenmerken, wervelkolom gesloten, anus open, immatuur
genitaal, ogen dicht, na moeite te openen. Gezien zeer jonge zwangerschapsduur, verdenking intra-
uteriene infectie en geen spontane ademhaling of reactie op manipuleren, besloten om niet te intube-
ren/reanimeren. Bij moeder in de armen gegeven.
Oppervlakte kweken oor-oog afgenomen.

Conclusie; immaturiteit, verdenking intra-uteriene infectie.”

De volgende dag is de overdracht naar de dagdienst:
Assistent: ‘Ik heb niet zo gek veel te melden. Mevrouw Janssen is van de lijst af. Is gisteren bevallen, 910
gram. Slechte start, bradycard, geen spontane ademhaling.’
Neonatoloog: ‘Ja, het was een moeilijke situatie. Een glazig kindje, intra-uteriene infectie blijkbaar al.
Lichte foetor, beetje vieze oogjes, zaten dicht. Het kind deed niets op uitzuigen meteen na geboorte. Eén
gasp na één minuut. Apgar één – twee. Alleen een bradycardie. Moet je dan gaan IPD’en? We stonden er
allebei naast, moet je dan meer doen? Je zag het heel snel verkleuren. Moet je dan alles uit de kast halen?
Dan gaat het toch snel mis. Heel verdrietig wel, moeder was DES-dochter. Had op de 21e week een cerclage.
Ze zeiden dat dit hun laatste poging was, ik kan me voorstellen dat ze dat zeggen. ……(naam assistent die
kind bij ouders bracht) zei dat de ouders heel verdrietig waren maar wel begrepen dat het niet lukte.’

De 26 weken grens lijkt de neonatologen arbitrair, ‘als dat kind nou 26 4/7e week was, dan had niemand
het er over, zouden we gewoon beginnen’, maar ze willen zich er toch aan houden. Dat komt in dit speci-
fieke geval vooral door de infectie, die het kind nog minder overlevingskansen geeft. We zien hoe de artsen
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de beoordeling van het kind aan zichzelf willen houden, maar dat ze wel gevoelig zijn voor de omstandig-
heden en de wensen van de ouders. De gynaecoloog vertegenwoordigt de ouders en wil graag dat de neo-
natologen gaan behandelen, tenminste, de gynaecoloog vraagt of ‘ze hun beste doen’. De neonatologen
ervaren een dergelijke vraag als een inmenging in hun beleid en bovendien als een verkeerde weergave van
de situatie. Het punt is niet dat de neonatologen hun best niet willen doen, maar dat ze geen zinloze
behandelingen willen starten. De neonatologen zijn ook bang dat de ouders niet te horen hebben gekre-
gen dat de conditie van het kind de bepalende factor is, ze zijn bang dat de ouders niet weten dat de neona-
tologen bij deze zwangerschapsduur een infectie ‘hun handen op hun rug houden’.
Het handelen zelf kent vele nuances. Het ‘voor de helft intuberen’ is cynisch bedoeld. De schatting van de
vitaliteit heeft niet te maken met ‘je best doen’ en intuberen is geen gebaar van goede wil jegens de pasge-
borene. Bovendien wijst de neonatoloog er zo op dat intuberen een grote betekenis heeft, die consequen-
ties heeft voor de verdere gang van zaken. Afdrogen, uitzuigen, IPD’en, ‘wat eerder intuberen’ en opne-
men op de afdeling hebben alle een eigen betekenis. ‘Prikkelen’, een nog voorzichtiger optreden dan
reanimeren, wordt door de neonatoloog al als teveel opgevat. Hij is bang met afdrogen en uitzuigen en
enige manipulaties aan een arm en been het kind zoveel te stimuleren dat het meer gaat ademen en een
adequate hartactie krijgt. De overlevingscijfers die gebruikt worden zijn cijfers ‘uit eigen huis’ en bewijzen
in zekere zin zichzelf doordat aan deze groep kinderen maar in beperkte mate een kans wordt gegeven om
te overleven. De neonatoloog vult de cijfers aan met een derde categorie tussen leven en dood: (ernstig)
gehandicapt overleven. Hieronder een voorbeeld van een kind dat na minder dan 26 weken zwanger-
schapsduur is geboren en de moeder niet wil dat er met haar kind ‘geëxperimenteerd’ wordt.

Casus ‘geen geëxperimenteer’

Tijdens grote patiëntenbespreking op de afdeling neonatologie gaat de telefoon (zoals zo vaak). Het is de
afdeling verloskunde die meldt dat een vrouw dreigt te bevallen na slechts vijfentwintig weken. De assis-
tent, die de telefoon aannam zegt: ‘……Gebroken vliezen, koorts. Hoeveel weken? …Vijfentwintig
weken? Ik moet eerst overleggen.’
Een van de aanwezige neonatologen: ‘Vijfentwintig weken? Daar zijn we goed in. We hebben er boven-
dien geen plek voor.’
Er wordt een couveuse voor het kind gereserveerd, maar een volledig uitgeruste couveuse is er niet. De
afdeling heeft slechts één volwaardige IC plaats over maar er wordt ook nog een ander kind verwacht. De
assistent gaat overleggen met de verloskunde-staf.
Die middag meldt de assistent wat ze vernomen heeft: ‘Het kind ligt in stuit en het ‘dipt’ (foetale hartslag
daalt steeds).’
De neonatologen lachen er een beetje cynisch om: ‘Het wordt steeds erger.’
De assistent vertelt verder: ‘Ze verwachten het kind vannacht. De vrouw ligt op de verloskamer. Ze heb-
ben met de vrouw gesproken. Die wil géén geëxperimenteer, geen heldendaden. Ze heeft één ander kind.
Ik heb gezegd dat er ook eigenlijk geen plek is omdat dat kind van 30 weken dat verwacht wordt ook opge-
nomen moet worden.’
Neonatoloog: ‘En toen zeiden ze?’
Assistent: ‘Toen zeiden ze; ”Die van 30 weken houdt het tot morgen uit”.’
Neonatoloog: ‘Dan is er nóg geen plaats.’
Assistent: ‘Ze zeggen; “deze 25 weker gaat het toch niet redden”.’
Neonatoloog: ‘Maar dat bepalen wij wel. Trouwens, over verloskunde, ik heb het gevoel dat we alleen
maar genomen hebben, we hebben nooit onze zin gehad deze weken. Dan zeggen we weer eens: “Nee, er is
geen plaats”. Dan zeggen zij; “eentje maar, dat kan toch wel, deze wordt waarschijnlijk niet eens prema-
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tuur geboren”. Dan halen ze zo’n vrouw weer hier heen. En als het kind dan toch geboren wordt, zitten wij
met de gebakken peren. Als we wel met die 25 weker beginnen, liggen we zeker vol. Dan kan er helemaal
niks meer bij.’
Op dat moment komt een van de gynaecologen binnen.
De neonatoloog: ‘Speaking of the devil.’
De gynaecoloog kijkt verbaasd: ‘De moeder van …. zei me dat haar jongetje een drain moet krijgen. Is dat zo?’
De neonatoloog: ‘Ja, heeft een SEH en een IVH.’
De gynaecoloog: ‘Aj, wat erg! (direct hierop overgaand op een ander onderwerp) Over die 25 weker. Wees
reëel, het is een dijk van een geïnfecteerde baring. Die redt het niet. We behandelen niet eens foetale nood
(mocht de foetus zuurstofgebrek krijgen, dan grijpt men niet in). Die vrouw wil zelf ook niet. Ze zegt;
geen geëxperimenteer.
Dat kind is geen blijvertje. Het komt er eind van de dag uit, dat zeker. De vrouw uit het UZ Groningen, als
die gaat bevallen, gaat ze over. En dan hebben we nog een drugafhankelijke mevrouw met gebroken vlie-
zen.’
Neonatoloog: ‘Als de 25 weker blijft?’
Gynaecoloog: ‘Dan gaat die laatste over.’
Neonatoloog: ‘Goed, dat is duidelijk.’
Die avond wordt het kindje geboren. Het wordt door de verpleegkundige van de verloskunde in het
opvangkamertje gebracht. De fellow (neonatoloog opleiding) luistert naar het hartje. Dat slaat 80 keer per
minuut. Ze test de reflexen. Ze zegt: ‘Hij lijkt wel jonger dan dit aantal weken. De oogjes zijn dicht. Het
kind stinkt ook. Ik doe niks,… dat lijkt me het beste.’
Het kindje ademt niet en beweegt verder ook niet.
Ze kijkt nog eens nauwkeurig: ‘De stuit is vies, is dat pus?’
Na drie minuten constateert ze: ‘Heeft nu twee keer gegaspt. Ik ga er mee naar de moeder.’
Eerst weegt ze het kindje. Het weegt 800 gram.
De verpleegkundige vraagt zich af of het kind als patiënt in de computer moet worden geregistreerd. Haar
collega zegt: ‘Ja, want het is levend geboren, dus wel.’
Ze vraagt aan de fellow wat het tijdstip van overlijden was.
De fellow: ‘Het is nog niet overleden. …… Wat vervelend was dat. Maar het was in ieder geval duidelijk,
geen twijfelgeval. Dit kindje deed helemaal niets.’
Ze schreef haar bevindingen op in een ‘klinisch intercollegiaal consult’:
“25 0/7e week, PROM, koorts en daarvoor start amoxi/genta en bijstimuleren, cortico’s, stuitligging, CTG;
tachycard met deceleraties.
Geboren om 20.53 in stuitligging, gewicht 800 gram, foetor, ‘’pus’’ in liezen.
Postpartum slap, hartslagfrequentie ongeveer 80/min, geen eigen ademhaling, geen reacties. Immatuur
aspect, ogen nog dicht. Twee keer een gasp gezien na ongeveer één en twee minuten, daarna niet meer en
toename bradycardie.
Lichamelijk onderzoek: fontanel in niveau, geen congenitale afwijkingen.
Beleid: Abstinerend, geen reanimatie, in de armen bij moeder, kweken volgens protocol.”

Als ze de volgende ochtend overdraagt zegt ze tegen haar collega’s: ‘Die deed het niet. Deed niets. Niets
ondernomen ook. Was heel immatuur, foetor, bradycard, slap, twee keer een gasp. Het was heel duidelijk,
vervelend, maar geen twijfel.’

‘Maar dat bepalen wij wel’, stelt de neonatoloog als hij hoort dat de gynaecologen er op rekenen dat het
kind het niet zal redden. Het beoordelen van de levenskansen is in een dergelijk geval ook meteen een
veroordelen, want het houdt in dat niet gestart wordt met intensieve behandelingen, waardoor dergelijke
kinderen weinig gelegenheid krijgen om levenskansen te tonen. Ze worden immers praktisch overleden
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geboren en moeten eerst ‘ge-animeerd’ (gereanimeerd is gezien de situatie onjuist) worden. Dat geldt
vaak ook voor kinderen die na 26 weken worden geboren. Zonder intensieve behandelingen hebben die
kinderen meestal geen ademhaling en geen goede hartslag. We zien dat bij dit soort beslissingen de
mening van de ouders niet doorslaggevend is, dat is uiteindelijk alleen de ‘conditie’ van het kind, maar
wel degelijk een rol speelt bij de afwegingen van de artsen. De artsen zijn wel gevoelig voor ‘sociale argu-
menten’ als die in het geval van Dirk, wiens ouders een lang bestaande kinderwens hadden, maar uitein-
delijk bepalen de medische ‘feiten’ toch of ze behandelingen beginnen. De vraag van de moeder om geen
intensieve behandelingen te starten als die niet zinvol leken te zijn, lijkt bij de beoordeling geen rol
gespeeld te hebben omdat het kindje ‘het’, in de woorden van de neonatoloog ‘niet deed’.

Voor-doen en nalaten

Het ‘doen’, het starten met intensive care behandelingen (of zelfs met voorstadia daarvan) wordt door de
staf van de afdeling in Amsterdam gezien als iets dat gelegitimeerd dient te worden door de conditie van
het kind. Het gaat er niet zozeer omdat de artsen zo proberen om onzekerheid te reduceren, zoals Rhoden
(1986) als doel van de categorische uitsluiting van bepaalde groepen noemt. Het gaat er ook niet om dat
op de afdeling in Amsterdam meer angst bestaat dan op de afdeling in Gent om behandelingen te staken
wanneer die eenmaal aangevangen zijn. De these van de proefbehandeling: ‘If euthanasia were licit, per-
haps more vigorous initial therapy could be used without the fear by physicians, family, and patients that
the patient might be forced to survive in an unsatisfactory, limbo-like state. If euthanasia were licit, then
controls could be imposed on the decision-making process to assure that the decisions were reasonable
and tolerable – in contrast to the current secret, sometimes arbitrary, decision-making process that now
goes on between a patient’s family and the physician.’ (Freeman 1987: 165) De staf meent dat behande-
lingen bij dit soort kinderen in zekere zin ‘experimenteel’ zijn en niet in het belang van het kind. Experi-
menteel houdt voor de stafleden in dat het grotendeels om een medische beslissing gaat waarbij de
omstandigheden waarin ouders zeggenschap hebben niet aan de orde zijn. Er is immers op dat moment
geen zicht op de toekomstige kwaliteit van leven, waarbij ouders iets te zeggen krijgen. Ze willen niet gaan
behandelen wegens de vele behandelingen die nodig zijn, de geringe kansen van de behandeling. Voor
inschattingen van de kwaliteit van leven zijn herhaalde onderzoeken nodig en dus behandeling.

De kansen voor zeggenschap van de ouders zijn bij deze beslissingen niet groot. Ze kunnen eigenlijk
alleen antenataal hun mening geven, wanneer de situatie totaal verschillend is van die van na de geboorte
van het kind. De beslissingen worden ook niet zozeer genomen op grond van de te verwachten kwaliteit
van leven, maar op basis van de vitale levensfuncties van het kind. De mening van de ouders en hun soci-
ale situatie spelen wel een rol. Als het bijvoorbeeld gaat om een ‘lang bestaande kinderwens’ bij ‘oudere
ouders’ en medische ingrepen als IVF, zeggen neonatologen dat ze eerder geneigd zijn intensieve behande-
lingen te beginnen. Het zijn niet meer alleen de kwaliteit van leven argumenten die een rol spelen, het is
niet alleen een ethische overweging, maar het gaat dan ook om sociale feiten, om een sociale afweging.

De bevinding van auteurs als Guillemin & Holmstrom en Anspach is dat ouders niets te zeggen heb-
ben over het beginnen en voortzetten van behandelingen omdat daarvoor hun toestemming niet nodig is.
Strikt genomen kunnen we dat in deze studie ook zien. Alleen voor het staken van behandelingen is ‘in-
stemming’ van ouders nodig. Uit casussen in de andere hoofdstukken blijkt echter ook dat de ouders wel
degelijk gevraagd wordt of het door hen gewenst wordt of de behandeling wordt voortgezet. Er bleek wel
een verschil tussen de afdelingen.

De staf van de afdeling in Gent probeerde tijdens ‘antenatale gesprekken’ te weten te komen hoe
ouders tegenover behandeling van hun kind zouden staan. Soms, bij plotse bevallingen, probeerden ze de
mening van de vader te horen over dit punt. De eerste manier is moeilijk omdat het in feite over een theo-
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retisch probleem gaat, het kind is nog niet geboren en men weet ook niet precies wanneer het geboren zal
worden. De tweede manier is bijna onmogelijk door de aard van de situatie. Op de gang van de verloska-
mer, of op de verloskamer zelf, daar is een dergelijk complexe afweging niet goed te maken. Bij het ont-
breken van duidelijke afspraken werden behandelingen standaard begonnen. Er is, paradoxaal, geen
echte ‘keuze’; men begint met de behandeling, er van uitgaande dat de ouders instemmen.

Die keuzemogelijkheid was er wel op de afdeling in Amsterdam. Daar werden zoals gezegd behande-
lingen soms niet begonnen. Dat is een keuze omdat de behandelingsmogelijkheden wel voorhanden zijn.
Het is dus in feite moeilijker om die niet in te zetten dan om ze onbenut te laten. In Doen of laten? (NVK

1992) wordt om die reden de schijnbaar logische volgorde van beslissingssituaties omgekeerd. Men
bespreekt eerst het staken van levensverlengende behandelingen en dan pas de situatie waarin beslist
wordt over het aanvangen van die levensverlengende behandelingen. De stafleden van de afdeling in
Amsterdam ervaren het als moeilijker om niet te starten met levensverlengende behandelingen, dan om
wel te starten. De neonatologen stellen ook wel voor aan de assistent-artsen (kinderartsen in opleiding)
om een kind dat na minder dan 26 weken plotseling geboren wordt en er geen superviserende neonato-
loog bij de opvang na geboorte aanwezig kan zijn te intuberen in geval van twijfel en dan later op de afde-
ling te zien hoe het verder moet en kan.

Er zijn bij deze beslissingen andere professionals (gynaecologen) betrokken en de beslissing moet in
relatief korte tijd gemaakt worden, met noodzakelijkerwijs weinig gegevens. Het is in zekere zin een ‘alles
of niets beslissing’ want als geen behandelingen worden gestart zal het kind hoogstwaarschijnlijk niet
leven. De beslissing kan niet besproken worden met collega’s. Een bijkomend probleem lijkt dat er wei-
nig overleg met de ouders mogelijk is, maar dat lijkt toch niet zo ervaren te worden door de stafleden. Ze
ervaren de keuzesituatie als een medische, waarbij in eerste instantie de levenskansen van het kind beoor-
deeld worden. De kwaliteit van leven staat in deze fase niet zo ter discussie omdat daar nog geen gegevens
over zijn.

Toch komt regelmatig de situatie van de ouders ter sprake bij dit soort beslissingen, die zich meestal in
een kamertje bij de verloskamer afspelen. Daar wordt besloten of een kindje het leven begint en of het als
‘levendgeboren’ wordt gedefinieerd. Deze beslissingen zijn moedig, gaan tegen de dynamiek van neona-
tologie in en zijn bedoeld om niet te herroepen behandelingsbeslissingen te voorkomen en onnodig leed
door zinloze behandelingen bij het kind. Toch zijn deze beslissingen ook juist controversieel omdat de
mening van de ouders er noodzakelijkerwijze moeilijk in gehoord kan worden.

De verschillende handelwijzen kunnen deels verklaard worden uit de wettelijke context, verboden en
restricties, professionele codes en richtlijnen (McHaffie et al. 1999; Levin 1990). Ofschoon er pogingen
tot harmonisatie van de praktijken in Europa zijn genomen blijven er grote verschillen tussen de landen.
In Frankrijk zijn geen regels of richtlijnen betreffende het staken van behandelingen voor pasgeborenen,
de artsen opereren in een legaal vacuüm. In de deontologische code is in 1995 wel benadrukt dat artsen
behoedzaam moeten zijn voor ongepaste therapeutische hardnekkigheid. Italië is de wetgeving restrictief.
De arts heeft de plicht te behandelen en behandelingsbeperkingen kunnen gezien worden als een falen in
het geven van essentiële zorg, waarmee het handelen vervolgbaar is. De beroepsgroep heeft wel een ethi-
sche code sinds 1998 die waarschuwt tegen therapeutische hardnekkigheid maar die heeft geen legale sta-
tus. In Duitsland waren artsen tot voor kort verplicht alles te doen om het leven te behouden. De laatste
decennia is het limiteren van behandelingen in het geval dat behandelen niet meer is dan het verlengen
van een niet te voorkomen dood meer geaccepteerd. In Engeland zijn een aantal gevallen voor de rechter
gekomen waarin is vastgesteld dat artsen kinderen niet hoeven te behandelen indien dat niet in het belang
van het kind is. Op het gebied van het welbewust levensbeëindigend handelen is Nederland uniek met
twee zaken die zijn uitgewerkt (Prins en Kadijk) en waarbij de arts vrijgesproken is.

Aangezien kinderartsen uit België niet ondervraagd werden is het gissen naar hun reacties op een der-
gelijke casus. Het kan wel geconcludeerd worden dat Nederland uniek is wat betreft het niet starten van
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behandelingen bij zeer jonge kinderen (De Leeuw et al. 2000) en ook wat betreft jurisprudentie en richt-
lijnen betreffende het limiteren van behandelingen en/of het actief levensbeëindigend handelen. Het is
opvallend dat in België wel openlijk wordt gepubliceerd (in medische tijdschriften) over keuzen (Van
Reempts et al. 1996; Vanhaesebrouck et al. 1989; Clara 1990), maar dat men geen richtlijnen heeft opge-
steld, zoals bijvoorbeeld wel in Nederland, Engeland en Denemarken.46 Eggermont beschrijft omzichtig
algemene richtlijnen. Indien de kans op overleving of de kans op een ‘minimale vorm van mens zijn’ niet
aanwezig is moet neonatologie volgens hem niet strikt gericht zijn op overleving. Eggermont onder-
scheidt vervolgens drie situaties: (1) de uitzichtloze situatie die niet betwijfeld wordt; (2) de kritische situa-
tie met sombere vooruitzichten; (3) tijdens een kritische situatie veroorzaken ‘bijkomende’ problemen
een toenemend uitzichtloze situatie. Bij situatie 1 wordt niet gestart of doorgegaan met intensieve thera-
pie. De situaties 2 en 3 kunnen ook leiden tot deze beslissing indien alle betrokkenen het eens kunnen
worden. Maar er worden geen groepen of diagnoses genoemd en ook de zeggenschap van de diverse
betrokkenen wordt niet aangegeven. Er zijn er geen rechtszaken zijn en geen officiële rapporten. De situa-
tie in België lijkt daarom op die in Frankrijk, omdat ook daar het gevaar van therapeutische hardnekkig-
heid zo benadrukt wordt. In Frankrijk (en ook in Italië) benadrukt de deontologische code (beroeps-
ethiek) het gevaar van therapeutische hardnekkigheid, van behandelingen die niet in het belang zijn van
de patiënt: ‘Persisting with a treatment for which one cannot, with good reason, expect a benefit for the
patient or any improvement in his/her quality of life’ (McHaffie et al. 1999: 441).47 Op de afdeling in
Gent gebruikte men dit begrip van therapeutische hardnekkigheid ook. Het komt ook voor in het
Senaatsvoorstel over wilsonbekwamen en in het onderzoek van Deconinck en Raes (1999) wordt het ook
genoemd door artsen. Op de afdeling in Amsterdam werd dit begrip of iets vergelijkbaars echter niet
gebruikt, het lijkt dat een verwijzing naar therapeutische agressiviteit vooral gebeurt in contexten waarin
die dreigt.

Heimer (1999) heeft de besluitvorming op afdelingen neonatologie bestudeerd als een strijd tussen de
institutionele sferen van wetgeving, geneeskunde en gezinsleven. Ouders claimen autonomie, de medici
hun zeggenschap op grond van traditionele rechten en kennis en de staat claimt via wetgeving de ‘parens
patriae’, de beschermer van kinderen te zijn. Ze constateert dat, in tegenstelling tot de auteurs die het gar-
bage can model gebruiken voor besluitvorming, beslissingen niet willekeurig verlopen door de ‘feiten’ die
in de afvalbak terechtkomen. Heimer stelt dat de verschillende bij de besluitvorming betrokken personen
in verschillende situaties verschillende mogelijkheden hebben om iets bij te dragen dat invloed heeft op
de besluitvorming. De toegang tot de afvalbak, is, in Heimer’s woorden, gestructureerd. Voor de drie
institutionele sferen gaat Heimer op vier punten na hoe ver de invloed strekt. Op de NICU hebben ouders
altijd het recht op participatie bij besluitvorming en artsen ook. De staat neemt meestal niet direct deel.
De manier waarop zaken worden geformuleerd als probleem wordt slechts indirect bepaalt door ouders.
Ouders kunnen zelf het probleem zijn maar ze kunnen zelden iets als een probleem definiëren, dat doen
de stafleden. De staat kan wel zelf een probleem definiëren indien informatie over beslissingen rond een
specifiek kind bij vertegenwoordigers komt. Oplossingen worden aangedragen door medici en de staat
voorkomt vooral dat bepaalde beslissingen om problemen op te lossen genomen kunnen worden. Keuze-
mogelijkheden kunnen worden bepaald door ouders, maar meestal bepalen de medici de keuzemogelijk-
heden, met wederom de staat die invloed kan uitoefenen. ‘Informed consent’ als basis voor beslissingen,
een wettelijke maatregel om de zeggenschap van patiënten en ouders te vergroten, heeft slechts geleid tot
de creatie van een gelegenheid voor besluitvorming. De artsen en ouders komen samen, maar het toe-
stemming van ouders verkrijgen is een soort ritueel geworden want de echte besluitvorming vind in de
medische vergadering plaats. De pogingen van de staat om meer invloed uit te oefenen zijn een instru-
ment geworden in de handen van de medici om besluitvorming te beheersen.

In de richtlijnen voor besluitvorming zien we steeds een aarzeling tussen de wenselijkheid en de wil om
ouders te betrekken bij de besluitvorming en een voorzichtige houding daarover. Artsen zijn bang dat ze
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ouders opzadelen met een beslissing en ze zijn bang dat ouders de beslissing niet kunnen nemen. In de
praktijk wordt ook vaak, ook door verpleegkundigen, betwijfeld of ouders de informatie en de deelname
aan het besluitvormingsproces wel aankunnen. Stafleden hebben het idee dat de ouders in zekere zin ‘pa-
tiënt’ zijn omdat ze een crisis doormaken.’

Er zijn inderdaad vele situaties te noemen op beide afdelingen waarin ouders geen zeggenschap heb-
ben. Het starten van behandelingen wordt gezien als een medische beslissing. Het doorgaan met de
behandeling ook. Het merendeel van de therapeutische beslissingen wordt nooit aan de ouders voorge-
legd. Bijvoorbeeld of antibiotica gegeven moeten worden of operaties uitgevoerd. Beslissingen over het al
dan niet voortzetten van levensverlengende behandelingen in gevallen waarin die behandeling kansloos
is, worden gezien als medische beslissingen. Het is echter wel zo dat ouders ook in die gevallen nog
belangrijk zijn voor de besluitvorming. In ieder geval wordt hun tijd gegeven om te verwerken en ze spe-
len vervolgens een belangrijke rol bij de planning van gebeurtenissen.

Bij beslissingen over de zinloosheid van behandelingen krijgen ouders soms geen zeggenschap. Dat is
vooral in situaties waarin een aantal dingen samen komen: zekerheid dat de hersenschade erg groot is, de
behandeling erg intensief is en de ouders niet veel zeggenschap af dwingen. De ouders zijn bijvoorbeeld
niet hoog opgeleid of de Nederlandse taal niet machtig. Belangrijk is dat ‘zinloos’ soms een soort ‘kans-
loos’ wordt, in de ogen van de stafleden. Ouders hebben vooral in gevallen van betwijfelde zinloosheid
zeggenschap. Een voorbeeld daarvan bespreken we in het volgende hoofdstuk.
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HOOFDSTUK X

Wil en bekwaamheid

In dit hoofdstuk zien we waarom er tijdens de interacties tussen stafleden en ouders op afdelingen neona-
tologie, ondanks de voorbeelden in hoofdstuk IX, meestal toch een grote mate van ouderlijke zeggenschap
over de meest wezenlijke keuzen rond de behandeling van prematuren ontstaat. Indien de omstandighe-
den het toelaten blijkt dat stafleden ouders betrekken bij de belangrijke behandelbeslissingen. Dat wil
zeggen, indien er tijd is om de complexe informatie te delen en indien er voldoende mogelijkheden zijn
om te communiceren. De bijzondere wijze waarop beslissingen in samenspraak met ouders tot stand
komen is nog niet besproken en dat zal in dit hoofdstuk gebeuren. Als we de informatie-en besluitvor-
mingsprocessen concreet en nader bestuderen blijkt dat de mening van ouders vaak van doorslaggevend
belang is voor de ‘medische beslissing’ die gemaakt kan worden. Dat blijkt ook in de casus die in dit
hoofdstuk besproken wordt. Ook als stafleden zelf menen dat ze ouders een ‘behandelingsadvies’ geven
en trachten te voorkomen dat ouders zich verantwoordelijk voelen voor de genomen beslissing, hebben
die ouders al mede vorm gegeven aan de inhoud en het tot stand komen van het ‘behandelingsadvies’.
Want een dergelijk ‘behandeladvies’ komt niet alleen tot stand op grond van medische gegevens, maar is
veel meer gebaseerd op het gaandeweg, samen met ouders, interpreteren van medische gegevens over het
kind en zijn of haar mogelijke toekomst.

Dat ouders veel zeggenschap hebben bij belangrijke beslissingen is geen voor de hand liggende conclu-
sie en gaat in tegen veel onderzoeksrapporten en sociaal wetenschappelijke analyses van de interacties tus-
sen patiënten en stafleden en medische besluitvorming. Er zijn echter wel degelijk onderzoeken die de
stelling ondersteunen. Daarom zullen we, voordat de casus van Irma beschreven wordt, eerst theorie
bespreken die het ontstaan van een grote mate van zeggenschap van ouders onder deze omstandigheden
kan ondersteunen.

Interdependentie en geschiktheid

De stafleden zijn afhankelijk van de ouders en deze afhankelijkheid heeft diverse dimensies. De enige
selectie bij de toegang tot de afdeling gebeurt op grond van de medische problemen van de kinderen. De
ouders en hun wensen en bijzonderheden moeten de stafleden ‘er bij nemen’. Gegeven de kansen en risi-
co’s van dit specialisme in de geneeskunde is de wil en de bekwaamheid van de ouders om mede vorm te
geven aan beslissingen van groot belang voor de stafleden.

Stafleden voelen zich verantwoordelijk voor hun ingrijpen in verband met de mogelijke (toekomstige)
medische en sociale toestand van de behandelde kinderen. Er heerst op deze afdelingen een scherp besef
van het feit dat er regelmatig kinderen met een lage kwaliteit van leven met intensieve middelen gered zijn
van een zekere dood. De artsen twijfelen aan de eigen capaciteiten om tot beslissingen te komen als het
gaat om de kwaliteit van leven. Ze weten dat ze een neiging hebben om te lang door te gaan met behande-
len. Ze kennen de werking van het technologisch imperatief al te goed. Ook kennen ze de gevaren van
groepsbeslissingen in situaties met veel onzekerheid, waarin niemand de knoop durft door te hakken. De



artsen handelen ook volgens een veranderde risicobeleving zoals beschreven door Seale (1998). De risico-
beleving van mensen in de hedendaagse samenleving is veranderd in vergelijking met vroeger. De risico’s
waarmee mensen nu moeten leven zijn voor een groot deel gegenereerd door mensen zelf, door hun acti-
viteiten en kennis. Seale verwijst naar Giddens (1990,1991) die in navolging van Beck (1986) de moderne
samenleving typeert als een ‘risicomaatschappij’. De verwevenheid van mensen met technologie heeft
allerlei onbedoelde neveneffecten teweeg gebracht. De eigentijdse risico’s worden volgens Beck voortge-
bracht door bij moderniseringsprocessen behorende praktijken en instituties die blind zijn voor de geva-
ren die ze voortbrengen. Beck stelt voorts dat de risico’s door wetenschap en technologie worden voortge-
bracht en dat ze ook door die wetenschap gedefinieerd worden. Wetenschap bepaalt dus wat als risico
moet worden gezien en wat geaccepteerd moet worden als ‘aanvaardbaar risico’. Ethische kwesties wor-
den op de achtergrond gedrongen. Een ander kenmerk van de risicomaatschappij is volgens Beck dat de
hedendaagse risico’s steeds grotere groepen mensen raken, ongeacht hun maatschappelijke positie. Er is
geen ontsnappen aan. Het belangrijkste probleem is volgens Beck dat technologie en de beheerders van
de technologie niet in staat zijn om de door hun gegenereerde ontsporingen op te lossen en dit onder-
mijnt de legitimiteit van technologie en professionals. Het vertrouwen van de artsen in eigen kunnen is
dan ook veranderd. Artsen twijfelen aan hun technieken en hun vermogen om tot beslissingen te komen
en ze twijfelen ook aan de geldigheid van hun morele oordelen over de toekomst van kinderen. Ze weten
dat wat voor het ene ouderpaar een acceptabele toekomst voor hun kind is, door een andere ouderpaar
met afgrijzen wordt bezien.

Ouders delen in die veranderde risicobeleving. Het vertrouwen van leken in de geneeskunde is boven-
dien gedaald met het vertrouwen in experts in het algemeen (Zussmann: 1992). Vooral hoogtechnologi-
sche geneeskunde doet mensen vrezen dat de patiënt tot een ‘proefkonijn’ wordt gemaakt. Ouders willen
daarom vaak inspraak in belangrijke beslissingen hebben. En ze hebben ook wettelijk gezien, als vertegen-
woordiger van het kind, een sterke positie wanneer het gaat om medische beslissingen over dat kind.
Devlieger, hoofd van de afdeling neonatologie in het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven
benoemt de rol van de ouders aldus: ‘Dat zal dan ook wel een aparte karakterstiek zijn van deze dienst (de
afdeling neonatologie): ouders zijn hier nooit alleen toeschouwers, maar meer dan elders participanten.’
(De Morgen 24-3-2001) Heymans, hoogleraar kindergeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam
spreekt van een poldermodel: ‘Eigenlijk leeft in een kinderziekenhuis het poldermodel: Je kunt niet
denken dat je als dokter iets doet waar ouders het volledig mee oneens zijn.’ (Vrij Nederland 13-11-1999)
Met de metafoor poldermodel wordt geen situatie van gelijkwaardigheid tussen de gesprekspartners aan-
geduid. Gelijkwaardigheid is ook helemaal niet van belang voor de relatie en de zeggenschap, al laat een
situatie van ongelijkwaardigheid ruimte voor overeenstemming door overreding van de ouders door de
stafleden.

Maar ook in een ongelijkwaardige relatie kunnen de ouders een grote mate van zeggenschap hebben.
De Swaan (1979) heeft de sociale verhoudingen getypeerd met een verschuiving van een bevelshuishou-
ding naar een onderhandelingshuishouding. Met de afnemende machtsverschillen en toenemende
afhankelijkheid tussen mensen in het algemeen dienden de ‘hoger geplaatsten’ steeds meer rekening te
houden met de gevoelens en wensen van de ‘lager geplaatsten’. De verandering in omgangshuishouding
bracht met zich mee dat zich veranderingen in de gevoelshuishouding voordeden. Mensen moeten zich
steeds meer tegenover elkaar in acht nemen. De omgangs- en uitingsvormen tussen mensen zijn minder
onderworpen aan de geboden van de samenleving en van de eigen gewetens waardoor er een ruimere varia-
tie aan gedragingen is mogelijk geworden. De verhoudingen tussen mensen zijn minder voorspelbaar,
minder gebonden aan regels. Deze verhoudingen vergen van mensen een grotere beheersing en verant-
woordelijkheid. Mensen dienen hun verlangens niet meer gewoon te onderdrukken of te negeren zoals in
een bevelshuishouding. Ze dienen deze juist onder ogen te zien, uit te spreken en ervoor op te komen. De
Swaan (1979: 497): ‘Het is voor mensen ook vaak moeilijk en bedreigend en wanneer zij het stellen moe-
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ten zonder de leidraad van maatschappelijk gebod of gewetenseis, ontwikkelen zij soms angsten en onlus-
ten die ze weerhouden van wat nu is toegestaan, omdat die onderhandelingshuishouding ze te moeizaam
is, te riskant en te eenzaam.’ Hij spreekt van een ‘gebod van de wederzijdse instemming’. Wouters (1990)
heeft de verandering omschreven als ‘informalisering’, mensen mogen en moeten hun best doen naar
eigen drijfveren te handelen. Na een periode van informalisering is overigens volgens hem in de jaren
tachtig weer een gedeeltelijke ‘formalisering’ van gedragscodes opgetreden, zonder dat de codes zo strak
werden vastgesteld dat de eerdere informalisering teniet werd gedaan.

Beide auteurs wijzen er op dat de verandering mensen een grotere vrijheid biedt, maar ook de opgave
om zich daar naar te gedragen. De rol van gelijkwaardige overlegpartner is voor zowel de arts als de ouder
niet makkelijk. De ouders moeten het stellen zonder de strakke en sturende leiding van de arts. Ze krijgen
een vrije handelingsruimte en moeten de onzekerheid van de arts delen en met hen onderhandelen over
hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd of moeten leiden tot acties. Voor de arts is het moeilijk
omdat ze moet streven naar het vernemen van de mening van de ouder en die ouder moet steunen in het
nemen en dragen van een eigen verantwoordelijk. De arts is naast een medisch behandelaar ook een infor-
mant, ‘vertaler’, het informeren van de ouders is onderdeel van de medische behandeling.

De recente commotie (bijvoorbeeld de Volkskrant 10-2-2001, 12-2-2001, 14-2-2001, 21-2-2001) over
obductie bij overleden kinderen bevestigt zowel het belang van de ouderlijke macht als het probleem van
informatie. Artsen dienen ouders volledig in te lichten over wat er met de weefsels gebeurt als zij met
obductie op hun kind instemmen, maar zo zegt bijvoorbeeld de neonatoloog Smit (de Volkskrant
12-2-2001): ‘Ik vertel de waarheid, maar niet de hele waarheid. “Alleen als ouders doorvragen, wat ze bijna
nooit doen, vertel ik alles. Tenminste, als ze het aankunnen. Hier ligt een spanningsveld. Ik heb de plicht
ze te informeren. Maar hierin kan je te ver gaan. Die inschatting maakt iedere dokter individueel.’ De
teneur van de standpunten over obductie is dat ouders vollediger dan vroeger ingelicht dienen te worden.

Een aanwijzing voor de grotere rol die ouders hebben bij de behandeling van hun kind vormt ook het
standpunt van de Vereniging van Kinderverpleegkundigen dat samen met de Nederlandse Vereniging
voor Kindergeneeskunde en de Vereniging Kind en Ziekenhuis is geformuleerd over de aanwezigheid van
ouders bij de reanimatie van hun kind. De VVKV vindt dat ouders het recht hebben om aanwezig te zijn
bij de reanimatie van hun kind. De kinderverpleegkundigen (en andere ondertekenende organisaties)
vinden het niet meer van deze tijd om ouders weg te sturen als hun kind gereanimeerd wordt. Het is nu
(voorjaar 2001) niet bekend hoe dit standpunt in de praktijk uitwerkt en wat de gevolgen zijn, maar het is
duidelijk dat de (volkomen terechte) aanwezigheid van ouders bij zeer kritieke gebeurtenissen, hun me-
teen betrekt bij de besluitvorming op die momenten. Ze zijn beter op de hoogte van alle gebeurtenissen
en moeten bijna wel volledig geïnformeerd worden. Bovendien zien zij op die momenten hoe kritiek de
toestand is, wat veel minder ruimte laat voor de staf om in eufemistische termen te spreken. Bij neonaten
is natuurlijk een probleem dat de eerste ‘reanimatie’ plaats vindt vlak na geboorte, waardoor (meestal)
alleen de vader aanwezig kan zijn. Dat geldt grotendeels ook voor de eerste fase van de opname van het
kind op de afdeling neonatologie, zoals we ook in onderstaande casus zullen zien. Ouders worden
gevraagd of ze willen wachten met op bezoek komen tot hun kind ‘gestabiliseerd’ is. In feite wordt hun
daarmee het zicht op een belangrijke (ook verwarrende) fase in de behandeling van hun kind onthouden.

McHaffie et al. (2001) tonen met nieuw onderzoek in Engeland aan dat ouders vaak menen dat ze een
belangrijke rol speelden bij de beslissing om de behandeling van hun kind te staken (waarna het overleed)
en dat ze achteraf meestal vonden dat de juiste persoon of personen de beslissing hadden genomen. Van
de 103 ouders op drie neonatale units vond 56% dat ze persoonlijk hadden besloten, 14% vond dat ze
samen met de artsen besloten en 32% vond dat het medische team in hun geval de beslissing had geno-
men. Er bleken grote verschillen te bestaan tussen drie afdelingen waarop ouders werden ondervraagd:
‘Proportionately 10 times the number of parents in Unit 1 felt they made the decision compared with
parents in Unit 3. At least twice as many parents in Units 2 and 3 felt that the doctors took responsibility
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for the decision compared with those in Unit 1. Far more parents in Unit 3 than in either of the other
Units were left with a sense that it had been a joint decision.’ (6)

Strong (1979) typeert de relatie tussen ouders en artsen als een ‘joint venture’. Een samenwerkingsver-
band. Hij onderzocht interacties tussen ouders en artsen in diverse medische settings (niet op een neona-
tologieafdeling) en laat zien dat ouders en artsen voor de opdracht staan om samen uit te vinden wat het
probleem is met een kind en wat mogelijke medische oplossingen zijn. Het kind kan niet bijdragen aan de
benoeming van het probleem en de oplossing er van. Daarvoor zijn de arts en de ouders dus op elkaar
aangewezen. Ze moeten samen betekenis geven aan de gegevens en de onzekerheid. Het stelt hoge eisen
aan de ouders en aan de artsen en verpleegkundigen.

Het informeren van de ouders is in deze situaties niet alleen een proces waarin informatie wordt door-
gegeven. De informatie krijgt betekenis in die specifieke situatie, ze wordt ingevuld, geconstrueerd, zo
men wil. Bovendien tracht de staf de ouders te bekwamen in het omgaan met de gegevens en de situatie.
Dat gebeurt door middel van de manier waarop informatie wordt gegeven en door de inhoud van die
informatie.

Het afwegen van de gegevens over een extreem te vroeg geboren kind is een moeilijke opdracht. Hoe
worden ouders daartoe bekwaamd? In de sociologische theorie is een begrip als ‘protoprofessionalisering’
uitgewerkt (De Swaan 1979; Stüssgen 1997). Het houdt in dat mensen onder invloed van toenemende
medicalisering zich de basisbegrippen en grondhoudingen van het medisch professionele perspectief
eigen maken. Het gaat om een algemene trend in de samenleving, niet om (welbewuste) acties van medici
op de werkvloer om mensen te ‘protoprofessionaliseren’. Het past in een proces waarin mensen leren hun
moeilijkheden vanuit de grondhoudingen en inzichten van de medische, psychologische en juridische
professies te interpreteren en ervaren. Ze worden door dit leerproces volgens De Swaan meer geschikt
voor en meer geneigd tot professionele hulp.

De kracht van het concept protoprofessionalisering is dat het de aandacht vestigt op de patiënt, de
ouder in dit geval, en diens manier van hulp vragen en optreden in interacties met de hulpverlener. De
vraag is of protoprofessionalisering gebruikt kan worden als verklaring voor het gedrag in de neonatolo-
gie. Want eerder is gesteld dat de houding ten aanzien van dit soort kinderen in het algemeen gekenmerkt
wordt door voorwaardelijkheid. Dat wil niet zeggen dat ouders zoals stafleden afwachtend, neutraal en
wat afstandelijk jegens hun kind. Integendeel, ze maken zich vaak heel veel zorgen en zijn verscheurd
door de problemen van het kind en de mogelijke hypotheek op de toekomst van het kind. Precies daar zit
hem toch het element van voorwaardelijkheid ook. Ouders willen het beste voor hun kind, maar ze besef-
fen dat het beste niet altijd het leven is. Ouders delen wat dit betreft wellicht de houding van stafleden.
Toch zijn de gesprekspartners ongelijk, in ieder geval in kennis van de situatie en van de mogelijke toe-
komstige situatie. Expert kennis op dit gebied is esoterisch en ingebed in de organisatie en routines bin-
nen die organisatie. De overdracht van die kennis is een probleem op de afdeling neonatologie. We heb-
ben gezien dat de afdeling in Gent er voor koos om alle wezenlijke informatie via de behandelende stafarts
bij de ouders te laten komen. Men tracht de informatie onder controle te houden. De ouders krijgen in
principe van één arts de meest gevoelige gegevens over hun kind te horen. Binnen die relatie kan de arts
hen ook veel ruimte om te beslissen geven. De informatie wordt op de afdeling in Amsterdam veel minder
eenduidig, want door verschillende mensen en beroepsgroepen met de ouders besproken. Gevolg daarvan
is dat ouders soms de weg niet weten te vinden in de informatie en de organisatie. Maar deze manier van
doen biedt de ouders en beroepsgroepen ook kansen om verantwoordelijkheid te delen. Op de afdeling in
Gent kan het voorkomen dat een arts zijn of haar persoonlijke stijl onzichtbaar voor anderen laat prevale-
ren. Het kwam bijvoorbeeld voor dat ouders zeer zelden een stafarts spraken omdat die zelf geen contact
zocht. Meestal waren er echter dringende redenen voor artsen om met ouders te gaan praten.

Voor De Swaan (1989: 250) maakt het proces van protoprofessionalisering onderdeel uit van het leren
van de kunst van het moderne burgerschap. Mensen worden gevormd tot min of meer ‘competente

284 Een proeve van leven



leden’ van de moderne samenleving. Wat competentie inhoudt op de afdeling neonatologie is moeilijk in
algemene termen te stellen, het houdt voor iedere situatie weer iets anders in. Maar het belang van compe-
tentie blijkt uit een verschijnsel beschreven door Heimer & Staffen (1995). De auteurs betogen dat de
interacties op de afdeling neonatologie gekenmerkt worden door het indelen, etiketteren van ouders door
stafleden. Stafleden hechten veel belang aan het indelen van ouders in bepaalde categorieën. Geschikt-
heid (Appropriate behaviour) van ouders toont zich dan ook vooral door het vermogen en de wil van
ouders om zich een professioneel perspectief eigen te maken. De auteurs betogen dat ‘geschiktheid’ van
ouders ook leidt tot meer informatie over kleine en belangrijke zaken. Heimer & Staffen (1995) betogen
dat het label ‘geschikte ouder’ kan worden verkregen door het leren van bepaalde praktische (verzor-
gende) vaardigheden.

In voorafgaande casussen in deze studie bleek het bij de besluitvorming en de voorbereiding daarop eer-
der te gaan om een bereidheid en vermogen om te denken en praten in de termen van de staf. De staf wil de
ouders doordringen van de risico’s die aan de behandeling verbonden zijn. Dat lukte niet met de ouders
van Willy, hoofdstuk VII en zij konden daardoor niet mede betekenis geven aan de kansen en risico’s.

Heimer & Staffen (1995) wijzen er op dat in de situatie van neonatologie etiketteringsprocessen anders
verlopen dan theoretici van etiketteren veronderstellen. Die stellen dat de leden van minder begunstigde
groepen vaker negatief worden geëtiketteerd dan leden van andere groepen. Dat etiketteren heeft als
effect dat die leden uitgesloten worden. Maar onder de omstandigheden van de neonatologie is dat
anders. Neonatologie heeft geen controle over de patiënten en dus ook niet over de sociale herkomst van
ouders. Stafleden zijn bovendien afhankelijk van ouders en de sociale controle en het etiketteren op deze
afdelingen is dus eerder integratief dan exclusief: ouders worden geïntegreerd en hervormd tot geschikte
ouder. Juist van ouders uit minder bevoorrechte groepen wordt een grotere mate van ongeschiktheid
geaccepteerd. Er wordt van hun minder verwacht en de etikettering dient geen uitsluiting. Het integra-
tieve effect van etiketteren op de afdeling neonatologie wijst er op dat stafleden in een bepaalde mate
afhankelijk zijn van ouders. Ze moeten moeite doen om ouders aan hun zijde te krijgen, om het perspec-
tief op de behandelingskansen met hun te delen. Ze kunnen niet meer volstaan met het opdringen aan de
ouders van hun medische en morele perspectief op de behandeling want ze zijn ten minste deels afhank-
elijk van het perspectief van de ouders bij het vaststellen van de legitimiteit van de behandeling. Dat
ouders een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de legitimiteit van de behandeling en de voortzet-
ting van de behandeling blijkt ook in de volgende casus op de afdeling in Amsterdam.

De casus van meisje Irma is een typisch voorbeeld van een ‘roller coaster’-verloop van de behandeling
zoals bijvoorbeeld Layne (1996) beschreef. De gezondheidstoestand en behandeling van dergelijke jonge
kinderen maakt extreme en soms moeilijk te bevatten schommelingen door. Irma leefde een maand en in
die maand worden verschillende perioden zichtbaar. In de eerste week staat een probleem met de huid
centraal. De zwangerschapsduur van 26 weken en de risico’s die daaraan verbonden zijn lijken wat op de
achtergrond te staan. Na een week gaat het beter met Irma en na twee weken krijgen de ouders goed
nieuws over de huid. Vervolgens wordt Irma ernstig ziek, ze overleeft ternauwernood. Ze knapt weer op
maar wordt aan het einde van de derde levensweek opnieuw ziek. Deze keer is de terugval niet zo levens-
bedreigend als de eerste keer, maar er komen wel gaandeweg aanwijzingen voor het bestaan van een
ernstige vorm van hersenschade.

Casus Irma

Om 8 uur ’s morgens geeft de assistent die nachtdienst door dat mevrouw P persdrang heeft, gebroken
vliezen en 8-9 centimeter ontsluiting heeft. Ze zegt: ‘Ah, om 6 uur zeiden ze dat ze 6 cm had, het gaat dus
snel, zal zo wel komen.’ Een andere arts vraagt wie het is. De assistent: Mevrouw P, G1 P0, gisteren overge-
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komen uit (woonplaats), was daar al opgenomen heeft 3 dagen geleden cortison gehad. Het leek gisteren al
door te zetten maar kon geremd worden. Ze is nu precies 26 weken, geschat op 850 gram. Ik ga de verple-
ging vragen alles klaar te zetten op zaal.’
De assistent die dagdienst heeft gaat met de dienstdoende neonatoloog naar de verloskamer. De neonato-
loog: ‘Ja, gebroken vliezen, ontsluiting, die valt er zo uit.’ Hij controleert de apparatuur in het kamertje
waar kinderen na geboorte opgevangen worden.’ De bevalling gaat echter helemaal niet makkelijk. Als het
kindje geboren is klinkt geen gehuil. De gynaecoloog zegt dat hij het kindje bij de moeder legt en het dan
zal afnavelen. De moeder huilt. Om 8u15 zegt hij: ‘We gaan het naar het opvangkamertje hiernaast
brengen en kijken wat het nodig heeft.’

De assistent komt met het kindje in het kamertje, legt het op de reanimatietafel: ‘Het is echt een kleintje,
erg klein.’
De neonatoloog pakt een ballon en zegt: ‘Een beetje bijblazen maar. Wat ziet haar huid er raar uit. Het lij-
ken wel pusplekjes. Dunne huid, kapot, overal wat bloederig.’
De assistent: ‘Ze lijkt jonger hè?’
De neonatoloog: ‘Ja, lijkt zo, ze heeft ook een hele bolle buik!’
De gynaecoloog komt binnen: ‘Wat is het?’
De neonatoloog: ‘Erg klein.’
De gynaecoloog: ‘Ja, maar is het een jongetje of een meisje?’
De neonatoloog: ‘Een meisje. Wat heeft ze een rare huid hè? Ze heeft geen goede ademhaling, wel een
goede hartactie. We moeten haar intuberen.’
Om 8u20 is het kindje geïntubeerd.
De assistent: ‘Er zat meconium in het vruchtwater (foetale ontlasting, een teken dat de foetus het moeilijk
heeft gehad tijdens de geboorte). We moeten haar extra goed uitzuigen (meconium in de luchtwegen ver-
oorzaakt ernstige ademhalingsproblemen). Weten jullie zeker dat het 26 weken is? Ik hoor heel veel crepi-
teren.’
De neonatoloog: ‘Ja, je vraagt het je af. Die meconium in het vruchtwater is ook een omineus teken.
Waren er antenataal verder geen bijzonderheden?’
De gynaecoloog: ‘Nee, wel langdurig gebroken vliezen. Zou ze een NEC hebben, gezien haar buik? Nee, ze
is met 25 4/7e week opgenomen in (ziekenhuis woonplaats).
De saturatie van het meisje is 57. De assistent gaat een infuus inbrengen, ze veegt met een gaasje met wat
alcohol over de rug van een handje om het schoon te maken. Het gaat meteen bloeden, de assistent schrikt
er van. Ze probeert aan de andere hand nog voorzichtiger maar als het niet lukt vraagt ze of de neonatoloog
het wil doen.
De neonatoloog: ’Ja, oké, dan moet jij beademen, je moet flink blazen met de ballon, want de saturatie is
niet hoog.’
Ook de neonatoloog kan slechts met moeite een infuus inbrengen want de bloedvaatjes zijn net zo breek-
baar als de huid.
Het is 8u29, de assistent zegt: ‘Na tien minuten een APGAR van 4 of 5?’
De neonatoloog: ‘Ja, niet hoog, we moeten ook de saturaties meetellen. Meer dan 60 krijgen we niet.’
Een gynaecologe komt binnen: ‘Hoe gaat het?’
De neonatoloog: ‘Ik ben bang dat de hele huid loskomt. Je durft het infuus niet af te plakken. Een hele
dunne, atrofische huid (huid in slechte conditie) en een hele bolle buik, de darmlissen zijn zichtbaar. Doet
wat denken aan een lysteria-infectie. Ze is amper op saturatie te krijgen. Was haar conditie tot geboorte
goed?’
De gynaecologe: ‘Ja, door haar buikomvang ben ik tot het geschatte gewicht gekomen. Het hoofdje is veel
kleiner.’
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De neonatoloog: ‘Laten we haar maar snel aan de beademing in de transportcouveuse leggen, langs de
ouders lopen en naar de afdeling brengen. Stel de beademing maar in op 25/4 en 60keer/minuut.

Op de afdeling neonatologie haalde de verpleegkundige die voor haar ging zorgen het kindje uit de trans-
portcouveuse, woog haar snel en legde haar dan in een couveuse: ‘Wat een frummel, ze weegt 860 gram.’
De neonatoloog: ‘Ja, we gaan zo snel mogelijk HFO geven. De huid is heel fragiel. Transcutane (door de
huid zuurstof in het bloed) meten zal haar huid geen goed doen, maar misschien moeten we het wel eerst
proberen.’
De verpleegkundige: ‘Wat is ze onrustig! Is die huid zo door de prematuriteit, nee toch?’
De neonatoloog: ‘Nee, er is meer aan de hand dan prematuriteit, zeker. De huid is nu wat droger, maar
aanvankelijk leek het alsof het kind al een tijd dood in de baarmoeder zat. Geef maar een oplaaddosis mor-
fine, 1/10e milligram, voor de huid en we gaan toch beademen dus ze krijgt een onderhoudsdosis ook.’
Om 8u45 ligt het meisje rustig in couveuse, ze heeft inmiddels een saturatie van 92, met 100% zuurstof.
De verpleegkundige: ‘Ze heeft een temperatuur van 33,1 graden!’
De neonatoloog: ‘Oei! Ja, we zijn ook nooit boven de 80 geraakt met de saturatie.’

De beademing wordt overgezet naar HFO en men zet de spullen klaar om infuzen in de navelvaten in te
brengen.
De neonatoloog maakt een echo van het hoofdje en zegt tegen de assistent: ‘Want als er een grote bloeding
is, dan eh…’.
De assistent: ‘Ik heb hier ook moeite mee hoor, haar huid is zo broos.’
De neonatoloog (tijdens de echo): Het ziet er niet naar uit dat er grote afwijkingen zijn. Een immatuur
brein. Een forse plexus, wat flaring, nauwe ventrikels, past bij de zwangerschapsduur. Geen ernstige bloe-
dingen op dit moment, dus verder gaan.’
De assistent: ‘Er zijn geen aanwijzingen dat ze jonger is dan 26 weken?’
De neonatoloog: ‘Nee, het past bij deze zwangerschapsduur. Haar oogjes zijn ook open hè?’1

Om 9u10 wordt het meisje weer onrustig. Het gehalte aan kooldioxyde in het bloed is hoog, de saturatie
daalt opnieuw. De beademing wordt verder verhoogd. Er komt een andere neonatoloog (2) kijken.
Neonatoloog (2): ‘Krijg je haar niet ingesteld?’
Neonatoloog (1): ‘Nee, zijn we steeds mee bezig.’
Neonatoloog (2): ‘Heeft ze wel cortico’s gehad?
Neonatoloog (1): ‘Ja, dat wel. Ze deed ook wel adempogingen na geboorte. APGAR van twee-vijf-zes. Die
twee wegens de hartactie en een poging tot spontane ademhaling. Na vijf minuten was haar kleur beter.
Verder heeft ze IPD gehad. Maar de saturaties bleven laag. Ze had ook meconium houdend vruchtwater,
dat is bij 26 weken bijzonder. Ze is ook zo onrustig. Ze heeft geen ernstige bloedingen, dus daar is het niet
door.’
Neonatoloog (2): ‘Ze is niet asfyctisch geweest?’
Neonatoloog (1): ‘Nee.’
Neonatoloog (2): ‘Zou het epidermolysis bullosa zijn?2 Als dat zo is dan hebben de luchtwegen mogelijk
ook een probleem, dan is het longepitheel mogelijk ook aangetast. Ze zal door haar kapotte huid ook snel
infecties hebben natuurlijk. We moeten de dermatoloog maar vragen.
De assistent maakt zich klaar om navellijnen in te gaan brengen. Ondertussen daalt de saturatie van het
kindje weer snel. Ze ziet blauw. De verpleegkundige vraagt zich af of er geen pneumothorax is opgetreden.
Een andere verpleegkundige brengt een apparaat waarmee een pneumothorax kan worden opgespoord:
‘Geen enge dingen dokter, er moeten infuuslijnen worden ingebracht, geen drains!’
Er is geen pneumothorax. Men zuigt de longen nogmaals uit.
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Neonatoloog (2): ‘Je kan als rescue-behandeling (soort ‘wanhoopsbeahndeling’) surfactant geven, want
hiermee gaan we de mist in. Andere dingen komen later wel, het gaat om het overleven nu.’
Neonatoloog (1): ‘Ja.’
Neonatoloog (2): ‘Ik laat het aan jou over hoor, wil je alleen steunen. Of anders kan je conventioneel bea-
demen.’
Neonatoloog (1): ‘Ja, laten we het allebei doen, antibiotica en meteen vullen want de bloeddruk houdt ook
niet over. Ik ben ook best somber geweest tegen de ouders. Wegens de ademhalingsproblemen en ook
wegens de huid. Dat ze bovendien erg klein was. Dat de huidafwijking aangeboren leek, of een gevolg van
een infectie was. Ik heb gezegd dat ik haar kansen niet zo groot schatte. Dat we moesten kijken, ook wat de
huid betreft.’
Het is 9u40 en de saturatie blijft rond de 66 hangen. De neonatoloog geeft surfactant en stelt de beade-
ming weer in op conventionele beademing. Daarop stijgt de saturatie naar 83. De beademingsdruk is ech-
ter hoog en de verpleegkundige merkt op: ‘Zet de pneumothoraxbak er maar vast naast.’3

Om kwart over tien zijn de navelinfuzen ingebracht en is een röntgenfoto gemaakt om te zien of ze goed
zitten. De assistent gaat naar de ouders om te zeggen dat ze kunnen komen kijken. Op de röntgenfoto van
de borst-buik is te zien dat de longen niet slecht zijn. De problemen met de zuurstof en kooldioxyde zijn
een gevolg van shunten.4

Om 11 uur komen de ouders. Ze schrikken als ze hun dochter zien temidden van alle apparatuur. Ze vra-
gen de neonatoloog hoe het gaat.
De neonatoloog: ‘Het gaat, ze is gestabiliseerd. Ze is pittig. Ik moet even weg, kom zo terug.’
Moeder: ‘Ja, ik zag het ook toen jullie met haar in de couveuse bij me waren, ze bewoog zo. Wat is ze lief!’
Daarna stelt de verpleegkundige zich voor aan de ouders: ‘Gefeliciteerd, het is allemaal wel onverwacht
zeker hè.’
Moeder: ‘Ja, het belangrijkste is dat ze nu stabiel is.’
Verpleegkundige: ‘Ja, dat is zo. Er moest eerst van alles gebeuren. We beademen haar, met dat buisje. Ze
heeft een navelinfuusje voor het vocht.’
Moeder: ‘Vocht?’
Verpleegkundige: ‘Ja, suikerwater.’
Moeder: ‘Mag ik haar aanraken?’
Verpleegkundige: ‘Ja natuurlijk. (doet de deurtjes van de couveuse open) Kijk, als je haar zo aanraakt is dat
voor haar het fijnst, als je gaat aaien stoor je haar en maak je haar onrustig. (tegen de vader): Wil je je hor-
loge en ring afdoen?’
De neonatoloog: ‘Ja, tot nu toe is het gegaan. Jullie weten, ze is veel te vroeg, 26 weken. Op zich deed ze bij
geboorte pogingen om zelf te ademen en het hartje klopte. Maar ze is zo jong en klein dat we met dat buisje
in de mond zuurstof in het bloed brengen, beademen. Dat heeft te maken met de longrijpheid, haar
longen zijn onrijp door de te korte zwangerschapsduur. We hebben de longen wel wat sneller kunnen
laten rijpen, maar hoe veel weten we niet. De problemen met haar huid betekenen dat ze een vergroot
infectiegevaar heeft en mogelijk ook extra vocht verliest. Normaal is je huid een barrière, die is hij bij haar
niet. We weten niet wat de oorzaak is; het kan ofwel een infectie zijn of aangeboren. Ik kan het nog niet
plaatsen. Er komt zo iemand die er meer van weet. We moeten afwachten, van uur op uur zien en probe-
ren uit te vissen van wat er met de huid is.
Moeder: ‘Voor het aantal weken doet ze het wel goed?’
Neonatoloog: ‘Ja.’
Vader: ‘Heeft haar huidprobleem gevolgen op latere leeftijd?’
Neonatoloog: ‘Ja, dat moeten we eerst weten, de naam van het probleem, de diagnose, weten we nu niet.
Verder is haar buikje erg bol en de reden daarvoor weten we ook niet.’
Vader: ‘Eerst afwachten dus.’
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Neonatoloog: ‘Ja, ze is iets beter, maar ze moet veel inspanning leveren.’
Moeder: ‘Mogen we foto’s nemen?’
Ja.
De assistent: ‘Hebben jullie in de familie huidafwijkingen?’
Stilte.
Ouders: ‘Nee.’
Moeder: ‘Ze heeft veel haar!’
Vader: ‘Kan de huidarts zien wat voor afwijking er aan de huid is?’
Moeder: ‘Maar de huid is toch sowieso dun bij vroeggeboren kinderen?’
Neonatoloog: ‘Ja dat is zo, maar dan ziet de huid er toch meestal niet zo uit.’
Vader: Heeft ze geen zuurstofgebrek gehad?’
Neonatoloog: ‘Nee, ze had een redelijk goede start, daarna was het wel moeilijk, maar ze heeft geen zuur-
stofgebrek gehad.
Vader: ‘De tijd zal het leren.’
Neonatoloog: ‘Ja, het is moeilijk te voorspellen, ook met de huidafwijking, we moeten van dag tot dag
zien.’
Vader: ‘Als de huidarts is geweest, horen we dat dan snel?’
Neonatoloog: ‘Dat is onbekend.’
Vader: ‘Wat is haar huid rood.’
Neonatoloog: ‘Ja, op sommige plaatsen lijkt haar opperhuid weg te zijn.’
Vader: ‘Ik denk er aan naar (woonplaats) te gaan om dingen voor de zaak te regelen en dan weer terug te
komen.’
Verpleegkundige: ‘Ja, maar dat is wel heel ver weg.’
Neonatoloog: ‘Ja, u kunt beter in de buurt blijven.’
Vader: ‘Oké, ja. Ik kan hier in het ziekenhuis blijven.’
Verpleegkundige: ‘Ze moet ook hier aangegeven worden, dat kan hier in de buurt. Is het jullie eerste
kindje?’
Ouders: ‘Ja.’
Verpleegkundige: ‘Hebben jullie een naam?’
Ouders: ‘Irma.’
Verpleegkundige: ‘Oké. (noteert de voornaam) Wilde je borstvoeding gaan geven?
Moeder: ‘Ja.’
Verpleegkundige: ‘Daarover kan je op de kraamafdeling meer vragen. Waarschijnlijk krijgt ze morgen al
wat voeding, weinig hoor, drie CC per dag, dat kan je makkelijk afkolven. Dat zijn kleine dingen die je kan
doen. Ze kan het natuurlijk niet zelf drinken. Dat komt pas later. De kraam helpt je er mee, en je kunt het
meenemen naar hier, ik zal je de koelkast zo laten zien.’
Vader: ‘Haar hartje tikt goed als je het zo ziet (wijst op de monitor).’
Verpleegkundige: ‘Ja, dat is in orde. Hier zie je de ademhalingsfrequentie weergegeven. Maar dat doet nu
de machine dus. De beademing is nu nog een beetje hoog. We geven 100% zuurstof en vrij hoge druk, dus
we hopen natuurlijk dat we kunnen afbouwen.’
Vader: ‘Ze moet eerst nog stabieler worden….’
Verpleegkundige: ‘Ja, nou, dat niet alleen, we kunnen niet hoger meer met de zuurstof, we geven 100%,
dus we hopen dat het niet minder gaat worden. Zie, het zuurstofgehalte in haar bloed is nu 98, dat is iets te
hoog, dus dan kan hoeveelheid zuurstof die we met de beademing geven naar beneden, want we willen
haar zuurstofgehalte tussen de 90-95 houden.’
Moeder: ‘Dat houden jullie zo de hele dag in de gaten?’
Vader: ‘We komen vanmiddag weer, goed?’
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Verpleegkundige: ‘Ja, je kan ook bellen, hier heb je telefoonnummers van de afdeling.’
Moeder: ‘Sterkte meisje, we komen vanmiddag weer.’

Als de huidarts om 13 uur komt is de beademing al afgebouwd, Irma krijgt nog maar 50% zuurstof. De druk-
ken waarmee ze beademd wordt draait men naar beneden. Nadat het shunten van bloed stopte werd de
zuurstofnood veel minder. De huidarts wil biopten nemen en stelt voor Irma steriel te gaan verplegen. Vol-
gens de huidarts zijn de slijmvliezen in haar neus en keel ook in gevaar.
Als de moeder die middag met grootouders op bezoek komt hoort ze van de verpleegkundige dat het met
de ademhaling beter gaat maar dat de huidarts verder onderzoek moet doen.
Om 15 uur draagt de verpleegkundige Irma aan haar collega’s over: ‘Ik heb opgenomen Irma Q. Eentje van
26 weken, 860 gram. Kwam beademd binnen, knalrood. Werd beademd met HFO, maar was niet goed te
satureren, dus conventionele beademing gestart. Eerst met een druk van 26 en later zelfs 28 over 4, en
100% zuurstof. Ze werd na alle handelingen wel beter, 24/4, en fiO2 rond de 50%, maar wisselde sterk.
Waarschijnlijk door shunten. Heeft vaak GPO gekregen. Respiratoir is het op zich goed, het shunten en de
huid baart ons zorgen. De huidarts is geweest, die komt later een biopt nemen. De huid is knalrood, open,
rauw, het vocht spuit er uit, op haar knietjes zitten blaren. Volgens de huidarts moest er unitule (vette,
beschermende laag weefsel) op. Maar onze artsen denken dat het indroogt en dat je er stukken huid mee
aftrekt als je de unitule verschoont.
Het is het eerste kindje van de ouders. We hebben gezegd dat we ons zorgen maken. De artsen hebben
vooral de huid benadrukt, vooral in verband met verdenking van chromosomenafwijking. Er is daardoor
verder nog niet zoveel gezegd. Ik heb wel gezegd dat we hoge druk gaven en 100% zuurstof, dat we in feite
met de rug tegen de muur stonden.’

De artsen dragen Irma zo aan elkaar over:
‘Irma Q, onze nieuwe aanwinst. 26 weken, 860 gram. Voorbereid, heeft drie dagen geleden cortico’s
gehad. HFO ging niet goed, wordt nu conventioneel beademd. Ze heeft één keer surfactant gehad. Had
hoge drukken 26/4, 28/4 60x FiO2 100%. Vanmiddag een goede gas, neiging tot metabole acidose. Nu
krijgt ze; 24/4, 60x, 35% zuurstof. Surfactant om tien uur vanmorgen. Circulatoir, drie keer gevuld, we
houden haar op een ruimere bloeddruk omdat ze shunt. Ze was niet goed te beademen door dat shunten.
De X-thorax laat slechts een IRDS graad één zien, dus daar komt het niet door. We hebben dopamine
gegeven, daarop steeg de bloeddruk. Maar later daalde die weer. Dobutamine er bij. Na vulling steeg de
bloeddruk wel, maar steeds kortdurend. Infectieus; penicilline, gentamycine, floxamycine. De huid is
afwijkend. Het is epidermolyse, maar niet bullosa. Toch heeft ze ook wel blaren.’
Andere neonatoloog: ‘Is ze jonger dan we denken?’
Assistent: ‘Nee, het is een afwijkend huidbeeld, de huid is heel broos.5 Er is een biopt gedaan. Ze krijgt bar-
rière verpleging, en zo min mogelijk plakkers. Daardoor zijn wel vaker bloedafnames nodig.

Later komen de ouders weer bij Irma. De verpleegkundige geeft nog meer uitleg over de beademing en het
feit dat Irma daardoor niet kan huilen en medicijnen krijgt waardoor ze minder reageert.
Ouders: ‘Je ziet alles zo bewegen hè, je ziet haar ribbetjes en hartje door de huid heen kloppen.’
Verpleegkundige: ‘Ja, haar huid is heel dun en gespannen. We geven haar zo min mogelijk plakkertjes om
de huid niet te beschadigen.’
Moeder: ‘Doen jullie zalf op de huid?’
Verpleegkundige: ‘Nee, we houden de luchtvochtigheid in de couveuse heel hoog zodat ze zo min moge-
lijk vocht verliest. Vochtverlies door de huid moet beperkt worden omdat ze anders ondervuld raakt en
haar bloeddruk daalt. Ze heeft ook medicijnen om de bloeddruk te helpen.’
Moeder: ‘Ik blijf onzeker.’
Verpleegkundige: ‘Het blijft onzeker, nog een lange tijd.’
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Ouders: ‘Hoe lang?’
Verpleegkundige: ‘Ze moet gaan groeien, dan wordt ze sterker, maar groeien is moeilijk als je ziek bent.
Kwam het erg onverwacht?’
Moeder: ‘Nou ja, het begon twee dagen geleden. Vannacht zijn we de hele nacht op geweest. We hebben
twee nachten niet geslapen en dan als je dit ziet liggen. Je maakt je zorgen. En nu weten we nog niets over
haar kansen.’
Verpleegkundige: ‘Nee, dat is zo. Op zich heeft ze als meisje meer kansen dan wanneer ze een jongetje was,
maar dat zegt ook niet zoveel.’
Vader: ‘Krijgen we morgen meer zekerheid, over haar huidje?’
Verpleegkundige: ‘Ik verwacht het niet, dat duurt meestal lang, maar vraag er gerust naar, je mag alles vra-
gen.’
Ouder: ‘We hebben al zoveel informatie.’

De volgende dag heeft Irma nog minder beademing nodig. Haar buik is minder bol geworden nadat met
een catheter haar blaas geledigd is. Voorafgaand aan de overdracht bespreken de assistenten haar toestand.
Assistent (1, die Irma opving na geboorte): ‘Ze deed niks, nou ja, en paar pogingen tot ademen. Ze leek
ook jonger.’
Assistent (2, die nachtdienst deed): ‘Ja, zeker, alleen dat haar oogjes open zijn. Ze ligt er nog en leeft nog wel.’
Assistent (1): ‘Ik vond het zo moeilijk, ik twijfelde of we wel wat moesten doen.’
Assistent (2): ‘Ja, de gynaecologe zei ook al; ‘het hoofdje is conform 24 weken (de grootte komt overeen
met 24 weken), de buik is conform 27 weken en zo ziet ze er ook uit, met een klein hoofdje. Dan vraag je je
af waar je mee bezig bent. Ze krijgt zeker een NEC.’
Assistent (1): ‘Ja, complicaties volgen zeker.’

De ouders komen die ochtend bij Irma en praten met de verpleegkundige.
Verpleegkundige: ‘De beademing is een stuk naar beneden, ze heeft ook nog maar 30% zuurstof, dat is
niet veel hoor. Haar huid is beter dan verwacht, maar ziet er nog wel vreemd uit.’
Vader: ‘Zal het blijvend zijn?’
Verpleegkundige: ‘Wisten we het maar.’
Ouders: ‘We waren bang om te komen, juist om de uitslag van het onderzoek van de huid. Maar jullie zijn
niet ontevreden?’
Verpleegkundige: ‘Nee.’
Moeder: ‘Ik ook niet hoor.’
Vader: ‘Wanneer krijgen we de uitslag? Straks?’
Verpleegkundige: ‘Ik verwacht het niet zo snel, dat kan wel een tijd duren hoor, dat hadden we moeten
zeggen.’
Moeder: ‘Ze is heel mooi.’
Vader: ‘Ja, haar haartjes, blauwe oogjes.’
Verpleegkundige: ‘Ja, maar die kleur oogjes hebben alle kinderen, de echte kleur komt pas later. Ze moet
eerst de ziekste periode door, dan kan weken zijn. We zijn al blij als ze niet te veel afvallen, ze vallen altijd
wat af.’
Vader: ‘Haar hartslag is goed?’
Verpleegkundige: ‘Naar omstandigheden is het allemaal heel goed gegaan. Haar handpalmen zijn niet
rood maar erg bleek. Dat kan komen doordat we gisteren veel bloed moesten afnemen. Ze maakt zelf nog
geen bloed aan tijdens de eerste drie maanden. Dat ze bloedtransfusies nodig zal hebben is te verwachten.’
Vader: ‘Dat wordt allemaal gecontroleerd?’
Verpleegkundige: ‘Ja, want ze moet natuurlijk het juiste bloed krijgen. Ze wordt ook al een beetje geel.’
Vader: ‘Geel, waarom?’
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Verpleegkundige: ‘Dat hebben de meeste kinderen. De afvalprodukten van hun bloed kunnen nog niet zo
goed verwerkt worden. Dat kan je helpen met een lamp of met zonlicht. Hoe zieker een kind is, hoe meer
dat gele naar boven komt. Dan moeten ze onder een lamp met een fel wit licht. Dat zal waarschijnlijk van-
middag wel moeten. Jullie familie is gisteren geweest?’
Moeder: ‘Ja, onze ouders en onze zussen. Ze is zo ver van huis hè.’
Verpleegkundige: ‘Ja, het is ver. En als ze terug gaat dan zal het waarschijnlijk niet naar (woonplaats) zijn maar
naar (plaatsen met een academisch ziekenhuis).’
Moeder: ‘Ja, dat dachten we al, als ze beter gaat….’
Vader: ‘Ja, als we een keuze hebben bij academische ziekenhuizen, dan liever (plaats) dan (plaats).’
Verpleegkundige: ‘Ja, we zullen zien, dat is als we terugplaatsen. Mocht het er ooit van komen, want dat is
nog tussen haakjes, want ze is nog maar één dag oud. Dus we moeten zien.’
Vader: ‘(plaatsnaam) dan als het er van komt. Daar moet ze dan ook in een couveuse. Hoe lang moet ze
daar in blijven?’
Verpleegkundige: ‘Ongeveer tot 33-35 weken. Dus twee maanden.’
Vader: ‘Vervoeren kan?’
Verpleegkundige: ‘Ja, als ze zijn opgeknapt kun je ze met een speciale couveuse vervoeren.’
Vader: ‘Maar als het kindje intensieve zorg nodig blijft hebben?’
Verpleegkundige: ‘Dan plaatsen we niet over.’
Moeder: ‘Nee, zolang wordt ze niet overgeplaatst.’
Vader: ‘Zover is het nog niet.’
Verpleegkundige: ‘Nee, zeker niet, ze is nog maar één dag oud nu, laten we eerst proberen haar van de bea-
deming af te halen de huidproblemen te behandelen.’
Vader: ‘Gaat dat nou snel? Dat van de beademing halen?’
Verpleegkundige: ‘Nouja, ze is 26 weken, dan is het moeilijk te voorspellen. We proberen soms al vrij snel
of ze zonder beademing kunnen, maar ze is klein.’
Vader: ‘Oké, het valt niet tegen.’
Verpleegkundige: ‘Mij in ieder geval niet, maar de één is wat voorzichtiger dan de ander.

Irma heeft steeds minder beademing nodig. De drukken gaan terug naar 16/4. Omdat de huid er toch snel
beter uitziet denkt men dat het mogelijk toch ‘gewoon een immature huid’ is. Een van de assistenten praat
die middag met de ouders. De neonatologe zou eigenlijk met de ouders praten maar ze moet een kind uit
een ander ziekenhuis ophalen. De assistent (3) bespreekt de situatie van Irma met de assistent (1) die Irma
na geboorte opving.’
Assistent (3) ‘Wat zeg je dan tegen de ouders? Wat is er gezegd?’
Assistent (1): ‘… (naam neonatoloog) heeft hen vertelt van de beademing, hoe jong ze is, wat je dan ver-
wacht. Hij heeft later ook verteld over de problemen met de beademing, over het shunten.’
Assistent (3): ‘Wat zeg je over kansen en mortaliteit, weet je iets over kansen?’
Assistent (1): ‘Nee, die weet je niet. Dat zeiden de ouders ook in gesprek met …. (naam neonatoloog), dat
ze het iedere dag zouden bekijken. Van dag tot dag. Je weet het ook echt niet. Dat is eerlijk. Je krijgt wel die
vraag, maar die is niet te beantwoorden, daar moet je eerlijk over zijn.’

Het gesprek van de assistent met de ouders die middag.
Assistent: (stelt zich voor) ‘Hoe vind je dat het gaat?’
Ouders: ‘Vanmorgen waren we heel bang, vooral over het huidje, maar het viel erg mee. Haar huid was zo
rood gisteren, met blaren. We hadden geen fijn gevoel, nou nog maar, maar….’
Vader: ‘De longen en het hart zijn nu gestabiliseerd.’
Assistent: ‘Ja, ze is na 26 weken zwangerschap geboren, dus heel erg vroeg. We zullen nog een hele tijd
moeten afwachten. Er zijn een aantal problemen, haar longen zijn niet rijp. Ze heeft behoorlijk hoge
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drukken nodig gehad, surfactant, een medicijn om het ademen te helpen. Het gaat nu beter wat dat
betreft. Haar bloed moet goed stromen en haar hart moet dat doen. Ze verliest veel vocht, daarom is het
nu een sauna in de couveuse. Want ze is 26 weken en ze heeft een probleem met haar huid. Daarom krijgt
ze veel vocht en ondersteuning voor haar hartje om het bloed rond te pompen. Het ging eerst niet goed
aan de beademing, ze kon haar bloed niet goed rondpompen, het ging via een bloedvat meteen weer het
lichaam in. Daardoor zat er minder zuurstof in haar bloed. We geven haar nu veel vocht en geven haar een
hoge bloeddruk zodat die bloedstroom goed blijft gaan.’
Moeder: ‘Maar na één dag maakt ze het redelijk?’
Vader: ‘Naar omstandigheden?’
Assistent: ‘Ja, dat is zo. Verder zijn haar hersentjes kwetsbaar. Daar kijken we met een echo naar. Dat is
gedaan en het zag er goed uit, wordt wel in de gaten gehouden.
Moeder: ‘Met de echo?
Assistent: ‘Ja, om bloedinkjes te zien. En bij Irma is de huid ook van belang.’
Ouders: ‘Is de uitslag bekend?’
Assistent: ‘Nee, we dachten gisteren wel dat we die vandaag zouden hebben maar de patholoog heeft er
nog niet naar gekeken. Morgen is er misschien ‘een’ uitslag, een globale. Maar een exacte uitslag duurt
langer want dat moet onderzocht worden met een speciale microscoop en dat duurt weken.’
Vader: ‘Maar er is iets verbetering toch?’
Assistent: ‘Ja, iets, gisteren zag haar huid erg rood, dat is nu minder.’
Moeder; ‘Kan het niet een tijdelijk iets zijn?’
Assistent: ‘Ja, dat kan, want het is nu minder. Dat horen we uit het biopt. Het is nu rustiger, maar de huid
is niet zoals het hoort.’
Vader: ‘Maar de huid is altijd een probleem bij deze leeftijd?’
Assistent: ‘Ja, die is dan heel dun en kwetsbaar, maar meestal niet dat strakke.’
Moeder: ‘Maar die adertjes kan je altijd er door zien zitten?’
Verpleegkundige: ‘Ja, dit soort kindjes hebben altijd een dunne huid waar je de adertjes door ziet liggen.’
Moeder: ‘Dat is normaal.’
Vader: ‘Maar goed, jullie zijn voor nu wel tevreden.’
Assistent: ‘Ja, tevreden. Maar ze blijft maar 26 weken, dat maakt haar kwetsbaar voor de hersentjes en
infecties en huid maken dat extra het geval.’
Moeder: ‘Het licht.’
Assistent: ‘Ja, dat is het volgende probleem. De afbraakprodukten van haar bloed geven bilirubine die zich
in het lichaam ophoopt. Als die echt te hoog wordt kan hersenschade ontstaan, dat laten we zover niet
komen, geven we die lichtbehandeling voor.’
Moeder: ‘Het huidje heeft daar geen last van?’
Assistent: ‘Tja, we zouden die lichtbehandeling bij haar liever niet geven, maar ja, het moet. We geven ex-
tra vocht om de grotere verdamping te compenseren. Vanavond zullen we de bilirubine weer controleren.’
Vader: ‘Het plassen gaat, haar niertjes werken goed?’
Assistent: ‘Ja. In principe is het een compleet kindje, organisch.’
Ouders: ‘We zijn nu geruster dan gisteren. Ze zag zo rood eerst. Komt dat niet vaak voor? Kan het een
allergie zijn?’
Assistent: ‘Nee, het komt niet zo vaak voor. We denken dat het een infectie is, of iets door de aanleg.’
Vader: ‘Zal ze huidproblemen houden?’
Assistent: ‘De komende tijd zal het leren.’
Moeder: ‘Wanneer mag je, kan je gerustgesteld zijn?’
Assistent: ‘Dat is moeilijk te zeggen. Iedere 24 uur en in tweede instantie is elke week winst. De eerste 48 uur
zijn belangrijk, dan zie je dat kinderen kunnen overleven. En de uitslag van de huid duurt nog een tijd.’
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Verpleegkundige: ‘Ja, we zullen naar het kindje kijken.’
Vader: ‘We hebben verder geen vragen, we moeten afwachten. Maar we hebben wat meer vertrouwen nu.
Kan ik nu wel even terug naar de zaak in (woonplaats)?’
Verpleegkundige: ‘Ja dat kan wel.’
Moeder: ‘Ik kan hier tot dinsdag blijven, moet ik daarna heen en weer gaan rijden?’
Verpleegkundige: ‘Je mag naar huis, je mag ook in het ziekenhuis blijven, dan ben je wel alleen.’
Vader: ‘Ik kan de zaak moeilijk overdragen. Kan ik volgende week een dag of een halve dag weg?’
Assistent: ‘Jawel, als er iets gebeurd dan kunnen we bellen.’
Verpleegkundige: ‘Maar ja, met Irma is wel wat aan de hand, het is de vraag of je je kunt concentreren op je
werk.
En hoe lang is het rijden?’
Ouders: ‘Een uur en drie kwartier.’
Vader: ‘Ik ben toch het rustigst als ik hier ben.’
Verpleegkundige: ‘Bewaar de bonnetjes, reiskosten, voor de belasting.’
Vader: ‘Ik heb waarschijnlijk een aantal boetes ook want ik heb achter de ambulance gereden, die reed
natuurlijk veel te hard. Dus die komen nog wel.’

De volgende dag gaat Irma’s huid toch weer verder stuk. Vooral in de hals is de huid helemaal open. Irma
is soms erg onrustig. Men denkt dat ze ondanks de pijnstilling toch veel pijn heeft aan de huid. De beade-
ming moet vaak bijgesteld worden omdat er regelmatig ‘incidenten’ optreden. Irma krijgt dan geen lucht
binnen. De reden blijft onduidelijk, soms helpt het als slijm uit de tube wordt gezogen. Andere keren lijkt
het net alsof haar longen verstarren. Irma wordt dan blauw en de saturatie daalt scherp. De medicatie voor
de bloeddrukondersteuning wordt afgebouwd. Ze krijgt hele kleine hoeveelheden moedermelk via de
maagsonde en verteert die voeding ook.
De volgende dag blijven de incidenten uit doordat de slijmen vaker uit de tube worden weggezogen. Irma
wordt rustiger. Ze krijgt voordat ze verzorgd wordt wat extra morfine. De huid blijft een probleem, ziet er
nu ‘perkamentachtig’ uit. Maar de verpleegkundigen denken dat ze zich toch beter voelt:
‘Maar ze ligt je zo af en toe aan te kijken, alsof ze denkt: “Het is hier toch ook wel fijn.” Het is een pittig
kind, ze kijkt helder uit haar oogjes en haar schedelecho’s zijn goed.’6

Op dag vijf praat een neonatoloog met de ouders.
Neonatoloog: (stelt zich voor) ‘Hoe is het met jullie? Zijn jullie tevreden? Over Irma ook?’
Vader: ‘Ja, haar longen en hart zijn toch beter.’
Neonatoloog: ‘Ja, haar huid is nog een vraagteken. De dermatoloog keek weer en vroeg zich af wat nu ach-
ter die huidlaag die er nu afgaat zit, of het toch niet gewone huid kan worden. We weten nu ook niet zo
goed wat te doen. Moeten we het vet houden of juist dat eerste laagje er af laten komen?’
Ouders: ‘De huidarts zei op onze vraag of hij geen idee had van wat het was: “Jawel, ik heb wel een idee,
maar het past er steeds weer net niet bij.” Het is een bijzonder kind.’
Neonatoloog: ‘Jazeker.’
Moeder: ‘Maar dat was ze sowieso natuurlijk.’
Neonatoloog: ‘Met de huid moeten we even zien wat we doen.’
Moeder: ‘Nu wordt daar nog niets aan gedaan? Horen wij daar dan van?
Neonatoloog: ‘Ja, als je komt, je ziet van ons…’
Vader: ‘Maar afwijkingen….’
Neonatoloog: ‘Er zijn op zich veel kleine kinderen met een gevoelige huid, maar haar huid geeft te
denken.’
Moeder: ‘Het is ook onze grootste zorg.’
Neonatoloog: ‘Ja, het is zo. We hopen dat het voorbijgaand is.’
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Moeder: ‘Ja, dat kan?’
Neonatoloog: ‘Goede hoop is nooit weg.’
Neonatoloog: ‘Maar goed, de beademing kunnen we afbouwen, op dat front stabiliseert ze, komen we in
rustiger vaarwater. Toch moeten we op alle fronten voorzichtig blijven, ze is nog geen week oud. Maar ze
lijkt uit het dal te komen. De longrijping lijkt goed te gaan, en dan verwacht je dat ze van de beademing af
kan.’
Moeder: ‘Maar dat kan pas later.’
Neonatoloog: ‘Nou, de beademingsvoorwaarden zijn nu niet hoog meer, een paar stappen terug en ze kan
zonder. Op dit moment laat ze zich nog beademen, maar ze heeft wel eigen activiteiten, ze verzet zich soms
tegen de beademing.
Moeder: ‘Ze heeft ook pijn van haar huid?’
Neonatoloog: ‘Ja, ze kan het niet vertellen, maar haar huid is zó kapot bij iedere aanraking. En ze rea-
geerde zo heftig vroeger, dat we dachten dat ze pijn had, dus heeft ze extra morfine gekregen en nog wat
extra bij verzorging.’
Vader: ‘Die hogere dosis geeft ook rust.’
Neonatoloog: ‘Ja, maar ze kan er ook te extra rustig van zijn, het is aftasten.’
Verpleegkundige: ‘Ja, want ze reageert wel op verzorging hoor.’
Neonatoloog: ‘Ja, dat moeten de verpleegkundigen die haar verzorgen inschatten.’
Moeder: ‘Het totaalbeeld op dit moment is dat ze stabiel is.’
Neonatoloog: ‘Ja, eerder was haar longbeeld een probleem. Dat lijkt nu aan de beterende hand, we moe-
ten echter nog niet te vroeg juichen.’
Vader: ‘Maar daarover zijn jullie tevreden.’
Neonatoloog: ‘Ja. Haar hartactie en bloeddruk zijn goed. Ze heeft een beetje een probleempje met glu-
cose, maar dat is op te lossen. Haar hersentjes, dat is iets anders. Waarom? De bloedvaatjes zijn onrijp en ze
kunnen knappen waardoor er bloedinkjes ontstaan. Dat gebeurt bij 40% van de kinderen in haar catego-
rie. Bij haar is het rustig wat dat betreft.’
Moeder: ‘Bij 40%!’
Neonatoloog: ‘Ja.’
Moeder: ‘BloedinkJES! Hoe vaak is het bekeken?’
Neonatoloog: ‘Twee keer.’
Vader: ‘Die 40%, wanneer gebeurt dat, wanneer weet je dat?’
Neonatoloog: ‘Het gebeurt meestal in de eerste week, 90% van de gevallen gebeurt in de eerste drie levens-
dagen, dan zijn de kinderen het ziekst, in de meest kritieke toestand. Bij haar is het in die dagen dus niet
gebeurd.’
Moeder: ‘Dat is zeker?’
Neonatoloog: ‘Meestal kunnen we dat goed zien.’
Moeder: ‘Het is nooit met zekerheid te zeggen?’
Neonatoloog: ‘Nee, we hebben grote veiligheidskleppen.’
Moeder: ‘Maar jullie zijn tevreden.’
Neonatoloog: ‘Ja, de ademhalingsproblemen lijken van voorbijgaande aard, de huid….’
Moeder: ‘Maar het kan altijd weer minder gaan.’
Neonatoloog: ‘Ja.’
Moeder: ‘”Het kan altijd”, dat is moeilijk als ouder. We weten dat het nog vroeg is, want hoe het morgen
is, is nog maar afwachten.’
Neonatoloog: ‘Ja, maar nu verwacht je dat de kans op terugvallen weer minder is geworden. Een garantie
kan niet gegeven worden maar de kans is kleiner. Er zijn nog best wat hobbels op de weg, maar we komen
er wel met haar. Even los van de huid.’

Wil en bekwaamheid 295



Vader: ‘Kan het geen huidinfectie zijn?’
(Moeder huilt.)
Verpleegkundige: ‘Het is zo spannend hè.’
Stilte. De assistent loopt om de uitslag van de laatste schedelecho.

Neonatoloog: ‘We mogen tevreden zijn, op zich, met haar. Alleen de barrière van de huid is minder en dat
geeft een grotere kans op infecties. Ze krijgt een kanon aan antibiotica om de bedreiging van infectie het
hoofd te bieden.’
Vader: ‘Een eventuele infectie hoeft niet meteen fataal te zijn.’
Neonatoloog: ‘Nee, op zich krijgt ze nu zo’n hoop antibiotica. Maar een infectie kan, als je stopt, optreden.’
Vader: ‘Wanneer stopt u?’
Neonatoloog: ‘We moeten er morgen met zijn allen naar kijken. Ze komt nu uit het dal, is aan het stabili-
seren, ze is uit die gevarenzone, we hebben nog wat tijd nodig.
Vader: ‘Zijn er bijwerkingen van de antibiotica?’
Neonatoloog: ‘Hmneee, maar je wilt wel gerechtigd zijn om dat te geven.’
Vader: ‘Het is wikken en wegen.’
Neonatoloog: ‘Ja, we zitten nu in een wat rustiger vaarwater wat betreft de vroeggeboorte. Het is een mooi
meisje, maar haar huidje is bijzonder.’
Moeder: ‘Wij waren de eerste dagen gefixeerd op de huid, we dachten dat we het heel snel zouden horen.
Maar nu begrijpen we dat het nog weken kan duren, het is ook niet zo belangrijk meer.’
Vader: ‘Ja, de tijd zal het leren.’
Neonatoloog: ‘Ja, we zijn net zo nieuwsgierig als jullie.’
Vader: ‘Tot zoverre..’
Neonatoloog: ‘Ja, ze is nu stabiel, doet stapjes naar verder zelf ademen. Dan moet eerst de morfine naar
beneden.
Moeder: ‘Wanneer zal ze zelf ademen, ik heb geen idee.’
Neonatoloog: ‘Soms kan het al vroeg, na een week helpen met de ademhaling, maar het is ook zo dat ze
nog zo weinig reserves hebben. En bij haar is er nog een ander probleem waarvoor ze met morfine slapend
wordt gehouden.’
Moeder: ‘Een kind van 27 weken kan zelf ademen?’
Neonatoloog: ‘Ja, dat kan, dat ze zelf ademen. Maar dat is al een paar stapjes verder. Eerst met de beade-
ming naar beneden en de voeding omhoog.’
Moeder: ‘En ze reageert ook goed op mijn melk? (Vraag gericht aan verpleegkundige)
Verpleegkundige: ‘Ja hoor.’
Neonatoloog: ‘Ze krijgt kleine beetjes, zo doen we dat met een kind dat beademd wordt, ook via infuus is
voeding redelijk te regelen.’
Stilte.
Neonatoloog: ‘Het is wachten.’
Vader: ‘De eerste vier dagen is het goed gegaan.’
Neonatoloog: ‘Ja, meestal zijn ze na drie dagen het slechtst en worden dan beter.’
Vader: ‘Een voorbeeldbaby dus!’
Neonatoloog: ‘Ja, ze moet het wel even volhouden nog.’
Ouders: ‘Goed, we gaan nog even praten met haar. Het is wel een doorzetter.’
Neonatoloog: ‘Er zijn is belangrijk voor haar.’
Moeder: ‘Ja, ze hoorde mijn stem vanmorgen en reageerde.’
Neonatoloog: ‘Ja, die kent ze natuurlijk ook. Hou de goede moed er in.’
Ouders: ‘Ja zeker!’

296 Een proeve van leven



Als Irma vijf dagen oud is heeft ze meer beademing nodig. Mogelijk ontstaat er toch al een vorm van BPD.
Ze heeft ook steeds last van bronchospasmen, mogelijk op grond van pijn. Maar ze heeft ook veel last van
dik slijm dat de beademingstube verstopt. Ze geeft geen pijn aan bij verzorging en krijgt daarom geen
extra dosis morfine meer voor de verzorging. Haar huid is droger, niet meer open. Ze heeft problemen
met haar bloedsuikergehalte. Ze wordt besproken in de grote visite. De artsen en de verzorgende verpleeg-
kundige komen bij elkaar om Irma en de behandeling van Irma te bespreken.
Assistent: ‘Haar grootste probleem is de huid, die is nu aan het indrogen. Er is een biopt afgenomen maar
nog alleen onder de gewone microscoop bekeken. Het oogt als een ichthyose vorm (aangeboren afwijking
met schilfering). We gaan nu vet geven. We geven antibiotica want de huidbarrière is foetsie natuurlijk.
De vraag is hoe lang we antibiotica moeten geven. De huid ziet er beter uit, maar het kan lang duren.
Een ander probleem vormt de navelvene-arterielijn. Ik zie me in de extremiteiten niet veel in friemelen,
met haar huidje. Dus wat doen we na langer dan een week of na tien dagen met die infuuslijnen. Hoe lang
mogen de navelinfuzen blijven zitten, wat doen we als ze er uit moeten?
Neonatoloog (1): ‘Het hoofd is nog ongeschonden, in de adertjes op het hoofd kunnen toch infuzen? Of
zijn daar ook huidafwijkingen? Is ‘ie verder in orde. Het is wel een 26 weker.’
Neonatoloog (2): ‘Ja, heeft wel surfactant gehad, longen zijn niet helemaal goed, of we nu BPD ingaan?
Heeft iets hogere zuurstofbehoefte.’
Neonatoloog (3): ‘Het is een lichte verslechtering. Eerder een klinisch symptoom van een open Ductus.’
Neonatoloog (2): ‘Mja, het is wel pulmonaal denk ik.’
Assistent: ‘Er is ook geen souffle.’
Neonatoloog (3): ‘Ja, maar wijde polsen zijn ook geen teken bij deze kleine kinderen.’
Neonatoloog (1): ‘En in cerebro?’
Assistent: ‘De echo die gedaan is “geen bijzonders”.’
Neonatoloog (1): ‘Nu de huid nog.’

Die dag heeft de verpleegkundige die voor Irma zorgt een ‘anamnesegesprek’ met de ouders.
Verpleegkundige: ‘Dit gesprekje is voor ons om wat meer van jullie achtergrond te weten te komen en te
horen of je genoeg informatie kreeg. Ik heb hier een formulier met vragen en ik zal wat notities maken.
Kun je vertellen hoe je zwangerschap verliep tot Irma werd geboren?
Moeder: ‘De zwangerschap? Die ging perfect, nergens last van gehad. Ik ben maandag opgenomen in
(woonplaats), met drie centimeter ontsluiting. Die maandag en dinsdag ging het goed. Dinsdag op
woensdag had ik de hele nacht weeën. De gynaecoloog zei dat ik het toch minstens tot 28 weken moest
volhouden en ik dacht “dat lukt wel”. Toen ik bloed verloor moest ik plots overgeplaatst worden. Ik heb
veel zorgen en het verwerken van de vroeggeboorte is ook niet makkelijk. Op haar geboortedag had je zo’n
gevoel “ik kan de hele wereld aan”, maar de dag daarna werd het al moeilijker.’
Verpleegkundige (tegen de vader): ‘Hoe heb jij het gehad?’
Vader: ‘Vrij rustig, je kan niet veel tijdens de bevalling. Ik ben wel geschrokken want ik ben in de auto
gebeld tijdens het werk. We wilden nog zo veel doen, uitgaan enzovoorts. Dat is nu mosterd na de maal-
tijd. Maar op zich, als het kind maar stabiel is en vooruit gaat.’
Verpleegkundige: ‘Ja, de leukste kraamtijd mis je natuurlijk wel, maar ja.’
Vader: ‘Na het gesprek van gisteren hebben we een goed gevoel. Vrijdag-zaterdag maakten we ons veel
zorgen. Natuurlijk doen we dat nog wel, maar er is nu toch steeds wat vooruitgang.
Verpleegkundige: ‘Ja, haar hoofdje is kwetsbaar, maar het lijkt allemaal goed te zijn gegaan. En haar
huidje geeft wel meer infectiegevaar, maar het lijkt al te beteren.’
Moeder: ‘Dat huidje hadden we zelf ook gezien.’
Vader: ‘Ja, en je kunt in zo’n gesprek toch andere dingen horen.’
Moeder: ‘Ja, dan ben je blij, maar dat kan dan niet voor 100%, dat is moeilijk.’
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Verpleegkundige: ‘Dat blijft, het gaat met ups en downs. Ze kan plots op een avond zieker worden. Ze is
26 weken en hoe ouder ze is hoe beter, maar ze blijft nog jong, wordt wel sterker. Jullie zijn ook ver van
huis hè?
Vader: ‘Ja, en een eigen zaak, die niet lang kan stilliggen. Ik wil haar wel iedere dag zien. Ga in principe
morgen even naar huis, het is ook vervelend om mijn vrouw alleen te laten, maar het kan wel in deze toe-
stand. De afstand is extra vervelend.’
Verpleegkundige: ‘Jullie kunnen terecht in het (huis voor ouders verbonden aan het ziekenhuis) hè?’
Moeder: ‘Ja, dat is fantastisch.’
Vader: ‘Ook wel eng, je kent het van televisie. Allemaal ouders van zieke kindertjes bij elkaar. Maar goed,
die hoef je niet op te zoeken. Nu staat ons hoofd er niet naar om contact te hebben met anderen.’
Moeder: ‘Misschien heb je dat later wel, maar nu niet’.
Verpleegkundige: ‘Ja, je moet incalculeren dat er een lange weg te gaan is.’
Vader: ‘Het valt tot nu toe mee. Misschien doordat we nog geen tegenslag gehad hebben met Irma, ze ligt
hier goed. Wat hebben we meer te wensen tenslotte, naar omstandigheden.
Moeder: ‘Ja, we zijn blij hier.’
Verpleegkundige: ‘In (woonplaats) was het goed? In het ziekenhuis?’
Ouders: ‘Ja.’
Verpleegkundige: ‘Dat is nu nog niet ter sprake, maar overplaatsen kan eventueel later daar naar toe.’
Vader: ‘Over 5-6 weken begrepen we, als….. En van daar naar huis?’
Verpleegkundige: ‘Ja, rond uitgerekende datum meestal. Wat je vaak ziet is dat kinderen als ze van de bea-
deming af gaan een tijdje CPAP hier krijgen en als ze zonder CPAP kunnen overgeplaatst worden.’
Vader: ‘De verhuizing moet geen rol spelen, dat is niet zo belangrijk.’
Verpleegkundige: ‘Ze is ook nog klein en heeft onrijpe longetjes, ze heeft daarvoor nog een tijdje onder-
steuning nodig. Het hoeft niet speciaal met beademing. Liever niet zelfs want beademing is op zich scha-
delijk.’
Moeder: ‘Als ze van de beademing af is, dan is ze al een flinke stap vooruit.’
Verpleegkundige: ‘Ja, maar het zelf ademen kan ook te vermoeiend zijn. Het kost veel energie. Het zelf
ademen is een natuurlijk een stap vooruit maar het moet gaan en het moet haar niet te veel energie kosten.
Ze moet juist ook groeien.’
Vader: ‘Wanneer kan ze zonder beademing, over ongeveer twee weken?
Verpleegkundige: ‘Ja, dat is moeilijk te zeggen, misschien volgende week al.’
Vader: ‘Het huidje vraagt misschien ook extra energie.’
Moeder: ‘De dermatoloog zei dat het stukje dat hij bekeek gewoon leek onder de microscoop, maar dat als
hij haar zag, de huid toch weer niet gewoon leek. Hij zei: “Het is niet dit en het is niet dat.”
Verpleegkundige: ‘Nee, het is niet normaal voor een vroeggeborene, maar die hebben op zich wel huid-
problemen. Hoe vinden jullie dat je informatie hebt gekregen tot nu toe?
Ouders: ‘Kan niet beter.’
Verpleegkundige: ‘Geen tegenstrijdige dingen?’
Ouders: ‘Nee. Het is goed dat we altijd kunnen bellen.’
Verpleegkundige: ‘Ja, doen hoor.’
Moeder: ‘Ja, en altijd kunnen komen, de gesprekken met jullie, en de artsen vrijdag en gisteren.
Verpleegkundige: ‘In principe heb je iedere week een gesprek met een arts.’
Moeder: ‘Deze week nog een keer?’
Verpleegkundige: ‘Als er niets bijzonders is, dan volgende week.’
Moeder: ‘Morgen ben ik niet hier, maar de rest van de week altijd.’
Verpleegkundige: ‘Jullie weten van het maatschappelijk werk, dat je daarmee contact kunt hebben?’
Ouders: ‘Ja.’
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Verpleegkundige: ‘Hebben jullie behoefte aan contact?’
Moeder: ‘Ik weet het niet, kan zijn later wel.’
Verpleegkundige: ‘Je kan anders een kennismakingsgesprek doen, dat is vrijblijvend. Je kan bij haar
terecht voor praktische dingen als vervoer of werk. Voor extra steun op emotioneel vlak.
Afkolven van melk kan op de afdeling, dat weet je?’
Moeder: ‘Ja. En mijn man haalt een kolf vanavond, dan hebben we er zelf één.’
Verpleegkundige: ‘Ja, over een paar dagen gaan we waarschijnlijk wel meer voeding geven, als ze aan de
beademing blijft. Dan kunnen we haar toch meer voedingsstoffen geven, die heeft ze hard nodig.’
Moeder: ‘Kolven wilde ik meteen al, maar de verpleegkundige van de kraamafdeling zei het rustig aan te
doen want het zou best wel komen. Maar ik dacht: “Het is het enige dat ik voor haar kan doen”.’
Verpleegkundige: ‘We hebben een protocol voor het uitschuiven van kindjes die aan de beademing lig-
gen. Dan schuiven we haar wat uit de couveuse met een warmtelamp boven haar. Dan kan je beter contact
met haar hebben. Maar omdat ze zo’n last heeft met haar huidje moeten we daar nu nog even mee wach-
ten, we willen haar zo veel mogelijk isoleren.’
Moeder: ‘Ja dat heb ik gezien! Achterin de zaal bij een kindje. Maar ik dacht: “niet naar kijken, dat kan nog
niet bij Irma”!’
Verpleegkundige: ‘Nee, nog niet. We willen jullie betrekken bij de zorg, maar vraag het zelf ook hoor,
want we nemen het nogal snel over. Maar zeg het als je iets wil, haar luier verschonen en dergelijke. Mis-
schien heeft ze nu nog wel wat te veel slangetjes? Wat je wel kan doen is haar een stokje met glycerine geven
bijvoorbeeld. Daar sabbelt ze dan op.’
Moeder: ‘Oh, leuk. Dat ze een speentje kreeg was ook al zo leuk.’
Verpleegkundige: ‘Ja, daar zuigt ze nog niet echt op maar wordt ze wel rustiger van. Weten jullie van het
boekje ‘Te vroeg geboren’?’
Moeder: ‘Ja, dat wil ik wel.’
Verpleegkundige: ‘Hebben jullie nog vragen?’
Moeder: ‘Geboortekaartjes, wanneer kunnen we die versturen, of is dat persoonlijk?’
Verpleegkundige: ‘Ja, we geven geen advies meer, dat is persoonlijk, mensen kiezen zelf. Meestal wachten
ouders er een tijdje mee. Eerst de eerste weken eens aankijken. Eerste weken of tot het kindje naar huis
gaat, dat doet men ook wel.’
Moeder: ‘Ja, we dubden, ze is geboren, daar ben je trots op, maar aan de andere kant…’
Vader: ‘Na het weekend, na de huiduitslag misschien. Nu is het nog wat te vroeg.’
Verpleegkundige: ‘Ja, misschien is het nu nog wat te vroeg.’
Moeder: ‘Ja, ik wilde ook niet meteen nu hoor, maar…..’
Verpleegkundige: ‘Het is weer dat tegenstrijdige hè? Ouder geworden en toch geen kaartjes versturen.’
Vader: ‘Ja, we moeten eerst meer van de huid weten. Is die huid nog levensbedreigend, want het hartje is
toch eigenlijk belangrijker?’
Verpleegkundige: ‘Nou, infecties kunnen ontstaan door haar huid. Die zijn gevaarlijk. Bovendien is ze zo
jong, waardoor er ook meer kans op infecties is. Kleintjes zijn op zich al extra gevoelig en snel erg ziek. Het
gaat nu goed, maar een slag om de arm blijven we houden, ook daarom.’
Moeder: ‘Komen we nog te weten hoe het gekomen is dat ze zo vroeg geboren is?’
Verpleegkundige: ‘Soms kom je dat niet te weten. De gynaecoloog weet daar wel meer van.’
Moeder; heeft het te maken met de placenta?
Vader: ‘Ach ja, we geloven er in.’
Moeder: ‘En zij ook.’

De volgende dag vraagt een verpleegkundige die tot dan vrij is geweest is zich af of ze Irma moet wassen.
En zoja, hoe? Het blijkt niet opgeschreven te zijn. Ze overlegt met collega’s. Ze concluderen dat van onder
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de vreemde huid overal gezonde, dunne huid zichtbaar wordt. Een collega-verpleegkundige zegt: ‘Dat we
daarover in het begin zo negatief waren? Onder deze flarden huid komt een mooi huidje tevoorschijn, een
nieuw kind eigenlijk.’ Een andere verpleegkundige vult haar aan: ‘En haar bolletje is ook schoon.’ Ze vra-
gen aan de neonatoloog wat die van een wasbeurt vindt.
Neonatoloog: ‘Nee, dat deden jullie niet hè, je vette haar helemaal in. Maar ja, goed wassen is ook niet
weg. Vet je haar daarna weer in? Als ze niet crepeert van de pijn. Ze staat nog op een dubbele dosis morfine
en we willen de beademing afbouwen want respiratoir gaat het goed. Daarvoor moeten we haar toch ook
eerst van die morfine afkrijgen. Kan die afgebouwd worden naar een normale dosis?’
Verpleegkundige: ‘Ja.’
Later wast de verpleegkundige Irma. De ouders zijn er bij. Het gaat goed, ze lijkt geen pijn te hebben.

De neonatoloog die de volgende dag dienst heeft wil Irma graag zo snel mogelijk van de beademing aang-
ezien ze steeds meer last lijkt te krijgen van de beademing.
Verpleegkundige: ‘Ze is heel onrustig. Heel veel slijm in de tube. Ze moet er snel af.’
Neonatoloog: ‘Ja, zolang ze die morfine heeft kun je het wel schudden. Kunnen we er mee stoppen? Nu
halveren en vanmiddag om 16 uur stoppen?’
Verpleegkundige: ‘Ja, even zien hoe het met de beademing dan gaat, zonder morfine.’
Assistent: ‘Die huid is nog niet helemaal dicht hè?’
Neonatoloog: ‘Het is een klein garnaaltje hè. Ze heeft sowieso een groter risico, op infecties.’
Assistent: (lachend) ‘“Een klein garnaaltje”?’
Neonatoloog: ‘Ja, heel fragiel. Dus het plan is om de morfine te verlagen en dan te detuberen. Maar als ze
nou meteen zo wakker wordt dat ze de tent gaat afbreken, dan moet het misschien eerder.’

Maar later op de dag heeft Irma een bradycardie en hoort de assistent de longen crepiteren. Haar buikje is
bol en op een röntgenfoto is te zien dat ze gedecompenseerd is, haar longen zien er ‘gesluierd’ uit. De neo-
natoloog luistert maar hoort geen crepitaties. Irma is wakker en alert, dus de plannen om haar van de bea-
deming halen gaan door. De ouders krijgen dat ook te horen van de verpleegkundige.
Nog wat later heeft ze plots een te lage temperatuur.7 De temperatuur stabiliseert zich opnieuw maar die
dag extubeert men haar nog niet.
De volgende dag praat de neonatoloog van het eerste uitgebreide gesprek met de moeder.
Neonatoloog: ‘Vandaag is haar grote dag, hebben we besloten. Ze moet zich gaan bewijzen. Ze moet met
een paar slangetjes in haar neus haar eigen luchtwegen gaan gebruiken. Met CPAP.’
Moeder: ‘Oh, is dat gevaarlijk? Eng?’
(Moeder trekt er ook een angstig gezicht bij, ze lachen er om.)
Neonatoloog: ‘Neee, het is niet eng. Ze kan ook niet haar hele leven aan de beademing blijven.
Nee serieus; Tot nu toe was de beademing nodig voor haar longen en ook in verband met haar huidje.
Want dat gaf pijn en daarvoor had ze morfine nodig. Morfine brengt haar in slaap en dan kan je niet ver-
wachten dat ze zelf zou ademen. Haar huid is nu beter en ik heb het idee dat ze zonder morfine kan. De
beademingsvoorwaarden zijn nu zo laag, de stap naar het zelf ademen moet ze aankunnen, denk ik.’
Moeder: ‘Of zij er ook zo over denkt?’
Neonatoloog: ‘Ja, dat moeten we zien. Anders moet ze weer beademd worden, dat kan nodig zijn en het is
ook geen schande. Haar longen zijn nu zo gerijpt dat ze het moet kunnen. En haar voeding is ook op zo’n
niveau dat ze genoeg energie krijgt. Het is alleen maar positief voor haar.’
Moeder: ‘Je moet het als positief zien dat ze van de beademing kan?’
Neonatoloog: ‘Ja, als ik nu dacht dat ze het niet aankon dan zou ik het niet doen.’
Moeder: ‘Ze heeft energie genoeg!’
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Neonatoloog: ‘Ja, ze ligt een partij te trappelen! Maar de beademingsvoorwaarden en de hoeveelheden
zuurstof zijn laag. We spreken af dat het gaat. Als het niet gaat, jammer, maar dan gaan we gewoon even
opnieuw beademen.’
Moeder: ‘Een paar dagen of zo?’
Neonatoloog: ‘Ja. Waar wij aan denken is dat, omdat ze redelijk hard beademd is in de eerste dagen, er wat
longweefsel gescheurd is. De longen kunnen daardoor stugger zijn geworden, dat zie je meestal na 2-3
weken.’
Moeder: ‘Dat is dan nu nog niet te zien dus?’
Neonatoloog: ‘Nee, te zien is het nog niet zo. Je ziet het in dit stadium meestal aan de beademing die alleen
maar meer moet worden. Dat leek even te gebeuren bij haar, maar nu valt het toch weer mee, dus dat is
goed. Ze heeft net DAF gehad, dat is om het zwellen van de luchtwegen tegen te gaan.’
Moeder: ‘Het is voor haar dus lékker (doet alsof ze iets vies in de mond heeft) hè, dat het er uit is, de beade-
ming?’
Neonatoloog: ‘Ja, nu heeft ze er hinder van. Het is ook zo dat als het niet nodig is, je geen beademing moet
geven. Dat voelt nu als een groot moment, maar op zich is het alleen maar zo dat we haar de mogelijkheid
geven om het te proberen.’
Moeder: ‘Hoe lang duurt het voordat je weet dat het goed gaat?’
Neonatoloog: ‘Als ze rustig gaat ademen en weinig zuurstof nodig heeft. Maar ook dan is niet gezegd dat
ze na een tijd zelf ademen nooit meer beademing nodig zal hebben. In principe kan het wel eens opnieuw
nodig zijn.’
Moeder: ‘Haar huidje, dat is volgens mij niks bijzonders hoor.’
Neonatoloog: ‘Ja, (twijfelend), gevoelsmatig zeggen wij dat ook. Onder de huid uit komt gewone huid.
Maar het electronenmicrosopisch onderzoek is nog niet bekend. Maar ja, het ziet er goed uit, door het met
vet insmeren komt het perkament er af. We hadden besloten om de navellijn langer te laten zitten, maar ze
heeft die infuzen er zelf uitgetrokken. Daarom heeft ze nu in haar arm een nieuwe lijn.’
Moeder: ‘Dus eigenlijk alleen maar goede berichten.’ (geen vraagteken)
Neonatoloog: ‘Ja, alleen dat ze wat kalium te kort heeft.’
Moeder: ‘En haar buikje? Dat is bol.’
Neonatoloog: ‘Ja, die kalium is ook van invloed op de motoriek van de darmen, dus het is te verwachten
dat die ook beter wordt als de kalium is aangevuld. Haar buikje moeten we in de gaten houden. Een risico
van zelf ademen, met CPAP, die twee slangetjes met een zuurstof-lucht mengsel, is dat je ook haar buik vol
lucht blaast. Je wil haar longen openhouden, maar ze kan ook veel lucht in haar maag krijgen. Maar goed.
De voeding, dat gaat goed nu, zes keer een halve cc. En we gaan nu naar acht keer een halve cc.’
Moeder: (licht ironisch)‘Nou!’
Neonatoloog: ‘Ja nou, dan gaan we morgen naar twaalf keer een halve cc. We moeten heel voorzichtig
zijn, het is een klein kindje. Haar maagje en darmen zijn nog niet ingesteld op eten, we moeten haar eraan
laten wennen. Dat lukt blijkbaar tot nu toe, ondanks haar ziek zijn. Daar kun je trots op zijn, het lukt
haar.’
Moeder: ‘Dat ben ik toch wel!’
Neonatoloog: ‘Dus, over het hele front tevreden. Alleen haar Hb is wat lager en ze heeft een bloedtransfu-
sie nodig.’
Moeder: ‘Ik heb verder geen vragen?’
Neonatoloog: ‘Ja, nou, ze moet zich nu een beetje gaan bewijzen, wij verwachten dat het zal gaan, maar zij
moet het doen. Maar haar tijd komt, ook als het nu niet helemaal lukt, een andere keer eventueel.’
Moeder: ‘De techniek staat voor niets?’
Neonatoloog: ‘Wij steunen de natuur alleen een beetje.’
Moeder: ‘Vroeger zou dat toch niet gegaan zijn, zo’n jong kindje!’
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Neonatoloog: ‘Ja, begin jaren tachtig was het nog zo dat een kindje van 27 weken alleen CPAP kreeg. Als
dat niet ging, dan ging het kindje dood. Het kreeg geen beademing. Boven de 28 weken wel, dan kreeg je
alle hulp die nodig was.’
Moeder: ‘Die 28 weken grens schijnt toch nog wel steeds belangrijk, want in (woonplaats) zeiden ze ook
steeds; “Tot 28 weken volhouden”. Is dat dan de grens?’
Neonatoloog: ‘Nee, dat is niet meer zo. Maar de overlevingskansen worden dan wel groter. Overleving is
natuurlijk niet het enige belangrijke, maar daar hebben we het nog niet over gehad, de kwaliteit van leven
is ook van belang. Het is wel zo dat hoe ouder een kindje is, hoe groter de kans op overleven is, maar het
kan ook dat ze er iets aan overhouden. Wat we doen is de risico’s inschatten door echo’s van de hoofdjes te
maken en de schade van zuurstoftekort en eventuele bloedingen te zien. Daarom is het soms zo dat we zeg-
gen; “de risico’s van de behandeling zijn zo groot dat we de behandeling niet voortzetten”. Maar in het
algemeen geldt dat hoe kleiner het kindje is, hoe meer risico er ook is voor de kwaliteit van leven. Irma is
wel ziek geweest en heeft probleempjes gehad, maar er is niet zo’n risico voor de latere kwaliteit van leven
dat we zeggen; “we moeten bespreken of we wel verder willen”. En Irma laat zien dat ze goed gaat. De defi-
nitie van prematuriteit, onrijpheid, is van 28 tot 36 weken. Onder de 28 weken spreek je van immaturiteit,
dat zegt eigenlijk dat je dan niet levensvatbaar bent. Irma bewijst dat de definitie van ‘niet kunnen leven’
niet meer op gaat.’
Moeder: ‘We blijven natuurlijk hoopvol, maar ook ongerust. Ze is erg jong.’
Neonatoloog: ‘Ja, er kan altijd een tegenslag komen, dat het even wat minder gaat. Ze kan bijvoorbeeld
een infectie krijgen waarvoor ze aan de beademing moet. Door haar huid is ze daarvoor ook extra gevoelig.
Maar goed, haar huid is nu minder open, dus het is veiliger. Het geeft moed als je ziet dat er een goed velle-
tje onder zit. Maar dat is gevoel, geen wetenschap.’
Moeder: ‘Ik had vanaf het begin het gevoel al dat het goed was.’

Als Irma op dag tien geëxtubeerd wordt gaat het goed, ze heeft niet zo veel extra zuurstof nodig, 30-40%.
Haar longen zien er op een recente foto wel slecht uit. Er komt ook steeds heel veel vies slijm uit haar
luchtwegen. Het slijm wordt gekweekt. Ze krijgt nog steeds drie soorten antibiotica. Ze poept meconium,
maar haar buik blijft wel bol en de voeding kan ze niet meer verteren.
Volgens een verpleegkundige vroeg de vader via een omweg om bevestiging dat het goed zou gaan. Hij
wilde graag dat de moeder naar huis zou komen en vroeg zich af of dat zou kunnen. De verpleegkundige
had volgens eigen zeggen verteld dat het goed ging en dat ze naar huis zouden kunnen gaan. Maar ze had
geen garantie willen geven, want Irma was erg klein: “Maar wat jullie vrezen, dat zal niet zo snel gaan, je
kunt wel weg, maar we willen dan wel jullie telefoonnummer hebben.”

Op dag twaalf lijkt er wel iets aan de hand te zijn omdat de mineralen in haar bloed uit balans raken en ze
bradycardieën krijgt. Een dag later wordt ze besproken op de grote visite.
Assistent: ‘Irma Q. Zeer prematuur, 26 weken. Had een zeer rode huid, bullosa. Het biopt is nog niet
bekend. Na een dag of drie was de huid wel genormaliseerd, maar blijft kwetsbaar. Dat is haar hoofdpro-
bleem. Verder heeft ze zich gedragen als een normale prematuur. Een tijdje aan de beademing, nu CPAP.
Circulatoir stabiel. Gastro-intestinaal; verdraagt de voeding niet zo. Is 27 5/7e week inmiddels. Heeft een
forse hypo-natriëmie.’
Neonatologe: ‘Ja, wellicht staat het huid en darmprobleem één noemer, het is immers beiden ectoderm.
Maar is daarmee het natriumverlies verklaard? Ze is weer afgevallen. Het is nu dag dertien en ze is nog niet
aangekomen. Weegt vandaag 785 gram, is dus fors afgevallen.’
Neonatoloog (1): ‘Zijn haar longen toch beschadigd? Dat vraag je je af, want ze heeft geen CPAP met 21%,
dat had ik eigenlijk verwacht. Op de eerste thoraxfoto zag je gewoon perfecte longen.’
Neonatoloog (2): ‘Ze had wel IRDS, is ook wat langer beademd, maar ja, dat was ook langer door de mor-
fine die ze voor de huid nodig had. En ze is toch 26 weken, dus het verbaast niet zo dat er longschade is.’
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Neonatoloog (3): ‘Zijn er grotere maag-darmproblemen dan normaal?’
Neonatoloog (2): ‘Nou ja, ze verteert de maagprotectie (acht keer een halve cc moedermelk) niet eens.’
Neonatoloog (3): ‘Maar ja, dat is vaker zo met zulke jonge kinderen.’
Neonatoloog (1): ‘Over de combinatie huid-darm, daar ontbreekt mij de kennis voor. Waarom weten we
de diagnose niet!
Neonatoloog (2): ‘Lichtmicroscopisch was er niets te zien. Electronenmicroscopisch onderzoek uitslag is
er nog niet. Kan de huidarts niets aan doen. Als hij de uitslag binnen heeft, dan belt hij.’
Neonatologe: ‘De huid ziet er inmiddels weer wat slechter uit, met open plekjes. Het is een wonder dat er
geen infectie is opgetreden tot nu toe.’
Neonatoloog (2): ‘Maar ja, daarom gaven we ook breedspectrum antibiotica. Doorgegaan tot de huid
dicht was.’
Neonatologe: ‘Haar buik is ook oedemateus en wat blauwig. Het gaat nu een beetje op alle fronten eh…
Verliest ze die natrium via de huid. Ze heeft natuurlijk ook geen antibiotica meer, daar zit veel natrium in.’
Neonatoloog: (2): ‘Dat is waar, maar zoveel zit er nu ook niet in. Ze heeft meerdere verliesmogelijkheden,
ook renaal. We zouden een plas op moeten vangen en zien hoeveel ze verliest. Dat valt natuurlijk niet mee,
door het huidje is een plaszakje plakken niet fijn. Je zou kunnen proberen met een gaasje tussen de labia,
maar er zijn natuurlijk weinig labia bij die extreem prematuren. Maar goed, zo kan je plas opvangen.’

De natrium blijft laag, het wordt aangevuld maar blijkbaar verliest ze het snel weer. Waarschijnlijk mede
daardoor heeft ze regelmatig apneus en bradycardieën. Op de thoraxfoto blijkt dat ze toch wel longschade
heeft (BPD-beeld). De uitslag van het electronenmicrosopisch onderzoek van de huid wijst op een cong-
enitale infectie tijdens de zwangerschap. Er is dus waarschijnlijk geen huidafwijking. De verpleegkundige
geeft de ouders dit nieuws omdat de ouders niet beiden kunnen op vrijdag is een gesprek met een neonato-
loog gepland op maandag. Die vrijdag wordt bekend dat Irma een schimmelinfectie (candida) heeft.
Die avond krijgt ze een hele diepe bradycardie waar ze niet uit komt. Ze gaat weer aan de beademing,
krijgt bloeddruk ondersteunende middelen en antibiotica. In de loop van de volgende dag wordt ze nog
zieker. Ze raakt in een septische shock en plast een tijd niet. Ze krijgt een NEC-behandeling omdat ze bloe-
derige slijmerige ontlasting heeft. Ze heeft mogelijk ook een longontsteking. Er moet veel aan de beade-
ming worden gedaan omdat ze steeds bronchospasmen krijgt. Als ze weer wat opknapt blijkt dat er uit alle
kweken die bij Irma zijn afgenomen candida komt. De arts die in het weekend een echo doet ziet ‘forse fla-
ring’ in de hersenen van Irma.

De ouders praten ‘s maandags met de verpleegkundige die Irma verzorgt.
Verpleegkundige: ‘Wat kan het hard gaan hè. We hadden wel die bradycardieën vorige week, maar dit had
ik niet verwacht. Er is toch een schimmel gekweekt, die is heel agressief, dat kan het verklaren. En er zijn
veel mogelijke ingangen voor een infectie, met infuzen en haar huid. Nu zijn we bezig alles weer een beetje
af te bouwen.’
Vader: ‘Ja, het is een rotweekend geweest, we zijn maar hier gebleven. We beginnen gewoon opnieuw hè.’
Verpleegkundige: ‘Ja, de longetjes, op zich, als ze opknappen dan gaat het snel weer beter hoor.’
Ouders: ‘Ze was heel ziek. We hadden niet gedacht dat het zo snel kon gaan. Zaterdagavond zeiden ze dat
we op alles voorbereid moesten zijn, want het ging helemaal niet goed. Nu weet ik waarom ze eigenlijk
altijd een slag om de arm houden.
Vader: ‘En …. (naam neonatoloog) zei toen nog tegen jou (richting vrouw); “het gaat goed, geen zorgen
meer”.’
Moeder: ‘Nee, hij zei: “we zijn nu in rustiger vaarwater gekomen gezien haar leeftijd”. Maar dat was al vrij-
dag eerverleden week! Vrijdag hoorden we juist dat haar huidje goed was. En we hebben ook gekangoer-
oed vrijdagavond! Zaterdagmorgen hebben we wel gehoord van een calamiteit waarvoor ze ‘s nachts weer
aan de beademing moest, maar dan ging het die dag wel weer.’
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Vader: ‘Maar ‘s middags hebben ze me gebeld, dat ik toch maar moest komen, want ze had bloedvergifti-
ging en was uitgedroogd. Ze gingen er medicatie tegen geven. Die avond om een uur of zes bleek het niet
te helpen en hebben we weer gepraat. En om elf uur ‘s avonds zeiden ze dat we op alles voorbereid moesten
zijn. Dat zagen we toen als leek ook. Ze was heel bleek en deed niets. Ze kreeg een berg aan medicijnen en
beademing.’
(In de couveuse ligt Irma met open ogen te spartelen en met haar armpjes te zwaaien)
Verpleegkundige: ‘Dat ze weer zo snel herstelt is hè.’
Vader: ‘Ja, zondagmorgen vier uur zijn we toch maar een beetje gaan liggen, slapen doe je dan niet. Maar
om half tien waren we hier en was ze weer wat beter. Dat wisten we niet dat het zo snel slechter kon gaan, we
dachten echt dat ze doodging. Dus we zijn nou heel blij. Het was echt een horror weekend. Vrijdag was alles
goed en zaterdag helemaal niet meer. Ze hadden dat wel gezegd maar je realiseert je niet dat het zo kan gaan.
Maar het ging alleen met heel veel medicijnen en apparaten. Het is wel een vechtertje zeggen ze anderzijds.’

Later die dag spreken de ouders met een assistent.
Assistent: ‘Dag, hoe gaat het?’
Ouders: ‘We moeten niet te vaak zo’n weekend hebben, dat is niet gezond. We hebben veel dokters
gesproken.’
Assistent: ‘Jullie wisten al dat haar huid kwetsbaar was en vooral gevaar voor infectie gaf. En verleden week
waren er ook van die tekenen: dat ze de adem inhield en perioden had met lagere hartslag.’
Ouders: ‘Ja! Had ze toen al een infectie?’
Assistent: ‘Daar twijfelden we over. De coffeïne bleek toen ook te laag, dachten we dat het daardoor
kwam. Maar blijkbaar heeft er toch ondertussen iets gespeeld die week. Want ze had gisten in de ontlas-
ting, waarvoor we nystatine gegeven hebben. Maar ik denk dat we een beetje achterliepen op de feiten,
want het zat ook in het bloed. En een gist is een heel vervelend beest. Je wordt er heel ziek van en moet heel
lang behandeld worden.’
Moeder: ‘Alle medicatie die ze krijgt is nodig?’
Assistent: ‘Nee, er is er één gestopt want er is een bacterie gekweekt, dus weten we beter welke antibioti-
cum we moeten hebben. Én ze had een bolle buik en bloederig slijm, dat kan wijzen op een ontstoken
darm. Daar twijfelden we over en we hebben er medicatie voor gegeven. Dit weekend leek het een infectie
in de darmwand, niet met een gist. En als de darmwand stuk gaat is dat gevaarlijk, dat is een ernstige situa-
tie. We weten dus nu een bacterie en een gist. Zeker van gist weet je dat het gevaarlijk is, maar ze is al een
heel stuk opgeknapt, dat heb je gezien, met deze medicatie.’
Vader: ‘Zijn er ook nadelen van deze medicamenten?’
Assistent: ‘Ja, ieder medicijn heeft nadelen. Amfotericine, tegen de gist, is nadelig voor witte bloed-
lichaampjes en voor het beenmerg dat veel bloedplaatjes moet aanmaken. Het vermindert dus de afweer
en de stolling van het bloed. Dat moet je in de gaten houden. Daarom gaven we haar geen clysma om het
poepen te helpen want een clysma veroorzaakt soms wondjes in de darm en met verminderde stolling is
dat gevaarlijk.’
Moeder: ‘We dachten dat er net een echo van haar hoofdje is net gedaan?’
Assistent: ‘Dat is op zich routine, maar we weten ook dat er grote bloeddrukverschillen zijn geweest bij
hersenen die daarvoor gevoelig zijn. Dus willen we kijken of er geen problemen zijn ontstaan. Na zo’n
infectie is het moeilijk meteen te zeggen of er iets in beeld kan worden gebracht. Voordat ze ziek werd was
het goed, dus als er iets te zien is dan is het ontstaan tijdens dit weekend.’
Vader: ‘Dat horen we dan nog.’
Moeder: ‘Kan ze nou niet van de beademing met deze medicatie of staat dat los van elkaar?’
Assistent: ‘Ja, dat staat los van elkaar. Ze had beademing nodig door de infectie, we gaan die nu afbouwen.
Langzaam want het kan zijn dat de gisten in de long zitten en dan heeft ze er een longontsteking bij.’
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Moeder: ‘Dus ze moet niet twee weken aan de beademing? Gelukkig maar.”
Assistent: ‘Ja, ze reageert nu goed op de medicatie. Dus het kan zijn dat ze snel van de beademing kan.
Maar de gevolgen van het ziek zijn weten we niet.’
Vader: ‘Is de kans dat er wél gevolgen zijn even groot als de kans dat er géén gevolgen zijn?’
Assistent: ‘Het is moeilijk te zeggen. Het is nu nog niet te zien of er gevolgen zijn. Als je iets ziet weet je nog
niet of er gevolgen zullen zijn.’
Moeder: ‘Aan de hand van de echo?’
Assistent: ‘Ja, met de echo. Je kan bloedinkjes zien, door bloedvaatjes die knappen. Meestal gebeurt dat
alleen op een plek die niet veel consequenties heeft. Soms breken die bloedinkjes door en dan hebben ze wel
gevolgen voor later.
Moeder: ‘De uitslag van die echo, weet je die meteen?’
Assistent: ‘Ja, in principe heb je die in de loop van de dag of de dag erna. We zullen het zelf, nadat de radio-
logen een echo doen, nog een keer nakijken als het slecht is, of als er iets te zien is. Wij hebben meer plaat-
jes en kennen haar beter.’
Vader: ‘Dus eigenlijk is dat al bekend?’
Assistent: ‘Ja, maar even tot morgen wachten want we willen eventueel zelf kijken. Morgen dan, je moet je
niet ongerust gaan maken.’
Moeder: ‘Ze heeft veel slijm.’
Assistent: ‘Het komt soms door beademing, bij haar extreem geprikkelde longen heeft ze medicijnen om
de longen open te houden. Deze dingen had ze twee weken geleden ook.’
Vader: ‘Gezien hoe ziek ze was, is haar toestand nu bevredigend?’
Assistent: ‘Ja, ze is héél ziek geweest en nu snel opgeknapt. Je ziet het ook. Ze is nog wel onrustiger, maar
de beademing is lager en de medicatie voor de bloeddruk ook.’
Moeder: ‘Is dat goed? Niet? Die onrust?’
Verpleegkundige en assistent: ‘Het is moeilijk te zeggen op dit moment. Op zich is het goed als ze beweeg-
lijk is. Maar ze kan de beademing in de weg zitten. De onrust kan ook een gevolg zijn van de beademing of
van het ziek zijn dit weekend.’
Assistent: ‘Het is moeilijk te zeggen nu, het kan door de beademing komen of doordat ze ziek is geweest.’
Assistent: ‘Er is veel gebeurd dit weekend.’
Vader: ‘We hebben veel zorgen gehad, nu is het iets minder, haar vooruitgang stelt wat gerust. Misschien
een gekke vraag, maar is ze doordat ze dit heeft meegemaakt sterker geworden? Een vechtertje geworden,
of is het niet zo?’
Assistent: ‘Dat is moeilijk te zeggen.’
Vader: Ze had het beter niet meegemaakt natuurlijk, maar nu ze er weer een beetje bovenop is.’
Assistent: ‘Haar huidje is beter, maar het kan nog altijd een keer misgaan. Het was op zich een wonder dat
het zo lang goed ging. We dachten dat ze in de eerste week al een infectie zou krijgen.’
Moeder: ‘We durfden het niet te denken maar ze fietste er mooi doorheen.’
Assistent: ‘Ja en dan op het moment dat je het niet verwacht…’
Vader: ‘Ik bedoel, haar leeftijd, ze gaat nu naar de drie weken.’
Assistent: ‘Dat pleit voor haar.’
Moeder: ‘Maar ze moet groeien hè?’
Assistent: ‘Ja, eerst had ze haar huidprobleem en voedingsprobleem, en nu is ze heel erg ziek geweest, dat
kost energie. En pas met meer voeding kan ze gaan groeien.’
Moeder: ‘Meer voeding? Nu snel, of wanneer?’
Assistent: ‘Nu doen we heel voorzichtig omdat de darm mogelijk ontstoken is. We moeten mogelijk
langer dan een week wachten. We waren dit weekend bang dat de darmwand kapot zou gaan en dat moet
nu eerst opknappen en dan pas gaan we met voeding beginnen.’
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Vader: ‘Hoe ze er aan komt?’
Assistent: ‘Het is op zich een normale huidbacterie, maar in het bloed maakt die je heel ziek. We hebben
tot twee weken na haar geboorte antibiotica gegeven, die beschermde haar, maar daar kun je niet oneindig
mee doorgaan, maar na het stoppen is misschien toch die bacterie toen opgekomen. We geven de medicij-
nen van toen, met andere er bij.’
Vader: ‘We hebben tijd genoeg om te zien.’
Assistent: ‘Ze is er doorheen gekomen, is een hele sterke dame.’
Moeder: ‘Ja zeker! We vroegen ons af of we morgen naar (woonplaats) konden, heen en weer?’
Assistent: ‘Ja, zoals ik het nu inschat, kan dat, ik weet natuurlijk niet hoe het vanavond gaat.’
Moeder: ‘Je hoeft nou niet per uur bang te zijn?’
Assistent: ‘Nee, zeker niet, we hebben vanmorgen gekeken naar haar. Per uur bang zijn, nee dat zeker niet
meer.’
Vader: ‘Het was zaterdag wel zo.’
Moeder: ‘Nou, gisteren ook nog.’
Vader: ‘Ik hoop dat het eenmalig is geweest, want….’
Moeder: ‘Ja, dan denk je, dat overleef ik niet. Maar dan toch, je ziet jezelf alsof je boven jezelf staat.’
Assistent: ‘Begin je je net te binden een beetje en dan….’
Vader: ‘Als je alle vertrouwen hebt, dan kun je het aan.’
Assistent: ‘Ja, ze is wat ouder, heeft meer afweer, maar het blijft een jong meisje.’
Vader: ‘Is er een leeftijd dat je zegt; “een infectie kan ze nu hebben”?’
Assistent: ‘Nee, maar met meer ontwikkeling heb je mogelijk wel meer reserves, bijvoorbeeld als je meer
dan een kilo weegt. Maar zelfs dan nog heb je kinderen die een ernstige infectie niet overleven. Dit pleit
voor haar dat ze dit overleefde. Je kunt wel naar (woonplaats), ze heeft nu wel het ergste gehad. Het is ver
van huis voor jullie hè?’
Moeder: ‘Ja. Het is ‘s nachts gebeurd, dan slaap je één nacht niet meer. We willen weer goed slapen.’
Vader: ‘We moeten niet terugdenken maar vooruit denken.’
Assistent: ‘Ja, maar dat is moeilijk natuurlijk, want dit weekend vergeet je niet.’
Moeder: ‘Als de telefoon gaat schrikken we ons rot.’
Vader: ‘We zijn wel tevreden, maar het is wel een kind dat ziek is, daar ben je je wel van bewust.’
Assistent: ‘Ja, met de antibiotica zitten we nu op het goede spoor. De uitslag van het biopt weten jullie?’
Ouders: ‘Ja, geen afwijkingen maar een infectie in de baarmoeder.’
Assistent: ‘De vraag is of u blaren hebt gehad, of zoiets. Dat kan eventueel passen bij de uitslag van het
biopt, dat u antistoffen heeft gehad en dat zij daar last van heeft.’
Moeder: ‘Nee, ik heb alleen een blaasontsteking gehad en die ging over met medicijnen. Dat blijft dus een
beetje een vraagteken, maar ze ziet er wel beter uit nu.

Die avond tijdens de overdracht van de artsen leest de assistent voor uit het schrift waarin de radiologen
hun voorlopige bevindingen van het echografisch onderzoek schrijven: ‘Met name rechts erg wit. Meer
dan eerder?’ De assistent: ‘Ze zijn bang dat er gaatjes in zullen gaan vallen.’8

Ze zegt tegen haar collega’s: ‘Ik heb de ouders verteld dat het weekend cerebraal gevolgen kan hebben, dat
de hersenen kwetsbaar zijn voor bloeddrukwisselingen en dat het nog af te wachten is wat de gevolgen
zijn. De ouders weten wel dat het kan dat er gevolgen zijn, dat die kans er is. Het was moeilijk om te vertel-
len want je weet niet wat er feitelijk te zien is en of wat je ziet ook werkelijk gevolgen zal hebben.’
Neonatologe: ‘Het is gewoon zorgelijk, we moeten het goed volgen. De flaring is behoorlijk, geen gaten,
maar dat is wel waar je bang voor bent, maar dat blijkt dan pas over twee weken. Ik neem de ouders over,
voor twee weken in ieder geval, zo lang sta ik op de zaal.’
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Irma gaat vooruit. Twee dagen later kan ze weer, met hulp van CPAP, zelf ademen. Haar buik blijft boller
dan normaal, maar er lijkt toch geen NEC geweest te zijn. De neonatologe stelde zich voor aan de ouders
en besprak, staand bij de couveuse, de toestand van Irma met de ouders. De neonatologe vertelde aan de
verpleegkundige, die niet bij het gesprekje aanwezig was, dat vooral vader was geschrokken toen ze had
verteld van haar zorgen over wat er met de echo was gezien. De moeder had maandag al begrepen, in het
gesprek met de assistent, dat er mogelijk iets met de hersenen was gebeurd tijdens de ziekteperiode in het
weekend. De verpleegkundige: ‘Normaal voer je zo’n gesprek natuurlijk niet staand aan de couveuse.
Maar ja, zo’n gesprek moet ook spontaan kunnen, ze is toch zonder beademing immers, dan moet je toch
verder. Ik kwam op zaal toen ze al aan het praten waren, dan ga je er niet zomaar bijstaan natuurlijk.’
De volgende drie dagen komt er niet meer duidelijkheid over de hersenen. Daarna ziet een van de neona-
tologen bij een echografisch onderzoek een uitbreiding van de flaring en mogelijk ook beginnende cyste-
vorming. Irma heeft op dag 25 toch weer beademing nodig. Ze krijgt steeds meer bradycardieën en wegens
haar bolle buik wordt ze weer verdacht van een NEC. De ductus Botalli is opnieuw open gegaan. Ze krijgt
indocid om de ductus te sluiten en de kindercardioloog wordt gevraagd om haar te onderzoeken. In het
algemeen concludeert men dat Irma niet ingestort is door uitputting, door het zelf ademen aan de CPAP,
daarvoor ging het te snel. De crisis is niet zo ernstig als die van een week eerder.
Neonatologe: ‘Tja, pulmonaal lijkt het probleem niet te zijn, ze kan niet zonder beademing, maar
waarom….? Ze heeft incidenten met bradycardieën en saturatiedalingen. Die zijn niet goed voor je bol.
We hebben de laatste tijd wel vaker van die klanten, van die kleine kinderen met steeds bradycardieën.
Verpleegkundige: ‘Het lijkt er op dat de tube in de weg zit, maar als je hem er dan uithaalt, dan gaat het
ook niet. Ze had niet zo’n dip als vorige week. Aan de andere kant, nu vindt ze het wel best om beademd te
worden, ze protesteert niet meer zo, laat zich nu helemaal beademen.’
Neonatologe: ‘Laten we haar morgen op de grote visite bespreken. Of we niet dexamethason moeten gaan
geven. Of claforan, nu die buik weer opspeelt. Er was weer een beetje bloed bij de ontlasting, moeten we
haar weer als NEC behandelen. Maar verder lijkt het niet op een NEC en we willen eten gaan geven. We
vragen de chirurg om naar de buik te komen kijken. We moeten ook bepalen of we een tweede keer indo-
cid moeten gaan geven want de ductus is niet dicht na die gift. We gaan een lumbale punctie doen.’
Verpleegkundige: ‘Ze heeft sinds vannacht niet meer geplast. Moeten we doorgaan met de coffeïne?’
Neonatologe: ‘Ja, dat niet plassen moet op het consult-aanvraagformulier voor de cardioloog. Ga maar
door met de coffeïne, want je verwacht dat ze snel van de beademing gaat. Tenzij we morgen besluiten dat
ze een week beademd moet worden, dan moet de coffeïne gestopt worden, maar nu niet. Ik heb om vier
uur vanmiddag een gesprek met de ouders.
Verpleegkundige: ‘Met name de vader is geschrokken van de mogelijke problemen in de hersenen. En gis-
teren zijn ze zich weer rot geschrokken. Ze dachten dat ze dood was. Ze kwamen op zaal en er stonden alle-
maal schermen om Irma’s couveuse. Ze hoorden dat jullie hun hadden geprobeerd te bellen. Jullie waren
druk bezig en keken niet vrolijk. De vader was vooral geschrokken. Hij zei: “Elke keer als ik naar huis wil
gebeurt er iets”. Hij zou trouwens ook gaan kangoeroeën, hadden we hem eindelijk overtuigd dat het leuk
was om te doen, gebeurt dit weer. Er moet een nieuw infuus in, de ene silastic was rood, die is uitgepakt, de
andere is op occlusie. Infuzen zijn een crime bij haar.’
Neonatologe: ‘Ik ga proberen een andere silastic en een arterielijn in te brengen, dan hebben we weer ing-
angen en gegevens.’
Verpleegkundige: ‘De huid ziet er hartstikke mooi uit, kan het smeren gestopt worden?’
Neonatologe: ‘Ja, misschien alleen op die plekjes die nog resten. Alleen als verpleegkundige handeling,
niet als medicatie.’

De neonatologe tracht een silastic in te brengen, het lukt niet. De ouders komen bij Irma.
Vader: ‘Wij moeten heel wat doormaken.’
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Moeder: ‘Zíj moet heel wat doormaken.’
Vader: ‘Ik zou gaan kangoeroeën, we waren hier om vijf uur en het ging goed, we waren positief. Een uur
later is ze ingestort. Ik kan het woord ‘stabiel’ niet meer horen, ‘infectie’ ook niet. Ze was ‘stabiel’, en een
uur later stortte ze in.’
Ze gaan naar een kamer om met de neonatologe te praten.
Neonatologe: ‘’T gaat wel weer. Gisteren weer hè?’
Vader: ‘Ja, door weer zoiets krijg je wel minder vertrouwen.’
Moeder: ‘Ik dacht; “als het maar niet gaat zoals vorige week”, ik was zo bang toen. We waren zo positief,
hebben gelachen. Hij zou gaan kangoeroeën en we waren zo positief over hoe het ging.’
Vader: ‘Maar anderhalf uur later, om zeven uur, nadat ik me had klaargemaakt voor het kangoeroeën,
kwamen we hier en er stonden schermen rond haar. … (naam verpleegkundige) ving ons meteen op.’
Moeder: ‘Hij was heel erg geschrokken. Maar ik had toch niet het gevoel van vorige weekend. Ze was nu
niet zo van de kaart. Ik vind haar vrij goed, ik hoop dat het niet zo erg was.’
Neonatologe: ‘Nee, het was niet zo erg als toen. Haar bloeddruk was toen zo laag, ze was toen in shock, dat
speelde nu niet. Maar we begrijpen nog niet wat er gisteren gebeurd is, waarom ze plots zoveel apneus en
bradycardieën kreeg dat beademen nodig was. We kunnen denken aan een aantal dingen. Uitputting, dat
het zelf ademen teveel is geweest. Maar daarbij verwacht je dat het geleidelijk gaat. Een infectie is altijd
mogelijk. Daarom is de antibiotica weer veranderd.’
Vader: ‘Was ze wel opgeknapt van de vorige week? Het was zo rommelig, de hele week, achteraf gezien. Ze
had steeds die bradycardieën.’
Moeder: ‘Nou, alleen vanaf donderdag.’
Neonatologe: ‘Ja, nou, ze heeft ook bradycardieën aan de beademing. Dat heeft ze toch een beetje, nu ook
weer. Het ligt niet aan de longen, ze heeft ook maar 21% zuurstof. Maar helemaal zelf ademen gaat ook
niet. Maar het buisje irriteert, blijkbaar gaan de longen dan dicht, net als bij astma.’
Moeder: ‘Door het buisje?’
Neonatologe: ‘Ja, daardoor, dat was vorige week ook. Toen hebben we de knoop doorgehakt. Toen wel,
nu nog niet, omdat het van gisteren nog niet begrepen is, en kort geleden.’
Vader: ‘Ze heeft een open ductus, komt het daardoor?’
Neonatologe: ‘Dat zou kunnen, de cardioloog komt nog kijken. We moeten met de cardioloog praten,
horen wat die er van vindt. Het hart en de longen hebben zoveel met elkaar te maken, het ene door het
andere beïnvloed.’
Vader: ‘Er staat in principe een kuur voor open.’
Neonatologe: ‘Dat is zo, maar we weten dat de eerste keer indocid niet hielp, niets deed….’
Vader: ‘Helemaal niets?’
Neonatologe: ‘Nou ja, het vat bleef open. Daarom moeten we het er over hebben of we iets anders moeten
doen.’
Moeder: ‘Is er dat?’
Neonatologe: ‘Niet medicamenteus, met een operatie.’
Vader: ‘Met dus een risico.’
Moeder: ‘Kan het nog vanzelf dicht gaan?’
Neonatologe: ‘Nee.’
Vader: ‘Jesus. Het is open gegaan in dat weekend.’
Neonatologe: ‘Dat denken we ja. Hoewel we niet eerder heel goed gekeken hebben omdat ze er geen last
meer van had. Dus we denken dat het toen wel is ontstaan. De cardioloog komt vanmiddag nog kijken.’
Moeder: ‘Weten wij dat ook vanavond nog?’
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Neonatologe: ‘Nee, vanavond niet, want die cardioloog moet ook met de cardiochirurg overleggen. Die
moet de operatie doen, dat doet de cardioloog niet zelf, wij ook niet. In dat overleg Dan moet blijken of
een operatie nodig is maar ook of een operatie überhaupt kán, met haar leeftijd en gewicht.’
Moeder: ‘Wachten kan ook?’
Neonatologe: ‘Ja, kán.’ (geeft de non-verbale boodschap dat het eigenlijk niet kan)
Vader: ‘Voor stabiliteit moet de ductus dicht zijn?’
Neonatologe: ‘Dat denk ik wel, want het schiet niet op tot die dicht is. Dan blijf het steeds dit patroon.
Een stapje vooruit, een stap achteruit. Ze moet opknappen, ze moet voeding hebben en groeien, dan
wordt de kans op dit soort dingen ook minder, wordt ze sterker. Infuzen worden bijvoorbeeld nu een pro-
bleem, ze heeft er al zoveel gehad. Ze zijn nog bezig om een goede lijn in te brengen. En anders moeten we
de chirurg vragen om op chirurgische manier een infuus in te brengen.’
Vader: ‘Dan moet ze ook narcose. Dat is dus nadelig.’
Neonatologe: ‘Ja. Die operatie kan ook niet hier op de afdeling, daarvoor moet ze naar de operatiekamer
vervoerd.’
Vader: ‘De situatie is niet om over haar huis te schrijven dus.’
Neonatologe: ‘Nee.’
Vader: ‘Eigenlijk is er de ene escalatie na de andere, het ene probleem na het andere.’
Neonatologe: ‘Ja, het is een hele jonge zwangerschapsduur en ze heeft infecties gehad als gevolg van
andere dingen. Dan krijg je steeds meer problemen. Het is nu een zorgelijke situatie, met een aantal pro-
blemen. Maar we zijn er niet uit wat het is en wat de diagnose is en wat we moeten doen. Niemand staat
echt te springen om haar te opereren. Ze is zo klein.’
Moeder: ‘Moet dat op korte termijn?’
Vader: ‘Deze week of…?’
Neonatologe: ‘Deze week, de komende dagen. We moéten infuzen hebben, een goede ingang. En het zag
er niet naar uit dat het ging lukken met het infuus dat mijn collega probeerde in te brengen.’
Vader: ‘Oude infuzen zitten niet meer goed.’
Moeder: ‘Verdorie.’
Stilte.
Vader: ‘Ik had al in de gaten, er moet iets gebeuren. Ze is bijna vier weken oud en er is in essentie geen voor-
uitgang. De eerste weken waren rustig, dan een escalatie, dan een rommelige week en nu een stap terug mét
diverse complicaties.’
Verpleegkundige: ‘Haar huid is wel beter.’
Vader: Ja, dat is het enige punt dat ze gescoord heeft.’
Neonatologe: ‘Ja, mét dat ze ouder is geworden.’
Moeder: ‘Ze is wel ouder geworden.’
Neonatologe: ‘Ja, dat is haar voordeel.’
Moeder: ‘Verder is ze terug bij af.’
Vader: ‘Maar qua conditie is ze niet beter geworden toch zeker?’
Neonatologe: ‘Nee, maar ze heeft wel veel meegemaakt. Dus blijkbaar is ze een sterk, dapper meisje. Maar
door wat ze meegemaakt heeft, heeft ze ook problemen gekregen. De problemen met infuzen bijvoor-
beeld. Dus op dit moment is het zorgelijk. Niet acuut, maar er moet wel iets gaan gebeuren zodat haar toe-
stand gaat verbeteren.’
Moeder: ‘Maar ja, waar ligt dat aan, aan de ductus?’
Neonatologe: ‘Het hoofdprobleem is dat ze bij 26 weken is geboren, met alle problemen van dien.’
Vader: ‘Ja, daarmee begint het. Is er dus binnen 24 uur een beslissing nodig? Als het niet lukt met die lijn
inbrengen?’
Neonatologe: ‘Dan gaan we de chirurg vragen om hem operatief in te brengen.’
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Moeder: ‘Er is geen tussenoplossing mogelijk natuurlijk?’
Neonatologe: ‘Nou ja, er moet een goed infuus zijn voor op de langere termijn.’
Vader: ‘Als ze een operatie moet, met narcose, daar kan ze in blijven’
Neonatologe: ‘Kán.’
Vader: ‘Zijn de risico’s groot?’
Neonatologe: ‘Er zijn geen getallen voor te geven, ook bij u en mij zijn er risico’s bij een operatie. Maar
Irma is zo klein en jong, daardoor zijn de risico’s bij haar alleen maar groter.’
Vader: ‘Het eerste is het infuus dat moet. Later die hartoperatie?’
Neonatologe: ‘We zouden het tegelijk willen laten doen, áls het moet, dan in één keer, want ze moet toch
narcose dan.’
Vader: ‘Dan duurt die operatie natuurlijk ook langer.’
Neonatologe: ‘Ja, en ze moet dan ook zwaardere narcose, dat is dus ook een nadeel.’
Vader: ‘En er is een kans op beschadigingen?’
Neonatologe: ‘Het is moeilijk te zeggen, er is een risico, daarom staan we niet zo te trappelen.’
Vader: ‘Zijn er gegevens over bekend, over de risico’s?’
Neonatologe: ‘Er zijn wel gegevens bekend over operaties, maar ik weet ze niet en u heeft er niks aan want dat
zijn globale gegevens over kansen en risico’s.’
Vader: ‘Het ziet er niet rooskleurig uit, dat zie ik.’
Moeder: ‘Die echo wachten we af, en als ‘ie iéts dicht is, die ductus?’
(Een beetje treurig lachen om de manier waarop de moeder ‘iéts’ uitspreekt.)
Neonatologe: ‘Ja, wat áls?’
(Opnieuw treurig lachen)
Moeder: ‘Het is een bloedvat net boven het hart hè?’
Neonatologe: ‘Ja.’ Geeft uitleg over ductus Botalli.
Moeder: ‘Niet zo’n lekkere plaats, een enge plaats.’
Neonatologe: ‘Ja, dat is het ook.’
Moeder: ‘Millimeterwerk.’
Neonatologe: ‘Pietepeuterig, millimeterwerk ja.’
Vader: ‘Maar de kans op sluiten is goed, of is het mogelijk dat het niet lukt?’
Neonatologe: ‘Het is technisch mogelijk, maar of het bij Irma mogelijk is? Ze is zo klein, technisch kan
het, maar….’
Vader: ‘Hoe lang duurt de operatie?’
Neonatologe: ‘Dat weet ik niet precies.’
Moeder: ‘Want hoe langer narcose hoe slechter.’
Neonatologe: ‘Ja.’
Vader: ‘Die witte vlekjes op de echo, dat is niet wat je zegt positief.’
Neonatologe: ‘Nee, daar kan je van alles bij denken, het kan ook meevallen.’
Vader: ‘Het kan zonder gevolgen blijven?’
Neonatologe: ‘Ja dat kan.’
Vader: Er is niet meer naar gekeken?’
Neonatologe: ‘Nee, niet meer, maar dat ziet er ook zorgelijk uit.’
Vader: ‘Je wordt er niet vrolijker van. Het maakt onzeker. Het is een cirkel waar we al uit hadden moeten
zijn. Stilstand is achteruitgang redeneer ik altijd, hier toch ook?’
Moeder: ‘Nee, dat is niet zo toch? Ik was opgelucht, “ze doet het weer redelijk,” dacht ik. Maar nu, dat van
die infuzen, dat wist ik niet.”
Neonatologe: ‘Het speelde ook niet. Ze ziet er ook best aardig uit maar er zitten een aantal dingen ver-
stopt, die je niet ziet, maar ze zijn er wel. Maar je vat het goed op samen, je begint ergens aan, een aantal
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dingen knappen op, en er komen complicaties bij. Dat komt door het vroeggeboren worden, dat is de oor-
zaak.’
Vader: ‘Daar denk je ook niet om, dat de lijnen een probleem worden.’
Neonatologe: ‘Nee.’
Moeder: ‘Waarom moet ze eigenlijk steeds nieuwe infuzen?’
Neonatologe: ‘Infuzen raken regelmatig verstopt of ze gaan ontsteken en moeten dan vervangen worden.
Op den duur zijn de bloedvaten waar ze in kunnen allemaal gebruikt en een beetje beschadigd zodat er
geen nieuwe infuzen in kunnen.
Vader: ‘Wat wordt er door gegeven?’
Neonatologe: ‘Voeding, medicatie.’
Vader: ‘Is het essentieel? Zit ze nu zonder?’
Neonatologe: ‘Nee, we hebben nog een infuus, maar je weet niet voor hoe lang dat nog goed is.’
Moeder: ‘Hoe lang heeft ze infuzen nodig?’
Neonatologe: ‘Nog weken lang waarschijnlijk.’
Vader: ‘We moeten niet bij de pakken neer gaan zitten. Maar in het kort: de situatie is wel erg zorgelijk.’
Neonatologe: ‘Ja, dat is zo. Op meerdere terreinen. De hersentjes, daar kun je weinig van zeggen op lange
termijn. Maar wel weet je dat er een periode van lage zuurstof en bloeddruk is geweest.’
Vader: ‘Hoe lang?’
Neonatologe: ‘Weken, maanden.’
Vader: ‘Nee, ik bedoel, die periode van lage zuurstof en bloeddruk, hoe lang duurde die?’
Neonatologe: ‘Dat weet je niet precies, dat was die zaterdag, je weet ook niet precies wanneer een lage
bloeddruk schade geest. Het is alles bij elkaar, de ductus, de voeding, de longen, de infecties, de lijnen.
Inderdaad een aantal zorgen bij elkaar. Er moeten snel een aantal dingen gebeuren.’
Vader: ‘Verwacht je dat het snel niet goed zal gaan? Kan ik naar (woonplaats), een retourtje?’
Neonatologe: ‘Ik denk dat er wel iets gaat gebeuren…..’
Stilte.
‘We moeten iets doen.’
Moeder: ‘Die open ductus en die dingen die door het buisje worden veroorzaakt. Als die ductus dicht is,
kan ze dan van de beademing af en alles goed gaan doen dan?’
Neonatologe: ‘Kán, maar kan ook niét.’
Moeder huilt dan.
Vader: ‘Ik had al een onzeker gevoel, het is een cirkel waarin ze zit en niet uitkomt.’
Moeder: ‘Maar ze is zo ziek geweest en ze was zo snel beter, dat is toch positief?’
Neonatologe: ‘Ja, dat is ook zo, maar er zijn wel zorgen die blijven. Maar op zich is ze wel snel opgeknapt,
dat is waar.’
Moeder: ‘Als ze nou heel zwak was.’
Neonatologe: ‘Nee, dat is ook heel sterk geweest. Maar je weet een heleboel dingen niet. Ik kan die twijfel
ook wel voor me houden.’
Vader: ‘Nee, we moeten open kaart spelen.’
Neonatologe: ‘Er zijn zorgen op diverse terreinen. Op zich kunnen we het wel allemaal behandelen. Met
hulp van specialisten uit die cirkel komen. Die moeten we op korte termijn doorbreken.’
Vader: ‘Want de ene escalatie volgt op de andere, dan kom je aan het einde.’
Neonatologe: ‘Nee, er is niet zo veel reserve meer nee.’
Vader: ‘Dat is duidelijk. Een moeilijke vraag misschien, maar die levenskansen van haar, zijn die zoals
vorige week? Of zijn ze nu minder dan vorige week?’
Neonatologe: ‘Er zijn meer zorgen dan vorige week, er is weer wat bijgekomen.’
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Vader: ‘De cardioloog, als die beslist dat ze kan en moet worden geopereerd, moet dat dan zo snel moge-
lijk, of moet ze ingepland?’
Neonatologe: ‘Dat moet dan worden ingepland ja.’
Vader: ‘Een spannende nacht wordt dat.’
Neonatologe: ‘Spannende dagen.’
Vader: ‘Maar het is niet à la minute acuut.’
Neonatologe: ‘Nee. Dat niet, maar er moeten wel een aantal beslissingen worden genomen. Het kan ook
dat de cardiochirurg zegt: “ze is te klein”.’
Vader: ‘Als ze te klein is, dat zal dan niet meevallen.’
Neonatologe: ‘Dan moet je kijken of het zonder operatie gaat.’
Vader: ‘Een tweede kuur helpt niet.’
Neonatologe: ‘Dat weet je niet, zou je dan moeten proberen.’
Moeder: ‘Eerst het infuus en dan de cardioloog.’
Neonatologe: ‘Ja.’
Vader: ‘Gaan jullie eerst die chirurg dat infuus laten doen, dat is relatief niet zo erg?’
Moeder: ‘Het kan in ieder geval, zo’n infuus?’
Neonatologe: ‘Ja, de chirurg zegt dat hij dat kan, bij een gewicht van 800 gram. Gezien de dikte van het
infuuslijntje en van het bloedvat, is het de vraag of het ook echt kan, maar hij kan alleen ter plekke zien of
het bij haar kan. Het is op zich een kleine ingreep, maar ze moet er wel voor naar de operatiekamer. Daar
weten we vanavond meer over.’
Vader: ‘Het zijn zware, onzekere tijden, met de nadruk op onzekerheid. Kritiek is een groot woord, maar
het komt er wel dichtbij.’
Neonatologe: ‘Ja, vanavond weten we wat meer.’
Vader: ‘We gaan even naar buiten, we hebben nu zoveel gehoord. Ik zie het sombertjes in, het woord moet
er uit.’
Moeder: ‘Ik niet.’
Vader: ‘Nee, ik weet het.’
Vader: ‘Twee operaties. Dat is niet niks. Zeker voor zo’n kindje niet.’
Neonatologe: ‘Of misschien één grote operatie.’
Vader: ‘En nogmaals, ik heb van de week ook veel nagedacht over die witte vlekjes in haar hersenen. Die
maken ook onzeker. Alles bij elkaar. Allemaal redenen om te twijfelen.’
Moeder: ‘Ja, maar er is ook positief nieuws.’
Neonatologe: ‘Ja, het is vrij reëel om somber te zijn. Dat kan ik me voorstellen. Maar we moeten toch ook
hoop houden.’
Vader: ‘Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Zaterdagavond ook, ze zeiden toen; “bereid je op het
ergste voor”. Maar toen kon je nog meer vertrouwen hebben, dat is nu minder.’
Neonatologe: ‘En toen zag je het ook, wat er aan de hand was. Nu zijn er dingen die je juist niet ziet. Maar
nu weet je dat er aantal dingen spelen die je doen denken: “moet dat allemaal wel”?’
Vader: ‘Hoe bedoelt u?’
Neonatologe: ‘Moet je Irma dat allemaal wel aandoen?’
Vader: ‘Daar hebben wij ook een zwaar hoofd in. Is dat een gekke vraag?’
Moeder: ‘Nee, dat is geen gekke vraag.’
Neonatologe: ‘Ik vind het ook een gerechtvaardigde vraag!’
Vader: ‘Of het zinvol is?’
Neonatologe: ‘Daar kan niemand een antwoord op geven, behalve achteraf. Maar we hebben wel ervaring
met deze kinderen.’
Vader: ‘Ik zit met mijn mond vol tanden. We hebben zoveel te horen gekregen.’
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Ze spreken af morgen opnieuw een gesprek te hebben. De ouders blijven na het gesprek geruime tijd in
het kamertje zitten.

De neonatologe: ‘Wat een zwaar gesprek! Vader was somber, begrijpt het wel. Moeder heeft meer hoop, in
haar ogen. Mijn collega deed gisteren een echo en volgens haar is het al PVL, ze zag al wat cystes. Maar
omdat ze nog twijfelde wilde ik dat nog niet tegen de ouders zeggen. Irma ziet er nu beter uit dan vorige
week, maar je weet aan de andere kant dat juist de belangrijke dingen verslechteren. De vader ging er ook
op in, of het allemaal nog wel moet. Maar het kan best dat de chirurg zegt: “ze is te klein”. Daarom dacht
ik, “ik ga het niet beter voorstellen dan het is”. Er is een lijnenprobleem, een ductusprobleem, ze heeft dan
narcose nodig, moet weer beademd worden en heeft forse flaring in cerebro.’
De verpleegkundige die bij het gesprek aanwezig was: ‘Ja erg zwaar.’
Neonatologe: ‘Zéér verdrietig, maar wel goed dat ze beseffen hoe moeilijk het is. Het is ook zo complex,
alle dingen bij elkaar, het kost heel veel tijd om dat allemaal te bespreken. Het is zorgelijk of het wel zal
lukken, maar ook of je het wel wil. Technisch zal het wel kunnen. Hoe moet je nou de inhoud van zo’n
gesprek vastleggen in de status? Dat zal niet meevallen.’

De chirurg komt de situatie bekijken en beslist dat later die avond, op zaal, een infuuslijn in de lies van
Irma kan worden ingebracht. Daarvoor is dan dus geen operatie in de strikte zin nodig, en dus ook geen
algemene narcose. Maar de chirurg is die avond verhinderd.
De volgende ochtend komt de cardioloog. Hij concludeert dat de ductus slechts een klein beetje open
staat en dat dit niet van belang is voor de cirkulatie. Hij raadt daarom aan af te wachten en denkt dat de
ductus zich mogelijk nog spontaan zal sluiten. De neonatologe: ‘Dat is goed nieuws. Nu is er geen operatie
nodig. Maar ja, het is wel een klein kindje dat steeds infecties heeft en niet te voeden is. Dat bovendien
steeds aan de beademing raakt om onduidelijke redenen. Wat was het een moeilijk gesprek gisteren. Ben
ik niet te somber geweest tegen de ouders? Hier word je niet voor getraind. Ik denk dat de vader wat meer
overzicht heeft over wat er aan de hand is, moeder blijft veel hoopvoller. Ik ben blij dat er vanmiddag grote
visite is, dan hoor ik de mening van collega’s.’

Als voorbereiding op de grote visite doet de neonatologe een echo. Het is meteen duidelijk, er zitten alle-
maal gaatjes in het hersenweefsel. De hersenkamers zijn vergroot. Een van de assistent komt kijken naar de
beelden van de hersenen. Ze vraagt: ‘Is dit nu flaring?’
De neonatologe: ‘Nee, niet bepaald. Dit is erg, dit is cystische PVL, die zwarte plekken zijn gaatjes. Flaring
zie je nog op deze plaatsen (wijst ze aan op het beeldscherm), het is nog niet klaar, dat worden waarschijnlijk
ook nog gaatjes.’
Tijdens de visite vragen de verpleegkundigen ook naar de betekenis van de beelden.
Verpleegkundige: ‘Ik heb al allerlei speculaties gehoord over de echo.’
Neonatologe: ‘Ja, hier, kijk, zwarte gaatjes. Rechts ook, daar, en daar. De ventrikels zijn ook groter, maar
niet veel. Het is niet pluis.’
Verpleegkundige: ‘En dit is nog het begin heb ik begrepen.’
Neonatologe: ‘Ja, het wordt nog erger, want dit zijn ook allemaal voorbodes van cystes.’
Verpleegkundige: ‘Cystevorming, weet je gevolgen?’
Neonatologe: ‘Nee, daarvoor is ze te klein.’
Verpleegkundige: ‘Gatenkaas?’
Neonatologe: ‘Ja.’
Stilte.
Verpleegkundige (zucht, kijkt in de papieren): ‘Tja, ze is verder stabiel. Minder bronchospastisch dan
eerst. Wel saturatiedalingen. Praat je vanmiddag met de ouders?’
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Neonatologe: ‘Ja. Vanmiddag eerst met de neuroloog overleggen en haar in de grote visite bespreken.
(bespreken vervolgens de beademing, de voeding en andere elementen die aangepast moeten worden.
Inmiddels is bekend dat de chirurg die avond een infuus zal komen inbrengen en mogelijk is het daarbij
van belang dat Irma beademd blijft. Op zich kan ze mogelijk al zonder beademing)

Voor de grote visite en de bespreking met de neurologen komen de ouders van Irma op bezoek.
Verpleegkundige: ‘De cardioloog is vanmorgen geweest, heeft gekeken. Hij zegt dat er geen operatie
nodig is.
Vader: ‘?! (verwarring in plaats van opluchting)
Niet nodig! We maakten ons juist heel veel zorgen wegens die operatie. Want ze is zo klein en dan nar-
cose.’
Verpleegkundige: ‘Ja, dat is ook zo. Volgens de cardioloog is de ductus wel een beetje open maar heeft ze
daar geen last van.’
Vader: ‘Ze heeft nog geen lijn?’
Verpleegkundige: ‘Nee, de chirurg komt in de namiddag, dan heeft ‘ie meer tijd om het rustig te doen.’
Moeder: ‘Is haar hoofdje de reden van het slecht zijn dan?’
Verpleegkundige: ‘Nee, de problemen met haar hersenen zijn meer het gevolg van het ziek zijn eerder.’
Moeder: ‘…. (naam neonatoloog) zei dit weekend nog van die witte vlekjes in haar hoofd dat die kindjes
dat wel vaker hebben.’
Vader: ‘Ja, maar ….. (naam neonatoloog) is niet haar persoonlijke arts. Hij weet dus niet zoveel van haar.
En de ene arts is misschien wel wat somberder dan de andere. Als het maar geen kasplantje wordt. Het is
allemaal wel leuk met apparaatjes, maar….’
Moeder: ‘Waardoor het allemaal komt, dat wil je weten hè.’
Vader: ‘Ja, er zijn zoveel artsen en toch weten ze zo weinig.’
Moeder: ‘Eerst het huidje, waar dat door kwam wist men niet. Nu weet men het weer niet, we krijgen
nooit een antwoord.
Ook het woord ‘stabiel’. ‘Stabiel’ is ze ja, maar fragiel zou je moeten zeggen.’
Verpleegkundige: ‘Ja, dat is moeilijk. Het is ons vak, altijd onzekerheid, steeds weer iets anders dat er
doorheen komt. Dat moet moeilijk zijn. Het woord ‘stabiel’ betekent voor ons ook niet dat het goed gaat.
Ik begrijp dat het voor ouders wel zo klinkt. We bedoelen eigenlijk niet meer dan ‘stabiel voor dit
moment’, er zit verder geen kwalificatie aan. Want je weet niet hoe het een volgend moment gaat met een
kindje.’
Vader: ‘Kun je dan niet beter zeggen ‘rustig’?
Verpleegkundige: ‘Misschien, maar ja, ‘rustig’ is toch ook het goede woord niet want rustig is een inten-
sive care behandeling eigenlijk nooit.’
Vader: ‘Maar eigenlijk is het wel zo. Zolang zoveel middelen nodig zijn kun je eigenlijk niet spreken van
‘stabiel’. Gisteren was het nog zo dat er zeker twee operaties nodig zouden zijn, maar een uur later hoorden
we dat er geen operatie voor het infuus nodig was, en nu, nu horen we dat er helemaal geen operatie nodig
is! Je moet er mee leren omgaan dat het zo van het ene op ander moment weer helemaal anders is.’
Verpleegkundige: ‘Ik begrijp het, dat moet moeilijk zijn.’
Vader: ‘Je wordt wantrouwiger, achterdochtiger, onzekerder.’
Verpleegkundige: ‘Toch niet over de behandeling en de informatie die jullie van ons krijgen?’
Vader: ‘Nee, door de stapeling van dingen, onzekerheden. Het is geen boosheid nee, teleurstelling, onbe-
grip. Hoe moet je leven met die onzekerheid? Hoe zal ze in de komende maanden zijn? Want, als het lukt
om haar in leven te houden, kun je dat aan? Daar moeten we ons op voorbereiden.’
Verpleegkundige: ‘Als je boos bent moet je je uitspreken hoor.’
Vader: ‘Nee hoor, dat hoeft niet.’
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Moeder: ‘Ik was vorige week boos, dan ga ik zitten vloeken.’
Vader: ‘Ik leg me er dan bij neer, ik hoef niet te vloeken of te praten.’
Verpleegkundige: ‘Had je het liever niet gehoord?’
Ouders: ‘Toch wel, ook als het alleen een mogelijkheid was dat die operaties moesten. Want daardoor
vroegen we ons wel af of dat allemaal moest. Kan ze dat wel hebben? Een operatie, en dat dan twee keer!’
Verpleegkundige: ‘We kunnen niet alleen iets zeggen als het zeker is toch?’
Vader: ‘Nee.’
Irma kijkt op dat moment rond.
Ouders: ‘Dat frustreert, zo helder als ze kijkt, als ze nou een slap kind was.’
Verpleegkundige: ‘Je kunt niet veel voor haar doen hè?’
Moeder: ‘Niets medisch.’
Vader: ‘Niet veel nee.’
Verpleegkundige: ‘We kunnen niet veel zekerheid geven. Zelfs niet of het lukt om die lijn in te brengen.’
Vader: ‘Over het hoofdje ook. Daar denk je toch steeds over. Hoe langer dit duurt, hoe meer kans dat ze er
iets aan overhoudt. Krijgen we daarover vanmiddag een conclusie te horen?’
Verpleegkundige: ‘Vanmiddag is het grote visite, dan komt iedereen samen om kindjes uitgebreid te
bespreken. Dan is er wellicht meer bekend. Maar, daarna zul je ook geen conclusie horen.’
Vader: ‘Ja, jullie houden altijd een slag om de arm.’
Verpleegkundige: ‘Je weet immers nooit precies hoe het bij dat kindje gaat. Ieder kind reageert weer
anders op medicijnen bijvoorbeeld.’
Ouders: ‘We begrijpen het. We dachten eerst: “kunnen ze nou niet gewoon indocid geven voor die duc-
tus. Maar ja, we weten dat indocid weer nadelen heeft voor het plassen”. We zijn wel tevreden hoor, over
de begeleiding. We kennen hier nu de mensen, dan weet je hoe ze praten, dat er verschil is tussen hoe ver-
schillende mensen dingen uitleggen.’
Vader: ‘Hoe gaat dat eigenlijk op de afdeling, wie is er uiteindelijk hoofd van de afdeling?’
Verpleegkundige: ‘Hoe bedoel je?’
Vader: ‘Hoe worden beslissingen genomen over het verdergaan met behandelen?’
Verpleegkundige: ‘De stafartsen bespreken met zijn allen de gegevens en nemen dan in samenspraak met
jullie gezamenlijk een beslissing of ze geven jullie een advies over de behandeling. Er is niet één arts die
daarover beslist.’

De neonatologe en de verpleegkundige bespreken de situatie kort met elkaar voordat de neurologiebe-
spreking en de grote visite beginnen.
Verpleegkundige: ‘De vader is boos, op alles, hij is gefrustreerd. Het is ook steeds zo onzeker. Ze hadden
begrepen dat er twee operaties nodig waren en nu hoeft er ineens geen enkele gedaan te worden.’
Neonatologe: ‘Ja, ik begrijp het, ik had eigenlijk de operatie aan de ductus open gelaten want ik wist
immers niet precies wat de cardiologen er van zouden vinden. Het is lastig als je afhankelijk bent van
andere specialisten. Alleen al wat de planning betreft. Eerst zou de chirurg nog ‘s avonds komen, maar dat
lukte ook al niet.’
Tijdens de neurologiebespreking concentreren de artsen zich op de met echografie gemaakte beelden van
de hersenen van Irma.
Assistent: ‘Irma Q, met 26 weken geboren, is nu bijna 30 weken, bijna een maand oud. Slechte
Apgar-scores gehad, IRDS graad I, HFO, conventionele beademing. Heeft door een intra-uteriene infectie
een huidprobleem gehad. Verschillende infecties gehad. Heeft een kleine open ductus. Neurologisch, fla-
ring in het begin en nu cystevorming, denken wij. Hier zijn de plaatjes. (overlegt die aan de neuroloog)
Neonatologe: ‘… (naam neonatologe 2) twijfelde zaterdag nog, maar nu….’
Neuroloog: ‘Hoe lang heeft die flaring bestaan?’
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Neonatologe: ‘Vanaf het begin. Maar het is erger sinds een diepe shock bij een sepsis, nu, een week later zie
je dit.
Neonatologe (2): ‘Heeft ze ook tensieproblemen gehad in het begin?’
Assistent: ‘Ja, het shunten was toen meer het probleem dan de longen. Ze kon daardoor niet beademd
worden met HFO.’
Neonatoloog (1): ‘Ze shuntte toen mogelijk ook door het pijnlijke huidbeeld.’
Neuroloog: ‘Eigenlijk zijn er in de hele voorgeschiedenis dus al tekenen van dit probleem?’
Neonatoloog (1): ‘Direct na geboorte had ze bloeddrukproblemen én die septische shock vorige week, én
inotrope middelen tussendoor nog.’
Neuroloog: ‘Ze wordt beademd, is dit een reden om therapeutische consequenties aan te verbinden? Ze is
niet instabiel nu?’
Neonatologe: ‘Ze is nu redelijk stabiel.’
Neonatoloog (3): ‘Maar ze heeft al bij herhaling problemen gehad. Het is maar de vraag hoe lang we door
moeten gaan.’
Neonatologe (2): ‘De laatste keer dat ze instortte was het niet duidelijk waarom ze aan de beademing
moest. Kunnen de neurologische redenen hebben meegespeeld?’
Neonatoloog (1): ‘Nee, inderdaad, we zijn er nog niet, en dat moet zeker in de besluitvorming betrokken
worden.’
Neuroloog: ‘Wat je nu ziet is suggestief voor erger. Het is het topje van de ijsberg, maar hoe het verloopt
moet afgewacht worden.’
Neonatoloog (1): ‘Ja, we moeten nog vervolgen.’
Neuroloog: ‘Wij van neurologie wachten nog af.’
Neonatologen (1,3): ‘De radiologen moeten maar eens leren dat er flaring is. We vroegen ze een echo te
doen omdat we zelf twijfelden en ze zeiden na die echo dat er niets te zien was.’

De grote visite wordt ook door de assistent ingeleid.
‘We wilden het algemene beeld bespreken, alles naast elkaar leggen. Er zijn problemen op verschillende
vlakken. Neurologisch is het nu ook niet al te prettig. De vraag die we hebben is; “Wat doen we en wat
doen we niet, moeten we niet doen. Moeten we alles doen?”’
Men bespreekt vervolgens de intra-uteriene infectie en de latere infecties. Welke bacteriën zijn er precies
gekweekt en welke antibiotica heeft Irma gekregen en welke invloed hebben die gehad op de infectie met
candida. Men denkt dat deze laatste infectie mede ontstaan is door de antibiotica, die verstoren het even-
wicht tussen bacteriën en gisten en de laatste kunnen zich daardoor ongeremd vermeerderen.
Assistent: ‘Wat beademing betreft. Ze is van de beademing afgegaan en er inmiddels twee keer weer aang-
eraakt. Een keer wegens shock, toen ze onderuit ging met de stafylococcus epidermicus en de gisten in de
bloedkweek. Vier dagen geleden ging ze opnieuw onderuit, ze had veel apneus en bradycardieën. Ze heeft
nu alleen nog milde beademingsvoorwaarden nodig. Onze vraag is nu of we de beademing moeten afbou-
wen. Het lijkt er wel op dat we morgen kunnen extuberen. De frequentie is laag, we geven nog wel mor-
fine.’
Men bespreekt de circulatie, de open ductus de voeding en het feit dat er moeilijk infuzen zijn in te
brengen.
Neonatoloog (3): ‘Het is de vraag of de lieslijn die de chirurg in wil brengen wel zo handig is. Het geeft
makkelijk infectie in het luiergebied immers. Bovendien heb je kans op een belemmering van bloedsom-
loop van het been. We hebben de hele middag geprobeerd silastics in te brengen. Je komt er in, maar
dan…. Bovendien, we moeten weten wat er nou gebeurd is met haar, vóór we gaan extuberen. Waarom
moest ze weer aan de beademing? Als we dat niet weten….’
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Neonatoloog (1): Kan het door die cystevorming komen. Dat is theorie hoor, dat de apneus daardoor ont-
staan?’
Neonatoloog (3): ‘Het was alsof ze over de afgrond ging, het ging heel snel.’
Neonatoloog (1): ‘Dat wijst dan meer op een infectie. De silastic was immers ook vies.’
Neonatologe: ‘Haar coffeïne-spiegel was ook laag, maar niet zó laag dat ze daardoor apneus zou krijgen.’
Neonatoloog (1): ‘HB, uitputting, daar ging het weer te acuut voor hè?’
Assistent: ‘Haar HB was voor het instorten elf, daarna zeven. Maar er was geen bloed in cerebro gezien met
de echo.’
Neonatologe (3): ‘Kan er bloed in de buik zitten, met haar buikprobleem?’
Neonatologe: ‘Dat kan, er is niet specifiek naar gekeken. De chirurg heeft haar buik wel onderzocht.’
Neonatologe (4): ‘Moeten we een EEG maken, mogelijk daarmee die tweede periode van instorten verkla-
ren?’
Neonatologe (3): ‘Haar prognose wordt wel steeds beperkter, somberder.’
Assistent: ‘Ja, ze heeft cystes en je verwacht dat die groter worden?’
Neonatologe (4): ‘Ja dat verwacht je. Gezien het traject tot nu toe en de grootte van het gebied met flaring,
verwacht je dat het verder gaat.’
Neonatologe (3): ‘Het wijst vooral op motorische schade, of er ook mentale schade is, kan nu nog niet
gezegd worden. Is ook niet zo bekend. Maar de prognose wordt wel slechter.’
Neonatoloog (3): ‘We kunnen eerst extuberen en kijken of ze goed gaat. Dan weet je weer wat meer. Het
nadeel daarvan is dat je dan de ouders hoop geeft. Je wil de ouders geen hoop geven door te suggereren dat
je denkt dat ze zelf kan gaan ademen. Wat weten de ouders nu precies?’
Neonatologe: ‘Ze weten niet van de gaatjes, wel van de flaring en onze zorgen daarover. We hebben giste-
ren besproken dat er heel veel zorgen zijn. Dat ze klein is, cerebrale problemen heeft, steeds aan de beade-
ming moet, misschien een operatie voor de ductus moet ondergaan en misschien ook een operatie voor de
lijnen nodig heeft. Dat ze nog problemen heeft met de voeding en dat de infectiekansen zolang ze zo
afhankelijk is, groot zijn. De vader vond het overall plaatje erg zorgelijk. De moeder had nog steeds veel
hoop. Want ze vond dat ze wel weer ziek was geworden maar toch minder ziek dan vorige keer.’
Neonatologe (4): ‘Het is dus erg gelukt om de zorgen over te brengen? Is er ook aangeroerd dat het moge-
lijk teveel is?’
Verpleegkundige: ‘De vader is daar mee bezig. De moeder zegt; “Die ductus kan zelf overgaan, dus dat is
goed.” De vader vraagt zich af hoe ver je moet gaan, wat de toekomst zal brengen. De moeder wilde daar
niet zo over praten, leek het.’
Neuroloog: ‘Gezien de echo weet je dat we de komende dagen zullen zien hoe het evolueert.’
Neonatoloog (1): ‘We zullen progressie zien van de cystevorming, het is streperig van voor naar achter.
Maar weten we nu wat we moeten doen? Wat doen we tot we die zekerheid hebben? Ik vind het wel erg
veel hoor, alles bij elkaar. Dit is nog niet de grens, maar het zit er ook niet ver vandaan. Zullen we de beade-
ming zo laten en zien hoe het met de cystes gaat, dan kunnen we daarna nog zien?’
Neonatoloog (3): ‘Ja, dat kunnen we doen. Op die manier zien wat er gebeurt. Anders ga je eigenlijk weer
extuberen zonder dat je weet of het zal gaan.’
Neonatoloog (1): ‘Maar ja, extuberen, zonder beademing zijn, is voor haar wel beter. Daar voel ik wel in
mee. Op zich moeten we streven naar zelf ademen. Aan de andere kant, als je niet extubeert kun je eventu-
eel dan iets geven bij het extuberen als we een beslissing nemen. Tot die beslissing alleen acute dingen
opvangen. Nu nog maar geen voeding gaan geven bijvoorbeeld. Er is natuurlijk sowieso een groot risico
dat het niet gaat.’
Neonatologe (4): ‘Maar ja, extuberen is voor haar beter, want nu heeft ze steeds bronchospasmen.’
Neonatoloog (1): ‘Ja, dat is zo, we moeten dat afwegen. Het lijkt voor haar goed om te extuberen. Het
nadeel is, als je extubeert, wat moet je dan doen als je wilt stoppen?’
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Neonatoloog (5): ‘Wat zeggen de ouders er van?’
Neonatologe: ‘Die weten nog niet van het weefselverval. Maar daar hebben wij toch ook nog iets over te
zeggen? Ik praat straks weer met ze.’
Neonatoloog (1): ‘Misschien moet je voorstellen dat we over drie dagen beslissen op grond van de ontwik-
kelingen. Dan weet je concreet een termijn. Aan de andere kant help je de ouders zo wel de put in. Het is
ook riskant want mogelijk is dat ze zeggen; “Dan kunnen we beter meteen stoppen, als jullie zekerheid
hebben dat het erger wordt.”’
Neonatoloog (5): ‘Wat dan?’
Neonatologe (4): ‘Het zal wel verdergaan, verwachten we hè? Gezien de kliniek en de cystes die reeds ont-
stonden. Het is het topje van de ijsberg. Het aantal cystes en de locatie er van zijn omineus. Hoe meer en
over een groter gebied, en dat is hier, het zal in de komende dagen duidelijk worden. Dat kan wel tegen de
ouders gezegd worden. Je verwacht toch niet dat de ouders dan meteen zullen zeggen dat ze willen stop-
pen? Er moet wel gezegd worden dat dit een heel ernstige vorm is.’
Neuroloog: ‘Iedereen wil tijd hebben, zij en wij, zij zullen die tijd ook willen.’
Neonatoloog (3): ‘Het is wel vervelend voor hun, krijgen ze weer allerlei verwarrende dingen te horen.’
Verpleegkundige: ‘En de vader was al zo boos, teleurgesteld. Vooral toen bleek dat de mogelijk noodzake-
lijke operaties ineens niet meer nodig waren.’
Neonatoloog (3): ‘Ja, dat was zondag al zo. Eerst waren wij zo in mineur en zij zo positief, daarna werden
ze zelf te somber, vonden ze mijn woorden weer te hoopvol. Ze zeiden dat ze ons in de eerste periode ook
te somber vonden. Ik zei; ”Wil je dan dat wij mooi weer spelen?” Ik dacht; “Wat willen ze nou?” Maar ik
kan het me wel voorstellen, want die mensen zijn van hot naar her gerukt.
Wat gaan we dan nu doen? Zo laten en afwachten en aan het eind van de week zien? Het is wel zeer veront-
rustend, want je ziet al cystes. We moeten de ouders voorbereiden op abstineren. We verwachten over een
paar dagen al duidelijkheid te hebben. Dan moeten we dat ook stellen. Over twee dagen zien en beslissen.’

De verpleegkundige zegt later dat ze het eigenlijk niet eens is met de beslissing om de chirurg de infuuslijn
in te laten brengen. Ze vindt het een pijnlijke procedure die dus mogelijk voor niks gebeurt. Aan de andere
kant, vertelt ze, als je de lijn niet zou laten inbrengen dwing je de een beslissing op en dwing je hun om
meteen afscheid te nemen, want dan beslis je in feite om niet verder te gaan behandelen.
Die middag praat de neonatologe met de ouders.9 De chirurg brengt ‘s avonds een infuus (broviac) in
Irma’s lies in. Het zit niet goed en wordt later op de avond opnieuw ingebracht. Rond middernacht krijgt
Irma convulsies. Ze krijgt luminal, dormicum en fentanyl om de convulsies te bestrijden.
De volgende ochtend dragen de verpleegkundigen Irma op deze wijze aan elkaar over.
De nachtdienst: ‘Het is een zielepootje. Ze is nu wel weer een beetje bijgekomen, maar ja. Ze had een lage hart-
actie en een lage temperatuur door de medicatie.’
De dagdienst: ‘Weten de ouders dat?’
Nachtdienst: ‘Nee, nog niet. Ze weten ook niet van de broviac, dat die voor de tweede keer werd ing-
ebracht. Ook niet van de convulsies en de luminal om 12 uur. Ze hebben niet meer gebeld. In het gesprek
gisterenmiddag is besloten dat voor het eind van de week nog eens besproken wordt met iedereen aan tafel
of we door moeten gaan. Aan de hand van de echo’s. Maar de ouders weten dat de schade groot is. Dat er
in ieder geval sprake zal zijn van spasticiteit en dat de artsen over het mentale ook twijfels hebben.’
Dagdienst: ‘Dat dit (wijst op de broviac) dan allemaal moet hè, bij haar. Ze moet heel wat meemaken. En
hier ook nog een PKU prik die moet gedaan worden. Moet ze daar nou echt ook weer voor geprikt
worden?’
Nachtdienst: ‘Ja, nou ja, misschien is het voor ouders toch ook van belang om te weten als er iets afwij-
kends aan haar is, voor een volgend kindje. Bovendien, er moeten toch nog wel andere bloedafnames
gedaan worden ook.
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De verpleegkundige en neonatologe bespreken tijdens de visite de toestand van Irma.
Verpleegkundige: ‘Nou, wat zal ik zeggen, ze is helemaal onder zeil.’
Neonatologe: ‘Ja, ze heeft erg veel gehad. Fentanyl, dormicum, luminal. Dan ben je wel een beetje onder
zeil.’
Verpleegkundige: ‘Hoe ging het gesprek?’
Neonatologe: ‘Moeilijk, het was heel verdrietig, wat kan je er verder van zeggen? Ze hadden het heel goed
door. Ik ben vrij duidelijk geweest dat er ernstige schade is, dat we nog een paar dagen afwachten en
onderdag bespreken hoe de ontwikkeling zal zijn. Dat we verwachten dat het erger zal worden. Ik heb
gezegd dat we donderdag misschien kunnen zeggen dat het erger is geworden, dat we dan beter de prog-
nose kunnen geven dat we mogelijk daaruit de conclusie trekken dat dit volgens ons geen menswaardig
bestaan meer is.
We hebben eerst besproken dat ze er op gerekend hadden dat er twee operaties nodig zouden zijn. Daar
hadden ze rekening mee gehouden. De moeder meende dat het positief was dat die operaties niet nodig
waren. Toen heb ik verteld dat we ons toch erg veel zorgen maakten over het hoofdje. Dat we gaatjes had-
den gezien en dat we verwachtten dat ze zeker spastisch zal zijn. Dat we over haar mentale vermogens
onzeker zijn. De ouders waren verdrietig, ze huilden. De vader ziet het wel in. De moeder zegt; “Ze
beweegt toch gewoon, hoe kan ze dan spastisch worden?” Maar ja, je ziet dat ook niet aan een kind in deze
fase hè. En ze knapt ook steeds weer op na ziek worden, dat noemde de moeder ook als positief teken. De
ouders vroegen me ook of zij nu moesten besluiten om de behandeling te staken. Ik heb gezegd dat het niet
zo was, dat wij hun een advies zullen geven.
De verpleegkundige: ‘Mentaal weet je het niet?’
Neonatologe: ‘Nee. Als de flaring alleen frontaal is, dan kan het nog zonder ernstige gevolgen blijven. Een
kind dat alleen onhandig is. Maar je ziet dat het hier zo’n groot gebied in de hersenen is. Je weet ook van
kinderen als (naam kind) waar eigenlijk geen duidelijke aanwijzingen waren, maar die wel vergelijkbare
slechte periodes heeft meegemaakt, dat die mentaal totaal geretardeerd er uit zijn gekomen.’
Verpleegkundige: ‘Tja. De ouders weten nog niet van de dormicum, fentanyl en luminal en de convulsies
af want ze zijn nog niet geweest en hebben vannacht niet gebeld.’
Neonatologe: ‘Nee, OK. Maar je weet ook niet hoe belangrijk die convulsies zijn. Je weet niet of ze alleen
van cerebrale origine zijn, door de gaten of dat ze ook door de onrust en pijn van de manipulaties komt.
Onrust bij pijn of ingrepen zoals bij het inbrengen van die broviac kan het ook veroorzaken.’
Verpleegkundige: ‘Er wordt nog een EEG gedaan, weten de ouders ze dat al?’
Neonatologe: ‘Ik heb het genoemd, maar of het doorgedrongen is?’
Ze bespreken verder het praktische beleid.

De ouders komen later bij Irma en praten aan de couveuse met de verpleegkundige.
Onderzoeker: ‘Was het een naar gesprek?’
Ouders: ‘Ja, wat we vreesden.’
De verpleegkundige vertelt hun van de medicatie die Irma gehad heeft rond het inbrengen van de infuus-
lijn: ‘Ze is slaperig gemaakt en heeft geen pijn gehad. Ze kreeg die medicatie voor de pijnstilling maar ook
voor onrust en trekkinkjes.’
Vader: ‘We hebben een beslissing genomen.’
Moeder: ‘Ja, gisteren was al 90% zeker dat het morgen nog erger zou zijn en ze handicaps overhoudt. En
dat willen we haar niet aandoen. Dat ze niet kan grijpen en lopen. En misschien geestelijk ook gehandi-
capt zal zijn. En dat het nog erger wordt.
Ouders: ‘Een vreselijke beslissing, voor jezelf ook. Temeer omdat je niets ziet aan de buitenkant van het
hoofdje hè.’
Vader: ‘We hebben het nu nog in de hand.’
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De verpleegkundige schuift Irma uit de couveuse.
Verpleegkundige: ‘Komt jullie familie hier heen?’
Ouders: ‘Ja, die komen morgen.’
Moeder: ‘Morgen is ze een maand, heeft ze het een maand volgehouden. En ze is zo teer.’
Vader: ‘Ja, we hebben twee weken hoop gehad, de huid ging ook steeds beter. Dan achteraf blijkt de
omslag te liggen bij die escalatie in dat weekend.’
Verpleegkundige: ‘Dat denken we ook. Ze heeft kwetsbare hersentjes en toen heeft ze zulke grote bloed-
drukverschillen gehad, die kon ze niet opvangen.’
Vader: ‘We hebben de plaatjes van haar hersenen gezien. Het ziet er somber uit.’
Verpleegkundige: ‘Ja, dat vind ik ook na de gegevens van gisteren.’
Vader: ‘Je hoort je kinderen niet te overleven.’

Als de EEG wordt gedaan gaat de verpleegkundige met de ouders op een bank in de gang van de afdeling
zitten. De ouders willen niet meer in een ouderkamertje omdat ze daar steeds het slechte nieuws over Irma
hebben gehoord. Met de verpleegkundige bespreken ze hoe het praktisch gaat als de behandeling gestaakt
wordt. Ze bespreken welke rol ze daar bij hebben en wanneer ze enkele familieleden willen laten komen.

Later bespreekt de verpleegkundige het met de neonatologe.
Verpleegkundige: ‘De ouders hebben een beslissing genomen. Ze zeiden dat het 90% zeker was dat er
morgen nog een ergere uitslag zou komen.’
Neonatologe: ‘Heb ik niet gezegd, die 90%. Dat maken zij er van. Ik geef nóóit getallen, want ik weet ze
niet én ze zijn nooit voor het individuele kind van toepassing. Maar ik had wel verwacht dat ze er aan toe
waren.’
Verpleegkundige: ‘Ze zeiden: “We willen, als het nu toch duidelijk is, liever nu stoppen met de behande-
ling”. De moeder zei: ‘’We willen dat niet voor haar. Als we nu toch al weten dat het erger is geworden. We
hoeven nu natuurlijk niet meteen te stoppen, maar we moeten ook niet langer wachten. Dat infuus wat
gisteren werd ingebracht bijvoorbeeld, dat was vervelend voor haar. Het duurde zo lang, uren in plaats van
een half uur. We willen niet dat ze nog eens zoiets moet doormaken.”’
Neonatologe: ‘Dat kan ik begrijpen.’
Verpleegkundige: ‘Vader zei dat het op zich een goede tactiek was om nog tot vrijdag te wachten, maar….’
Neonatologe: ‘Njaaa, “tactiek”, het was vooral om te wennen aan het idee, daar is tijd voor nodig, en om
zeker te zijn van de gegevens.’
Verpleegkundige: ‘Nouja, “tactiek” zei hij ook niet echt. Maar in ieder geval willen ze Irma niet laten lij-
den. Ze willen haar niet nog allerlei dingen meer laten ondergaan.
Neonatologe: ‘Ik begrijp het. En ze hebben blijkbaar weinig tijd nodig.’
Verpleegkundige: ‘Wat hadden jullie gezegd over de beademing?’
Neonatologe: ‘Dat we die bleven geven voor haar rust. We wilden haar verder niet storen, geen voeding
ook geven, dat ze kan uitrusten. Dat we haar alleen pijn gingen doen voor het infuus, dat moest wel. Dat
we haar rust wilden geven was wel een mooie ingang, want wij willen haar graag aan de beademing hou-
den. Wat heb je met hen verder besproken?’
Verpleegkundige: ‘Dat als ze van de beademing gaat, we dat op zaal doen. Dat als het buisje er uit is, ze dan
bij de ouders kan. Dat we daarna naar een kamertje apart kunnen gaan. Dat kinderen soms nog wel een
tijd blijven ademen nadat de beademing is gestopt.
Neonatologe: ‘Moet Irma gedoopt worden?’
Verpleegkundige: ‘Nee, maar de vader wil wel eerst nog met een pastor praten.’
Neonatologe: ‘Oké. Ik heb hun gezegd dat we donderdag nog eens zouden kijken met de echo en dan eerst
met alle artsen zouden overleggen. Ik besprak het al met … (naam collega), we kunnen dat vanmiddag al
doen als de ouders daar al aan toe zijn.’
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De echo wordt gedaan, de cystevorming is uitgebreid en duidelijker geworden.
Bij de bespreking om 14 uur leidt de assistent in.
Assistent: ‘Irma, bij 26 weken geboren. Beademd, enkele keren er af geweest. Ze is nu respiratoir stabiel.
Haar grootste probleem is dat ze forse flaring had, dat is na geboorte enkele keren gezien. En ze heeft last
gehad van candida, die is nog steeds in het spel. In de bloedkweek zit althans gist. Ze heeft forse lijnproble-
men gehad, die zijn nu wel opgelost. Ze heeft een nog onverklaard probleem met de huid gehad. Haar
ductus is open, ze is er medicamenteus voor behandeld. Al met al is de cerebrale situatie zeer zorgelijk en is
het de vraag is of het zinvol is om verder te gaan.’
Neonatologe: ‘De PVL is ook snel progressief.’
Neonatologe (3): ‘Langs de hele ventrikel?’
Neonatologe (4): ‘Ja, beiderzijds, langs de hele ventrikel. Zaterdag was er al twijfel, het is sindsdien steeds
duidelijker geworden.’
Neonatoloog (5): ‘En de candida speelt ook nog?’
Neonatologe: ‘Ja, blijft aanwezig, ondanks de amfotericine-B die we geven.’
Neonatologe (2): ‘Is de infectie nog niet onder controle?’
Neonatologe: ‘Het is de vraag ook of je wel moet streven naar het onder controle krijgen.’
Neonatologe (2): ‘Dat hangt er van af, wat je wil.’
Neonatologe: ‘Gisteren hebben we voor het eerst met de ouders over de cystevorming gesproken. En over
onze zorg dat als ze overleeft we ons zorgen maken over haar. De ouders waren enorm verdrietig. Om het
te laten bezinken hadden we voor morgenmiddag gepland om opnieuw te overleggen. Ondertussen zou-
den we met de echo vervolgen en mogelijk dan tot een beslissing komen aan de hand van de echo’s. Dat we
zouden beslissen dat het naar onze mening misschien beter zou kunnen zijn om te stoppen. De ouders zei-
den vanmorgen dat als het duidelijk zou zijn dat er nog ergere schade was dan gisteren, dat ze dan het
gesprek liever vandaag al hielden. Ze vinden het beter om dan al eerder te stoppen.’
Verpleegkundige: ‘De vader is die mening 100% toegedaan. Moeder had tot voor gisteren nog hoop, die is
gisteren weggeslagen. De ouders zeiden: “We begrijpen jullie wel, jullie hebben bewijs nodig. Maar als jul-
lie het eerder weten, eerder genoeg aanwijzingen hebben, kunnen we dan het gesprek eerder hebben?
Want we willen haar niet langer laten lijden, dat is dan het enige dat we voor haar kunnen doen.” Ze zei-
den toch te verwachten dat we hun het advies zouden geven om te stoppen. Daarom zeiden ze, is het enige
dat ze konden doen, te zorgen dat ze nog zo kort mogelijk geplaagd zou worden. Dus als vandaag zou blij-
ken dat het slechter was, dan… De vader vroeg ook hoe het dan verder moest gaan, als we gingen stoppen
met de behandeling.’
Neonatoloog (5): ‘Ze zijn al vooruit aan het denken.’
Verpleegkundige: ‘Ja, ze hebben altijd nog hoop gehad. Vader had vanaf maandag echter gedacht; “Dit gaat
niet goed”, dus ze hebben er al over nagedacht.’
Neonatologe (4): ‘De vraag is, of deze afwijkingen ernstig genoeg zijn om beleid op te baseren. Of het neuro-
logisch zo slecht is dat we niet verder willen.’
Neonatoloog (5): ‘Zeker, als je de plaatjes ziet. En zeker gezien waar ze nog door moet komen.’
Neonatologe (4): ‘Ja, vind ik ook, ook gezien haar huidige toestand inderdaad.’
Neonatoloog (5): ‘Ook met mindere ondersteuning hebben we op grond van dit soort beelden al besloten
te stoppen. En hier lijkt het toch vooral ‘een lijdensweg verlengen’ als we doorgaan.’
Neonatologe (4): ‘Ja en die schimmel moet nog harder bestreden worden want de bloedkweek is nog
steeds positief. We zijn er nog niet, ze heeft nog meer behandeling nodig dan we nu geven. Ik belde met …
(naam collega, neonatoloog (1)) en die zei dat hij zich er in kon vinden als we beslisten om niet verder te
gaan.’
Neonatologe (2): ‘Gezien dat er nu vergeleken met gisteren een toename van de cystevorming is gezien, de
bloedkweek nog steeds positief is, en, zeker van groot belang, de mening van de ouders; dat zijn drie
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dingen om een beslissing te overwegen. Daarom kan ik me er in vinden met niet verder gaan, ook gezien
wat er nog volgt voor haar.’
Verpleegkundige: ‘De moeder zei; “Ze kan nooit lopen, spelen, iets pakken, hoe kan ik dat kind dat aan-
doen?”’
Assistent: ‘Durven jullie dat te zeggen op basis van deze beelden?’
Neonatologe (4): ‘Ja, want er is veel hersenverval. Het verval treedt op in plekken over het hele gebied
rond de ventrikels, dus dan weet je dat het ernstige gevolgen heeft. Gisteren voelde je dat al aankomen, nu
zie je het. Het is zeer ernstige PVL.’
Neonatoloog (5): ‘Je hebt natuurlijk nooit zekerheid maar de aanwijzingen zijn hier zo duidelijk. Ander-
zijds; ik was laatst op een ouderavond10 en daar waren ouders die vertelden dat ze hadden gehoord van een
assistent dat hun kind zeker in een rolstoel zou komen. Maar het bleek helemaal niet zo te zijn. Over het
algemeen proberen we hoop te geven, maar ja..’
Verpleegkundige: ‘De vader vroeg ook; “stel nou dat wij hoop hebben dat het ondanks alles toch goed
komt en dus door willen gaan en jullie (de staf) niet door willen gaan, wat dan?”’
Neonatoloog (5): ‘Ja nou, wij zijn de behandelaars van het kind, niet van de ouders. Als het lijden van het
kind te groot wordt willen wij daar iets aan doen.’
Neonatologe (2): ‘Hebben de ouders het gevoel dat zij de beslissing namen?’
Neonatoloog (5): ‘Ouders voelen zich ook verantwoordelijk, dat voelen ze toch wel, is ook niet zo erg.’
Verpleegkundige: ‘Nee, ze vinden het niet erg, ze zeiden; ‘We willen het (verder behandelen) Irma niet
aandoen.”’
Assistent: ‘Je wilt ouders toch altijd het gevoel geven dat wij de beslissing nemen?’
Neonatologe (2): ‘Nee, je wilt voorkomen dat ze het gevoel hebben dat zij de beslissing uiteindelijk moe-
ten nemen, inderdaad, maar ze hebben toch wel het gevoel dat ze de beslissing namen.’
Neonatoloog (5): ‘Wat voor ouders zijn het? Ze komen uit ….(plaatsnaam).’
Verpleegkundige: ‘Het is niet dat ze zeiden; “We zeggen nu dat dit moet, dus moet het vandaag”. Ze wil-
den gewoon de gegevens weten als wij die kenden. In geval van duidelijkheid wilden ze niet wachten tot
morgen. Ze zeiden dat ze dachten dat ze morgen zou overlijden. Maar de vader wil graag dat gedoopt
wordt, de moeder wil dat niet. Daar zijn ze nog niet uit. De vader wil nog met de pastor praten en die kan
vanavond pas. De moeder is uit … (jaartal), de vader is iets ouder.’
Neonatoloog (5): ‘Komt er nog familie?’
Verpleegkundige: ‘Ja, die komen eerst nog.’
Neonatoloog (5): ‘Hoe is die PVL eigenlijk ontstaan?’
Neonatologe: ‘Er zijn verschillende mogelijk oorzaken. Door die APGAR van twee-vijf-zes? Of door de
tensieproblemen in dat weekend na veertien dagen. Want je krijgt na hypoxie na twee tot vier weken cys-
tes. Je weet ook niet wat zich vóór de geboorte heeft afgespeeld, waardoor ze die vreemde huid ook had.’
Neonatologe (4): ‘Het is duidelijk?’
Stilte.
Neonatologe: ‘Ja, unaniem.’
Assistent (die Irma na geboorte opving): ‘Ja, ik had er moeite mee toen ze geboren werd. Met het starten
van de behandeling, het intuberen. Ze was zo teer en dat huidje, pussig. Maar ze was toen ook wel pittig,
dat heb ik ook gezegd tegen de ouders in dat weekend dat ze zo ziek werd. Ik kan het me van de ouders
goed voorstellen. Maar het voelt tegenstrijdig. Toen voelde ik bezwaar tegen het starten met behandeling.
Ze heeft die behandeling goed opgepikt en nu moet je wel stoppen vanwege deze dingen.
Verpleegkundige: ‘De ouders zelf vinden dat weekend dat ze veertien dagen was de omslag. Ze zeggen
ook; “Als jullie er niet waren, was ze er niet geweest”.’
Assistent (die inleidde, op de zaal van Irma werkt): ‘Blijft dus nu blijft het probleem van de doop. En later
ook; “moet je iets actiefs doen of kan gewoon de beademing gestopt worden?”’
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Neonatologe: ‘Ja, dat komt, maar nu doen we niets, tot morgenochtend.’
Neonatologe (4): ‘Jullie waren al bezig met de ouders een plan te maken hè? Dat ze weten wat we doen.
Meestal houden we een schema aan met morfine, dormicum, dan extuberen en geven we het kind daarna
in een ouderkamer bij de ouders.’
Verpleegkundige: ‘De vader is al verder. Hij vroeg zich bijvoorbeeld af wanneer de begrafenis zou kunnen
zijn.’
Neonatologe (4): ‘Ja, praktische dingen, daar kun je je aan vasthouden.’
Verpleegkundige: ‘Ja, maar moeder is degene die dit aankaartte, die wil niet meer dat Irma onnodig lijdt.’
Neonatoloog (5): ‘Kan nog ingewikkeld worden, met dat dopen.’
Neonatologe: ‘Ze komen er wel uit, het is een onderdeel van het proces van afscheid nemen. Het kan
eventueel beneden, het dopen, maar hier op de afdeling ook.
Assistent: ‘Maar moet ze geëxtubeerd worden voor het dopen?’
Neonatologe (4): ‘Nee, er moet niet nog iets doorheen spelen. Eerst afscheid nemen en dan pas extuberen.’

Die middag praat de neonatologe met de ouders.11

Neonatologe: ‘Nou.’
Moeder: ‘ ‘t is wat.’
Neonatologe: ‘Jullie wilden wat eerder praten als het duidelijk was. Aangezien we hier zitten, hebben we
dus meer duidelijkheid. Wat we hebben gezien is een verergering ten opzichte van gisteren. Er zijn meer
gaatjes gevallen, meer zwarte punten, in een groot gebied.’
Vader: ‘Mogen we ze zien, de plaatjes?’
Neonatologe: ‘Ja, hier.’
Moeder: ‘Zoals verwacht hè.’
Vader: ‘Het gaat verder door hè. Komt er hersendood later?’
Neonatologe: ‘Nee, dat is weer wat anders eigenlijk. Hier op deze plaatjes zie je de verandering ten
opzichte van gisteren. Hier zie je kleine zwarte puntjes, dat was eerst wit, ‘ophelderingen’ noemen we dat.
Het is aan beide kanten. Je ziet die zwarte plekjes nu van voor naar achteren.
Vader: ‘Van links naar rechts.’
Vader: ‘De functies die hier zitten zijn bekend?’
Neonatologe: ‘Ja, het zijn motorische. Armen en benen. Allereerst de benen en dan de armen krijgen pro-
blemen. Hoe meer naar buiten de schade zit, hoe meer functies er aangetast zijn. Als het gebied met schade
groot is, dan is er een hele grote kans op problemen op mentaal vlak. De zenuwbanen voor het gezichtsver-
mogen zijn ook aangetast. De kans is groot dat het zich daarnaar zou uitbreiden als je zou vervolgen, als ze
zou overleven. Dit is een forse achteruitgang in één dag, dat wijst er op dat het nog snel erger wordt.’
Vader: ‘En dit is al erg.’
Neonatologe: ‘Ja, en er is niets aan te doen, het is niet tegen te houden. Naar aanleiding hiervan hebben we
met het team van artsen de beelden bekeken en opnieuw besproken. De conclusie is dat het een heel
ernstig beeld is dat alleen nog maar erger wordt. Als ze overleeft is er 100% zekerheid dat ze motorische
handicaps heeft en een grote kans dat ze mentale problemen heeft ook. En daar komt nog bij dat er nog
een hele lange weg te gaan is als we door zouden gaan. Daarom was men unaniem in het advies om te stop-
pen met behandelen.’
Moeder: ‘Ja, dat zeiden wij ook.’
Neonatologe: ‘Ja, naar aanleiding van het gesprek van gisteren.’
Moeder: ‘Wat je verwachtte. Dan is er niks te zeggen verder, wat moet je? We weten alleen: we kunnen
haar dit niet aandoen. We kunnen niet zo verder gaan. Het gaat allemaal zo moeizaam. Dat infuus van gis-
teren, dat duurde ook weer veel langer dan een half uur, alles is te veel.’
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Neonatologe: ‘Ja, de behandeling zou nog uitgebreid moeten worden, want er zit nog steeds een gist in
haar bloed, ze moet daarvoor een tweede anti-schimmelmedicijn krijgen. Met bijwerkingen voor de lever
en de nieren.’
Vader: ‘Mochten haar hersentjes gezond zijn, dan nog…’
Neonatologe: ‘Dan is er nog een lange weg te gaan. En dit is prioriteit nummer één. Je wilt een lichamelijk
gezond meisje dat kan functioneren in onze maatschappij en daar ziet niet naar uit.’
Moeder: ‘Wat nu?’
Neonatologe: ‘Ik begrijp dat jullie het eens zijn? Nou, het is wat jullie willen. We moeten alleen niet met-
een de stekker er uit trekken. Want wat je nog wil doen? Familie laten komen, laten dopen misschien
begreep ik? Op een andere manier afscheid nemen. We kunnen vanavond of morgen echt gaan stoppen,
wat jullie willen.’
Vader: ‘Ja.’
Moeder: ‘Morgen wilden we nog familie laten kijken. Zodat ze haar zien zoals ze is. Dan, als we later met
zijn tweeën over zijn, dan….’
Verpleegkundige: ‘Jullie willen met zijn tweeën zijn?’
Vader; ‘Ja. Kan het dan morgen, om 12 of 13 uur?’
Neonatologe: ‘Ja, dat is goed. We moeten de tijd nemen, we zien morgen hoe het dan precies gaat. Komt
jullie familie morgenochtend?’
Moeder: ‘Ja. Heeft ze niet meer pijn? Want we zagen haar meer fronsen met haar oogjes.’
Verpleegkundige: ‘Nee, ik geloof het niet. Ze is wel meer wakker dan gisteren.’
Neonatologe: ‘Ze is van de medicatie ook slap geworden, dat komt nu weer terug.’
Vader: ‘De stopzettingsprocedure, hoe gaat dat?’
Neonatologe: ‘We geven als eerste medicijnen, morfine tegen de pijn en het ongemak, dan dormicum om
te slapen, dat is een inslaapmiddel. Dan halen we het buisje uit haar keel, en brengen haar bij jullie in de
instructiekamer.’
Vader: ‘En dan?’
Neonatologe: ‘Dán, dat weet ik niet. Het kan dat ze zelf gaat ademen, onregelmatig wellicht. Het kan wis-
selen. Maar als je denk dat ze lijdt, dat ze het moeilijk heeft, dan kunnen we de medicijnen ophogen. We
zorgen ervoor dat ze geen pijn heeft.’
Moeder: ‘Dat duurt niet nog eens 24 uur?’
Neonatologe: ‘Nee, dat niet.’
Vader: ‘Ik vind twee uur al lang.’
Neonatologe: ‘Ja, het moet geen eindeloze weg worden. Daarom willen we dat ze het infuus houdt, dan
kunnen we de medicijnen die we geven gewoon ophogen als het nodig is.’
Moeder: ‘Morgen gaat ze dan uit de couveuse en het beademingsbuisje wordt er uit gehaald. Verder blijft
alles? Plakkers enzo?’
Neonatologe: ‘Nee, alleen het infuus blijft over.’
Verpleegkundige: ‘Wat een onwerkelijk gesprek is dit.’
Vader: ‘Je denkt, “dat gebeurt ons niet”. Dat moet ook als je hier rondloopt, maar in je achterhoofd heb je
het wel.’
Neonatologe: ‘Ja, dat moet ook, jullie hebben al veel meegemaakt hier.’
Vader: ‘Het is wel een héle hardnekkige schimmel.’
Neonatologe: ‘Ja, en misschien is die wel de reden voor dit alles.’
Vader: ‘Want dat was het grote keerpunt, die zaterdag dat ze ziek werd. Sindsdien waren er zorgen, dat was
het keerpunt.
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Neonatologe: ‘Ja zeker, maar er waren al eerder ook problemen. Dit is wat we weten, dat twee tot vier
weken na een incident met zuurstofgebrek dit soort schade ontstaat. Het kan dus vlak na de geboorte
gebeurt zijn en dat weekend maakte het erger. Dat was nog een keer een aanslag op een kwetsbaar gebied.’
Vader: ‘Ik weet niet meer wat te zeggen. Ik was maandagmiddag al geschokt en werd somber van wat we
hoorden.’
Moeder: ‘Hoe moet dat morgen als er familie komt? Mogen die dan wel even achter elkaar op de afdeling
komen?’
Verpleegkundige: ‘Ja, dat mag.’
Moeder: ‘Irma blijft dan in haar couveuse?’
Verpleegkundige: ‘Ja, tot jullie zeggen; “we zijn samen, iedereen heeft afscheid genomen.”’
Vader: ‘Het is een verschrikkelijke maand, want ze heeft nu bijna een maand geleefd.’
Neonatologe: ‘Al eerder hè, dit alles heeft mogelijk ook te maken met wat gebeurde voor de geboorte.’
Ouders: ‘Ja, dat weet je niet.’
Vader: ‘We moeten veel gaan regelen, want dit is definitief.’
Neonatologe: ‘Dat is zo. Heb je de pastor al gesproken?’
Vader: ‘Ja, en ik ga de begrafenisondernemer bellen.’
Moeder: En erna moeten we naar (woonplaats), want binnen twee dagen moet het toch geregeld zijn?’
Verpleegkundige: ‘Nee, dat hoeft niet zo snel, maar dat kan via de begrafenisondernemer, die regelt dat
voor je als je wil, ze halen Irma ook op als je dat wilt.’
Vader: ‘Oh, dat zou prima zijn.’
Neonatologe: ‘Je kan haar ook zelf meenemen, in een mandje of wiegje. Wil je dat?’
Vader: ‘Ik ga eerst de begrafenisondernemer bellen.’
Moeder: ‘Nu al?’
Vader: ‘Ja, dit is definitief, morgen zijn we er misschien niet toe in staat. En ik wil liever bellen met iemand
die er wat van weet. Want bijvoorbeeld de burgerlijke stand moet ook.’
Verpleegkundige: ‘Ja, maar dat doet de begrafenisondernemer ook.’
Moeder: ‘Binnen één dag is alles zo anders!’
Neonatologe: ‘Ja, we hadden het wel voorspeld gisteren, maar het gaat toch snel.’
Vader: ‘Jullie hebben je uiterste best gedaan, maar ze was gewoon te vroeg geboren. Je hebt geluk als het er
doorheen komt, als het goed gaat.’
Moeder: ‘Vandaag gebeurt er niets meer met haar?’
Verpleegkundige: ‘Nee, gewoon, alleen antibiotica, zodat ze zich niet zieker gaat voelen.’
Vader: ‘Wat als er een escalatie komt vannacht?’
Neonatologe: ‘Ik verwacht niet dat het gebeurt, maar ja, je kunt het niet uitsluiten.’
Verpleegkundige: ‘Moeten we er afspraken over maken?’
Neonatologe: ‘Ja misschien voor als het buisje er uit gaat. Door de verzorging, of als ze het zelf doet. Dat
het er uit valt tijdens verzorging of ze trekt het er zelf uit, dat gebeurt soms, maar verwacht je van Irma niet.
Het zal wel niet, maar als het gebeurt, en ze ademt niet, moeten we er dan een nieuw buisje in doen?’
Vader: ‘Nee, dan verleng je haar lijden weer. Maar de kans is klein dat zoiets gebeurd?’
Neonatologe: ‘Ja, die kans is klein.’
Vader: ‘Oké, maar wel bellen als het gebeurt natuurlijk.’
Verpleegkundige: ‘Het heeft niet met dit gesprek te maken, we gaan het niet in de hand werken omdat we
morgen toch stoppen. Je verwacht ook niet dat het gebeurt, maar als het gebeurt dan …’
Vader: ‘Nee, Oké.’
Neonatologe: ‘Als ze onrustig wordt, geven we haar meer morfine.’
Moeder: ‘Krijgt ze nu veel morfine of weinig?’
Neonatologe: ‘Weinig.’
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Moeder: ‘Oh wat is het moeilijk, … te geloven dat haar hersentjes…’
Vader: ‘Het is gelukkig te zien op een scan tegenwoordig. Want anders zou je het pas na een jaar merken.
We weten voldoende. We gaan bellen.’
Neonatologe: ‘Doe wat je wilt, kom wanneer je wil.’
Verpleegkundige: ‘Heb je een eigen pastor?’
Vader: ‘Nee. Het dossier wordt bewaard?’
Moeder: ‘Voor de oorzaak van de geboorte is het nog te vroeg. We hebben voor volgende maand een
afspraak bij de gynaecoloog. Dat blijf je je afvragen, waardoor het komt. Meestal wordt het niet bekend
hè?’
Vader: ‘Door de infectie waarschijnlijk.’
Neonatologe: ‘Ja, meestal wordt het niet bekend, maar bij Irma, met haar huid, denk je wel aan een infec-
tie. Áls het bekend wordt, is een infectie vaak de reden.
Vader: ‘Maar hoe die infectie kan ontstaan, weet je niet. Horen we dat later wel misschien?’
Verpleegkundige: ‘Er is ook altijd een nagesprek als een kind op de afdeling is overleden. Na een aantal
maanden.’
Vader: ‘Ja, dan hebben we veel te verwerken.’
Moeder: ‘Gaan we naar Irma toe?’
Vader: ‘Straks, want dit is definitief, dit is niet niks. Het vonnis is geveld.’
Moeder: ‘Zij weet het niet, dat is gelukkig.’
Vader: ‘Ja, gelukkig, je doet het voor haar. Dit alles.’
Verpleegkundige: ‘Jullie vroegen of ik er morgen zou zijn. Ik ben vrij, maar … (naam verpleegkundige) is
er morgen en zij is vaste verpleegkundige en ze wil het morgen wel afronden. Ik heb haar gebeld en het
gevraagd. En … (twee verpleegkundigen) zijn er vanavond. Die kennen jullie hè?’
Vader: ‘Ja, na een maand ken je iedereen.’

De verpleegkundigen dragen Irma op deze wijze aan elkaar over.
Verpleegkundige (dagdienst): ‘Irma. Morgen wordt de behandeling gestaakt. Naar aanleiding van het
gesprek gisteren zeggen de ouders; “dit kun je haar niet aandoen”. Aanvankelijk was gezegd tegen hun dat
ze morgen opnieuw zouden bespreken naar aanleiding van de EEG en de echo. Maar de echo toonde van-
daag dat het nu al duidelijk is. Bovendien heeft ze bij het inbrengen van een broviac convulsies gehad. We
weten niet wat de oorzaak was. Door pijn of door cerebrale oorzaak? Al met al zeggen de ouders: “dit wil-
len we niet”. Ze vroegen of ze dat gesprek niet eerder konden hebben. En we hebben het dus met ….
(naam neonatologe) al besproken.
De echo laat grote gaten zien, over een groot gebied. Er is 99% kans op motorische handicaps en een grote
kans op mentale handicaps. We behandelen haar gewoon door nu. Ze krijgt antibiotica en alles, de familie
komt afscheid nemen, en morgen zal ze overlijden.’
Verpleegkundige (avonddienst): ‘Is ze stabiel aan de beademing?’
Verpleegkundige (dagdienst): ‘Ja. Er is afgesproken dat mocht ze zich extuberen, dat we dan niets doen,
niet opnieuw intuberen.’
Verpleegkundige (avonddienst): ‘Is dat code C? Triest zeg. Hoe komt het?’
Verpleegkundige (dagdienst): ‘Code, ja, weet ik niet. Ja, het is vier weken naar de geboorte en ze heeft in
dat weekend ook grote problemen gehad. De ouders zeggen ook dat het in dat weekend gebeurd is. Een
sepsis hè. Waarschijnlijk een gist. Nu heeft ze wéér een gist. En dan zou ze daarvoor nóg een anti-gist mid-
del moeten. En of ze dat redt, misschien lukt dat niet eens.’
Verpleegkundige (avonddienst): ‘Als dat hoofd, als je daar gaten in hebt, dan moet je het niet proberen ook.’
Verpleegkundige (dagdienst): (tot de neonatologe die net de zaal op komt lopen) ‘Welke code hebben we
nu eigenlijk bij Irma afgesproken?’
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Neonatologe: ‘Code D. Geen verdere behandeling. Niets verder, alleen luminal bij convulsies. Geen switch
van antibiotica. Niet reanimeren en niet intuberen.’
Verpleegkundige: ‘Die code heb ik toch niet opgedrongen hè, door daar naar te vragen, naar de afspra-
ken?’
Neonatologe: ‘Nee.’
Verpleegkundige: ‘Ik heb nog een hoop schrijfwerk over dit gesprek.’
Neonatologe: ‘Ja, ik ook, ik heb al zoveel geschreven over haar.’

De artsenoverdracht.
Assistent: ‘Irma, daar hebben we al uitgebreid over gesproken. De cystes zijn toegenomen. Daarom is het
niet zinvol om door te gaan met behandelen. Morgen wordt de behandeling gestaakt. De familie komt
eerst nog afscheid nemen. Of ze dan eerst nog gedoopt wordt zijn de ouders nog niet uit. Daarna kan de
behandeling gestaakt worden. Het is echt ‘categorie D’, als ze zich extubeert, of als wij haar per ongeluk
extuberen, geen reïntubatie, de ouders zijn in het ziekenhuis.’
Assistent (avonddienst): ‘Krijgt ze extra sedatie?’
Assistent: ‘Nee, normale morfine bij beademing, ze is daar rustig bij. De EEG was ‘normaal’. Na luminal,
dat is vannacht gegeven. Die convulsies worden niet door het EEG verklaard.’

De volgende ochtend dragen de verpleegkundigen Irma aan elkaar over.
Verpleegkundige (nachtdienst): ‘Ze heeft een behoorlijke strijd van weken tegen infecties gevoerd, en als
klap op de vuurpijl cystes, PVL. Ze wordt vandaag afgekoppeld om die reden. … (naam verpleegkundige)
heeft de eer. Moeilijk hoor. En dan ligt ze zo te kijken met die heldere oogjes.
Moeder is ingestort – flauwgevallen, is naar de EHBO geweest. Is grieperig, ziek. Vader moet nog beslissen
over of de pastor komt of niet. Eventueel niet, in principe komt de familie nog en daarna, als ze met zijn
tweeën over zijn dan stoppen. De ouders zeggen; “het heeft al te lang geduurd.”’
Verpleegkundige (dagdienst): ‘Ik heb gedroomd van Irma. Het kind is ook al zo lang hier, al een maand, dat
is moeilijker dan een kind dat maar kort hier is.’
Verpleegkundige (nachtdienst): ‘Ze is klaar, verzorgd, er hoeft eigenlijk niets meer. Er is niet veel personeel,
dus ik heb haar alvast verzorgd. Ik vind het wel snel gaan hoor. Er is toch eigenlijk maar twee dagen gedacht
over de hersenschade? En dan kijkt ze nog zo helder uit haar oogjes ook – gaat het niet te snel?’
Verpleegkundige (dagdienst): ‘Nee, het begon al eerder, de vader was al eerder bezorgd over de flaring. Na
het ziek worden in feite. En maandag ging dat verder, werd het concreter.’
Verpleegkundige (leidinggevend): ‘Wanneer gaan jullie afkoppelen?’
Verpleegkundige (dagdienst): ‘Het zal niet zo snel zijn, want de familie van de ouders komen eerst nog. Ik
weet niet hoe het zal gaan vandaag want moeder is ziek – aan de andere kant: ze zijn er nu helemaal op
ingesteld.’

De verpleegkundige gaat zich voorbereiden, leest alle verslagen van gesprekken in de verpleegkundige sta-
tus door: ‘Wat is er veel geschreven! Wat korter zou ook wel handig zijn.’
Later bespreekt de verpleegkundige de situatie met de neonatologe.
Verpleegkundige: ‘Irma. Ja.’
Neonatologe: ‘Ja.’
Verpleegkundige: ‘Wat moet je dáár van zeggen? De moeder is ingestort, gisteren flauwgevallen, ze is griepe-
rig, ziek. Maar ik verwacht ze later met familie.’
Neonatologe: ‘Oh. Ja begrijpelijk. Weet je al of Irma nog gedoopt zal worden?’
Verpleegkundige: ‘Nee, ik weet het niet, ik denk dat het niet gebeurt.’
Assistent: ‘Jammer.’
Co-assistent: ‘Wat gebeurt er nu straks, hoe laat je haar inslapen?’12
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Neonatologe: ‘Dat ligt aan de ouders, wat zij willen. We kunnen de dormicum verhogen, een slaapmid-
del, en dan trek je de tube er uit. Ik weet het niet hoor, of ze dan doorademd. Het kan best hoor, dat ze gaat
gaspen, dan moet ze meer krijgen.’
Co-assistent: ‘Moet je daarna om obductie vragen?’
Neonatologe: ‘Daar moet ik om vragen ja, dat is een vreselijke vraag. Het lijkt zo gevoelloos.’
Assistent: ‘Maar ja, je wil wel precies weten wat er in de hersenen is gebeurd. Moet dat eigenlijk apart
betaald worden, obductie, moeten de ouders dat betalen?’
Neonatologe: ‘Nee, dat is bij de prijs inbegrepen. Morgenochtend gebeurt die al als ze vandaag overlijdt.
Dan kan ze morgen naar (woonplaats).’
Verpleegkundige: ‘Tenzij de ouders haar mee willen nemen.’
Neonatologe: ‘Ja. Niet alleen de hersenen zijn van belang bij obductie. Want van de darmen wil je ook
weten of zich daar een ontsteking heeft voorgedaan. En de huid, de relatie huid-darmen. En die schimmel,
misschien heeft die toch thrombussen in het hart veroorzaakt. Er zijn dus wel een aantal vragen waarom ik
het kan verkopen om het te vragen, want ik zou het zelf nooit willen.
De ouders willen ook weten: “wat maakt het uit, heeft het consequenties voor later, in het algemeen”. Als
ik het moet verkopen, moet ik toch zeggen dat het eigenlijk alleen in het algemeen belang is, dat hun
kindje er niets meer aan heeft. Je moet ook vertellen dat ze alles open maken. Dat ze de schedel dan weer
heel netjes dicht maken.’
Verpleegkundige: ‘Ja, heel duidelijk zeggen wat ze doen en hoe het er uit ziet. Dat moeten ouders echt
weten.’
Verpleegkundige: ‘De claforan geef ik nog, maar de fungizone niet meer, goed?’
Neonatologe: ‘Nee, prima.’
Verpleegkundige: ‘Over de morfine en de dormicum. In het infuus en wat shotjes ook klaar maken?
Neonatologe: ‘Ja.’

Aan het einde van de ochtend komen de ouders met familieleden naar Irma kijken. De vader komt eerst.
De moeder komt later in een rolstoel, ze heeft koorts. Als de vader er is doet Irma haar oogjes open, ze heeft
de hik.
Vader: ‘Kijkt nou. Hoe ze haar oogjes open doet. Dat kan toch niet? Dat zou mijn vrouw niet verdragen,
haar zo te zien, wakker, met haar ogen open.’
Verpleegkundige: ‘Ze wil nog een keer kijken.’
Verpleegkundige (tegen de neonatologe): ‘Moet ik de dormicum al gaan geven, dan gaat ze slapen.’
Neonatologe: ‘Ja, goed. Maar denk je niet dat de moeder haar nog zo wil zien?’
Verpleegkundige: ‘Ik weet het niet. Laat ik nog maar even wachten.’
Als de moeder komt is Irma nog wakker. De ouders kijken samen naar haar. Een familielid maakt video-
opnamen.’
Ze besluiten dat ze zullen gaan kangoeroeën of Irma in de armen zullen nemen en dat dan de beademing
zal worden losgemaakt. De verpleegkundige zet schermen om Irma’s couveuse neer. Ze wil de ouders van
Irma zo veel mogelijk privacy geven en andere ouders beschermen voor confronterende zaken. De ouders
willen niet naar een ouderkamertje omdat ze daar te veel nare dingen hebben meegemaakt. Bovendien, zo
zegt de verpleegkundige, is het dan ook definitief, als je daar naar toe gaat.
Om 13 uur leggen de verpleegkundige en de neonatologe Irma te kangoeroeën bij de vader. Dat heeft hij
nog niet gedaan.
Vader: ‘Wat is ze klein en licht!’
De ouders praten op zachte toon met de verpleegkundige en de neonatologe.
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Op de zaal is het rustig, er zijn weinig kinderen en ze zijn ook niet erg ziek. Een voldragen pasgeborene, die
even tevoren was opgenomen en niet ziek bleek, zorgt wel voor wat ‘overlast’ doordat het kind heel hard
huilt. De verpleegkundigen trachten de baby te kalmeren, maar het gehuil klinkt heel luid.
Na ruim een half uur geeft de verpleegkundige dormicum aan Irma. Iets voor tweeën verwijdert men de
tube en legt men Irma bij de moeder in de armen. Zo gaan ze toch naar een ouderkamertje. Uiteindelijk
overlijdt Irma pas om vier uur die middag. Ze werd in de ouderkamer, liggend bij de ouders, weer roze en
ademde vrij snel. De neonatologe dacht aanvankelijk dat het na de eerste dosis dormicum te snel zou gaan
want Irma stopte met ademen en werd blauw. Even later deed ze de oogjes echter weer open. De vader had
op dat moment volgens de verpleegkundige gezegd: ‘Heb ik toch de verkeerde beslissing genomen?’ ‘Nee’,
had de verpleegkundige gezegd, ‘wij hebben besloten dat verder behandelen geen zin had.’

‘Wantrouwiger, achterdochtiger, onzekerder’

De ouders van Irma verwerven tijdens de behandeling van hun dochter een complexe grondhouding.
Jegens wie ze de houding van wantrouwen, achterdocht en onzekerheid hebben wordt niet uitgesproken,
maar eerder in hetzelfde gesprek verzucht de vader van Irma dat er weliswaar veel artsen zijn (op de afde-
ling) maar dat ze desondanks weinig weten. De verpleegkundige vraagt bezorgd of de ouders die teleur-
stelling ervaren door de behandeling en de manier waarop ze geïnformeerd worden. Dat lijkt niet zo te
zijn.13 Het gesprek vindt plaats op een breekpunt in het interpretatieproces en de behandeling. De vader
verbindt aan de onzekerheid de mogelijke gehandicapte toekomst van zijn dochter. Op zich was er goed
nieuws, twee gevreesde operaties waren niet nodig. Maar juist ook dat goede nieuws versterkte bij de
ouders de indruk van Irma’s labiele toestand. Belangrijker was echter het feit dat er aanwijzingen voor
hersenschade waren bijgekomen. We zien dat de ouders – de vader meer dan de moeder – dan al sterk aan
de wenselijkheid van verder levensverlengende behandelingen gaan twijfelen, nog voordat ze weten dat er
ook echt gaatjes in het hersenweefsel van Irma zijn gevallen.

De ouders van Irma spelen duidelijk een rol bij de besluitvorming om de behandeling te staken. Door
de manier waarop de informatie over Irma’s toestand met hun besproken wordt raken ze betrokken bij de
besluitvorming. Dat gebeurt schijnbaar zonder dat het een expliciet doel van de stafleden is. Want de staf-
leden stellen zelf enkele keren dat zij de beslissing hebben genomen en de ouders in navolging daarvan een
‘advies’ geven. In werkelijkheid komt het advies (en dus het perspectief op de legitimiteit van de behande-
ling en de toekomst van Irma) tot stand in samenspraak met de ouders.

Stafleden wensen de beslissing in eigen hand te houden, vooral omdat ze menen dat het voor ouders te
zwaar is om zich verantwoordelijk voor te voelen. Maar de manier waarop behandelingen van dergelijke
kinderen verlopen (met de grote toekomstige risico’s) en de manier waarop stafleden de gegevens over de
behandeling en de toekomst bespreken met ouders leidt er toe dat ouders wel degelijk een actieve rol bij
de interpretatie van gegevens kunnen spelen en bij kunnen dragen aan de besluitvorming.

Hoe voltrok zich dit proces van betrekken bij de besluitvorming? Irma heeft na haar geboorte grote
problemen. Haar huid ziet er vreemd uit en gaat snel kapot. Ze heeft veel beademing nodig en kan ook
met die beademing lange tijd niet adequaat van zuurstof worden voorzien.14 Ze heeft een hele bolle buik
en lijkt jonger dan de zwangerschapsduur van 26 weken. Omdat Irma 26 weken is, twijfelt de neonato-
loog, in tegenstelling tot de assistent, niet aan de legitimiteit van de behandeling, hij doet alles om haar in
leven te houden. Op de afdeling gaat het een uur na geboorte weer slechter. Als de ouders op bezoek
komen is Irma echter ‘gestabiliseerd’. De ouders krijgen te horen dat het nog af te wachten is hoe het met
Irma zal gaan, vooral gezien de huidafwijking. Op hun vraag of Irma zuurstofgebrek heeft gehad krijgen
ze te horen dat het niet zo was, maar dat ze het wel moeilijk heeft gehad. De huid wordt het meest bespro-
ken, met name ook door de verhoogde kans op infecties en door de kans dat Irma een aangeboren afwij-
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king heeft. De echo’s van Irma’s hersenen geven geen aanwijzingen voor beschadigingen. De ouders krij-
gen wel te horen dat daar bij een dergelijk te vroeg geboren kind problemen kunnen ontstaan en de
moeder reageert gealarmeerd op die informatie. Ondanks de twijfel en de zorgen van de eerste week
wordt met de ouders ook besproken hoe het gaat als Irma zonder intensive care kan en naar een zieken-
huis dichtbij de ouders kan gaan. Voor de vader is de vraag of hij tijdelijk naar huis, naar de eigen zaak,
kan gaan, een soort test om te horen hoe kritiek de situatie van Irma is.

De eerste grote overgang in Irma’s toestand, zelf gaan ademen, wordt door de neonatoloog voorgesteld
als een soort test: ‘Ze moet zich gaan bewijzen’. De moeder vindt het zelf kunnen gaan ademen, toch een
teken van vooruitgang, eng. Het beademd zijn van Irma geeft haar schijnbaar zekerheid. Ze heeft in het
andere ziekenhuis begrepen dat de grens van overleving ligt bij 28 weken, want zolang zou ze minstens
moeten proberen de zwangerschap te laten voortduren. De huid ziet er beter uit en ook onderzoek toont
aan dat er geen groot probleem met de huid is. Als Irma dan zelf ademt wordt ze na enkele dagen erg ziek.
Met name door de lage bloeddruk is men bang voor latere gevolgen. De ouders zijn daarvan doordrongen
in het gesprek met de assistent. In dat gesprek trachten ze ook duidelijkheid te krijgen over de manier
waarop Irma’s toestand geïnterpreteerd moet worden. Is het feit dat ze de infectie overleefde nu een teken
van haar kracht of juist niet? Heeft het haar sterker gemaakt? Ze is ouder geworden, zegt dat iets? Er
komen geen antwoorden. De ouders begrijpen wel dat Irma vooruit zal moeten gaan. Alleen ouder wor-
den doet het niet, ‘Ze moet groeien’, begrijpt de moeder. ‘Stabiliteit’ is niet meer genoeg, de inhoud van
het begrip wordt door de ouders en de stafleden besproken. Voor de stafleden is het een betrekkelijk
inhoudsloos begrip, ze duiden er in ieder geval niet een positieve ontwikkeling mee aan, hoogstens is het
een aanduiding dat er geen onbeheersbare ontwikkeling gaande is. De vader duidt dit ook zelf aan: ‘Zo-
lang zoveel middelen nodig zijn kun je eigenlijk niet spreken van ‘stabiel’.

Inmiddels hebben de artsen met de echo aanwijzingen gevonden voor hersenschade veroorzaakt door
zuurstoftekorten en de neonatologe bespreekt dit ook met de ouders. Irma ondergaat weer een terugval,
ze moet weer beademd worden. Andere problemen dringen zich op de voorgrond. Wegens een open duc-
tus en een probleem met infuzen dreigen er twee operaties te moeten worden uitgevoerd. Juist deze con-
crete dingen benadrukken de ernst van de situatie. Er is geen wezenlijke vooruitgang geboekt in haar toe-
stand, alleen haar huid ziet er beter uit. Haar vader stelt: ‘Dat is het enige punt dat ze gescoord heeft’. De
vrees voor operaties gekoppeld aan de zorgen om de witte plekjes in Irma’s hersenen en het feit dat ze niet
werkelijk vooruit gaat doen de ouders instemmend reageren op de suggestie van de neonatologe: ‘moet
dat allemaal wel?’ De manier van redeneren blijkt na het gesprek als de neonatologe vertelt dat ze het zo’n
moeilijk gesprek vond. Ze wist van een collega al dat er inmiddels cystes in de hersenen gezien waren. Die
blijken de werkelijke reden voor de twijfel over de zin van verdere behandeling. Het gaat in feite om een
besluitvormingsproces wegens ‘zinloosheid’, maar de elementen die een dergelijke behandeling mogelijk
‘kansloos’ maken, krijgen aanvankelijk meer aandacht. Pas als er bij Irma hersenbeschadigingen zichtbaar
worden, interpreteert men de verder nog noodzakelijke behandelingen opnieuw. Die blijken dan grote
nadelen en een kleine kans op succes te hebben. Daaruit blijkt dat bij de afwegingen de toekomstige kwa-
liteit van leven van het kind de allerbelangrijkste rol speelt. Als de hersenschade niet zichtbaar was
geweest, had men zeer waarschijnlijk alle behandelingen uitgevoerd omdat ze in het zicht van een
gezonde toekomst wel degelijk een kans boden.

De besluitvorming staat dus in het teken van de kwaliteit van leven. Allereerst valt op dat Irma aan de
beademing blijft. De artsen wegen met elkaar waarom het verstandig is om Irma aan de beademing te
laten. Het beademd zijn is voor Irma niet prettig. Daar staat tegenover dat extuberen de ouders zou kun-
nen verwarren (‘hoop geven’) en bovendien is, zoals we al eerder zagen, beademen instrumenteel bij het
denkbaar en uitvoerbaar maken van levensbeëindigend handelen. Het blijkt dat ouders bij deze beslissing
samen met de neonatologe tot een overeenkomstige gedachtengang komen, maar dat aan die gang van
zaken geen bewuste aanpak van de neonatologe ten grondslag ligt. Ze bespreekt eenvoudigweg snel (wat
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sommige gegevens betreft echter nog niet eens onmiddellijk) de gegevens die ze heeft met de ouders en ze
verhult niet de onzekerheid die deze gegevens veroorzaken.15 Ze benadrukt die onzekerheid zelfs her-
haalde malen met het woordje ‘kan’. Zo worden de ouders betrokken bij de interpretatie van alle gege-
vens. Dat is een langdurig proces. Reeds na de eerste ziekteperiode worden de ‘witte plekjes’ in de herse-
nen van Irma besproken en de ouders duiden regelmatig aan dat ze zich daarom zorgen maken. ‘Als het
maar geen kasplantje wordt. Het is allemaal wel leuk met apparaatjes, maar….’, zegt de vader tegen de
verpleegkundige als de operaties niet nodig blijken te zijn en juist daardoor het verloop van Irma’s behan-
deling onvoorspelbaar blijkt. Er is in ieder geval geen sprake van een behandelingsadvies dat de artsen
opstellen zonder dat ze de mening van de ouders kennen en dat ze onverwacht aan de ouders mededelen.
De ouders spelen eerder een actieve rol in het formuleren van het behandeladvies dat ze later krijgen van
de artsen. Voor de stafleden is het van belang dat zij de beslissing niet aan de ouders overlaten, maar merk-
waardig genoeg betrekken ze de ouders wel zo bij de afwegingen dat zij dit wel bewerkstelligen. Voor de
ouders zelf is dat niet van belang, die vinden dat het nemen van deze beslissing het enige is dat ze voor
Irma kunnen doen. In plaats van de veronderstelde last van de beslissing voor de ouders, geeft deze beslis-
sing de ouders het vermogen iets voor het kind te doen, ouder te zijn.

Opmerkelijk is dat het betrekken bij de besluitvorming geen expliciet doel was van de neonatologe, die
zegt immers in gesprek met andere artsen op de vraag van neonatoloog (5) ‘Wat vinden de ouders er van?’
dat zij als artsen ‘daar toch ook nog iets over te zeggen hebben?’ Het betrekken bij de besluitvorming
startte voordat er hersenschade zichtbaar was en het kon ontstaan doordat de arts openlijk onzekerheid
liet blijken. Daarmee gaf ze de ouders ruimte maar ze maakte het hen ook moeilijk. Het probleem van de
onderhandelingshuishouding: die maakt wantrouwiger, achterdochtiger en onzekerder. De zeggenschap
van de ouders is ook erg problematisch, want ze betreft de allermoeilijkste beslissing die genomen kan wor-
den: een keuze om niet verder te behandelen wegens de toekomstige kwaliteit van het leven van het eigen
kind. De arts en verpleegkundige benadrukken: ‘wij geven jullie een advies’. Maar de ouders beleven het
(m.i. terecht) zo dat zij degenen zijn die beslissen. Want zij geven vorm aan het toekomstbeeld over Irma
en ze geven ook aan waarom er een beslissing moet worden genomen. Daarmee maken ze het advies voor
de artsen mogelijk. Beslissingen op grond van kwaliteit van leven zijn niet zo gemakkelijk want ze zijn
subjectief. De ouders voegen het argument toe dat de beslissing om te stoppen echt mogelijk en nodig
maakt: we willen haar zo’n leven niet aandoen, ze lijdt en zal in de toekomst lijden.’

Bekwame ouders

De noodzakelijke bijdrage die de ouders van Irma aan de beslissing bijdragen is bijzonder van aard.
Anspach (1993: 124) stelt dat zeggenschap van ouders bij besluitvorming voor hun van positieve invloed
kan zijn: “There is evidence that participating in life-and-death decisions in the nursery is not psychologi-
cally harmful to parents. Moreover, psychologists Irving Janis and Leon Mann have noted that
‘post-decisional regret’ (guilt) is less likely to ensue when decisions are made through what the authors
call ‘vigilant information processing’. In order for vigilant information processing to occur, those who
make consequential, emotionally charged decisions should participate actively in decision making and
should be given time to weigh the alternatives carefully. Thus, clinicians can facilitate vigilant informa-
tion processing by presenting parents with a range of prognostic outcomes, by introducing parents to
others in similar situations, by presenting them with options, and by allowing sufficient time for careful
deliberation. Conversely, post-decisional regret is more likely to ensue when parents are not provided
with sufficient information or when they are not given enough time to weigh the alternatives.” Anspach
verzet zich tegen het paternalistische argument van de neonatologen dat ze ouders geen zeggenschap bij
beslissingen geven omdat ouders schuldgevoelens zouden overhouden aan het bijdragen aan de besluit-
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vorming over hun kind. Harkema en Van Bergen (1991: 88) stellen: ‘Hulpverleners die ervan uitgaan dat
de verantwoordelijkheid voor een zo moeilijke beslissing voor ouders te zwaar zou zijn, doen er goed aan
zich te realiseren dat een mens zich in het algemeen het allermeest schuldig voelt als hij zich achteraf reali-
seert dat hij zich de hem toekomende beslissingsbevoegdheid uit handen heeft laten nemen. De beslissing
is dan geen onderdeel van eigen handelen geweest en de gevolgen zullen ook niet als zodanig worden
gezien. Indien ouders de beslissing hebben overgelaten aan de behandelend arts zullen zij dit achteraf niet
zelden ervaren als een tekortschieten ten opzichte van hun kind.’

De ouders van Irma hebben ook de behoefte een rol te spelen bij een dergelijke beslissing omdat ze
menen dat het alles is dat ze voor Irma kunnen doen. De kwestie van zeggenschap is in deze casus enkele
keren expliciet aan de orde gekomen tijdens gesprekken. De artsen stellen dat ze de ouders een advies wil-
len geven. Daarmee impliceert men dat de ouders dat advies kunnen volgen of niet en dat het advies los
staat van de mening van de ouders, het alleen om strikt medische feiten gaat. Zoals getoond in de casus
wordt zo’n advies echter tijdens gesprekken (met de ouders) gaandeweg geformuleerd. Het gaat beslist
niet om een los van de ouderlijke opvattingen staande mening over harde medische feiten. Het advies van
de artsen wordt in die gesprekken voorbereid en ook mogelijk gemaakt. Het staat niet los van het ouder-
lijke perspectief. Want indien ouders wensen dat de behandeling door gaat, dan kunnen artsen niet
gemakkelijk de behandeling staken.

Voor de staf op de afdeling neonatologie is de (mate van) zeggenschap van ouders bij beslissingen rond
het levenseinde van hun kind een heikel punt. De staf heeft verschillende ideeën in een samengesteld nor-
matief geheel over de (mate van) zeggenschap van ouders.16 In dat geheel zitten een aantal dubbelzinnig-
heden. De staf zegt dat ouders niet het idee moeten krijgen dat ze zelf de beslissing over het leven of dood
van hun kind moeten nemen. Maar in de praktijk is te zien dat de informatiepraktijk die ontstaat er wel
toe leidt dat ouders (mee)beslissen. De consensus tussen ouders en stafleden die volgens Anspach (1993)
tot stand komt door enigszins manipulatieve en doelgerichte informatie strategieën van stafleden ontstaat
in deze situatie op een andere manier. Stafleden van de afdeling in Amsterdam presenteren in veel geval-
len de informatie niet op zodanige wijze dat ouders het meteen met hen eens zijn. In plaats daarvan
brengen ze nieuws vaak nog op ongewogen wijze en ze bespreken openlijk hun onzekerheid over de
nieuwe informatie. De informatie wordt niet gebracht met het doel te overtuigen want er zijn over die
informatie door de medici vaak nog geen conclusies bereikt. Ook de doelstelling van de behandeling staat
ter discussie en verschilt van situatie tot situatie en van ouderpaar tot ouderpaar. De arts stelt in het laatste
gesprek wel dat het doel van de neonatologie is: ‘een lichamelijk gezond meisje dat kan functioneren in
onze maatschappij’, maar een dergelijke ‘doelstelling’ kan niet dienen als harde richtlijn voor beslissingen.
Ten eerste is er onzekerheid over de toekomstige gezondheidstoestand en ook het streven zelf om alleen
kinderen in leven te houden die waarschijnlijk gezond zullen zijn is omstreden. De legitimiteit van het
streven naar alleen gezonde overlevers is onzeker.

Deze omgang met onzekerheden past in de context. De besluitvorming op de afdeling in Amsterdam
is een collectief proces. Veel mensen spelen een rol bij het mededelen van gegevens aan ouders en ook bij
het interpreteren van gegevens. Er is daardoor veel minder controle over informatie dan op de afdeling in
Gent. De manier van informatie geven aan ouders is daar ook op gebaseerd. De ouders moeten op de
afdeling in Amsterdam leren meedenken en krijgen door de twijfel ruimte in de besluitvorming. De onze-
kerheden over de gegevens worden anders voorgesteld op de afdeling in Amsterdam dan op de afdeling in
Gent.

Op de afdeling in Amsterdam lijken de artsen vooral vertrouwen bij ouders op te bouwen als zij zich
onzeker tonen over de situatie en alle opties met hen bespreken. De onzekerheid past bij de interpretatie
van gegevens over deze kinderen, stellen de stafleden. De ruimte voor de ouders ontstaat in deze omgang
met onzekerheid. De ouders zijn geen passieve informatieconsumenten die naar believen gestuurd kun-
nen worden. Op de afdeling in Amsterdam schuilde de ruimte voor de ouders in hun vaardigheden om te
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gaan met de twijfel en onzekerheid. Op de afdeling in Gent ontstond de ruimte voor ouders om mee te
beslissen juist door de zekerheid van de (positie van) de artsen. De artsen op de afdeling in Gent situeren
de onzekerheid in de kinderen zelf, en minder in de interpretatie van de gegevens over die kinderen. De
arts die samen met de ouders besliste over het leven van kind Tom kon in die context zeggen: (parafrase)
‘We behandelen een kind dat zonder onze hulp niet zou overleven, we moeten de rol van de natuur over-
nemen en keuzen maken. Er is hersenschade bij Tom en u mag beslissen om hem niet verder te behande-
len. Dat is goede geneeskunde, dat kan ik zeggen want we hebben hem een kans gegeven, we hebben
gedaan wat we konden, hij heeft hersenschade, we hebben het recht om te stoppen.’

We zagen hier niet wat Anspach (1993) en Guillemin & Holmstrom (1986) beschreven: ouders die
buiten de besluitvorming over hun kind werden gehouden. De auteurs schetsen de ouders als passieve
informatie-consumenten en onderschatten de onzekerheid over de feiten en wat gezien die feiten voor
deze specifieke ouders als goede behandeling moet worden gezien. Ze onderschatten ook de onzekerheid
van artsen bij de behandeling van deze liminale wezens die zozeer afhankelijk zijn van levensverlengende
behandelingen.

Silverman (1987) betoogde dat hoe groter de onzekerheid in de geneeskunde is, hoe groter de kans op
democratische besluitvorming is. Hij laat zien dat artsen in bepaalde situaties de toestand van kinderen
‘ontmedicaliseren’. Ze maken een op zich medisch te behandelen kind tot een sociaal probleem wanneer
ze menen dat het kind niet behandeld moet worden. Ook Silverman betoogt dus in feite dat artsen aanstu-
ren op beslissingen en dat ze pogen ouders te overtuigen van hun mening. In een casus als die van Irma blijkt
echter dat ook als behandelingen medisch wel mogelijk zijn, ouders toch een mening hebben over de sociale
wenselijkheid. Er bestaan geen puur ‘medische’ beslissingsgronden, dus ook ‘ontmedicaliseren’ lijkt onmo-
gelijk. Het medisch mogelijke en het sociaal wenselijke is helemaal niet te scheiden. Van ‘democratische
besluitvorming’ is bovendien geen sprake, dat is ook niet de bedoeling. Wie heeft er immers het recht om
over een dergelijke kind te beslissen? Het gaat over een jong kind dat eigenlijk het leven op een uitermate
afhankelijke wijze begonnen is en waarbij de ouders en de staf beoordelen wat mogelijk en gewenst is. Dat
besluitvormingsproces verloopt niet strikt aan de hand van volgens vaste en doorzichtige regels (als vast-
gelegd in wetgeving) maar afhankelijk van de specifieke situatie, met de min of meer toevallig samengeko-
men deelnemers. Democratisch is het ook niet in de zin dat er gestemd kan worden, dat er een spel van
meerderheid en minderheid is dat uiteindelijk de beslissing bepaalt.

Er zijn wel verschillen tussen de afdelingen. Op de afdeling in Gent kunnen ouders zeggenschap krij-
gen dankzij de zekerheid van de stafarts dat zij/hij met hen kan beslissen over deze kinderen. De onzeker-
heid heeft op deze twee afdelingen verschillende vormen. Op de afdeling in Amsterdam meent men zeker
te weten dat kinderen onder de 26 weken geen (grote) kans maken om (gezond) te overleven. Maar kinde-
ren die eenmaal behandeld worden doen de staf twijfelen over deze vooronderstelling. Op de afdeling in
Gent tonen de artsen bij de behandeling van dergelijke kinderen vaak weinig onzekerheid over de gege-
vens en de normatieve meetlat waarlangs die gegevens moeten worden gelegd. Op beide afdelingen geldt
dat de ouders een grote rol spelen bij het interpreteren, betekenis geven en daarmee bij het beslissen.

Strong (1979) beschrijft de kenmerken van verschillende ‘formaten’, manieren waarop medische con-
sultaties van kinderartsen met ouders over (mogelijk) zieke kinderen gestructureerd zijn.17 Hij conclu-
deert dat er sprake is van een joint venture tussen arts en ouders in de meest voorkomende ‘bureaucrati-
sche structuur’. Volgens Strong (1979: 100) heeft die ‘overt alliance’ tussen de ouders en de stafleden drie
kenmerken. Ten eerste delen ouders en stafleden de verantwoordelijkheid voor de behandeling. Die
gedeelde verplichting is de basis van de teambenadering. Ten tweede wordt de toewijding tot het kind en
daarmee de alliantie tussen stafleden en ouders geïdealiseerd. Het helpen van het kind stelt verder alles
in de schaduw. Ten derde worden beslissingen niet opgelegd maar besproken: ‘as allies who had come
together in a common cause, decisions were not imposed but discussed. The allies might have different
interests, powers, rights, skills and duties, but progress was by agreement and not by force.’ De ouders
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worden door de stafleden (in deze bureaucratische structuur) geïdealiseerd. Zo wordt er van uitgegaan dat
ouders sterk zijn betrokken bij hun kind en dat ze onafhankelijk, redelijk en moreel handelen. Door de
ouders als intelligente en rationele personen te behandelen krijgen ze onafhankelijkheid van medische
autoriteit en kritische vragen worden van hun verwacht omdat het geacht werd te horen bij het op ratio-
nele wijze tot stand brengen van overeenstemming. Ouders worden als klant benaderd en geneeskunde
wordt gedefinieerd als dienst. Ouders worden gezien als personen die overgehaald kunnen worden als ze
de feiten kennen. Daarbij hebben de medici niet de macht om ouders te dwingen. De reden hiervoor ligt
volgens Strong (202) bij het belang dat aan het gezin wordt gehecht in moderne staten: ‘Those who are of
an age to take care of themselves are normally allowed considerable freedom to go their own way. By con-
trast, not only are children not granted this right, but even those who are formally responsible for them,
their parents and guardians, now have to share that responsibility with the State and its agents. Modern
children are, at least in part, public property. If this is so, why then should there be an alliance rather than
any more direct form of control? The answer to this lies in the very limited exclusion of doctor’s practical
authority. The extra responsibility placed upon staff when they deal with children far outweighs the addi-
tional legal powers they are given. The law relating to such matters is narrowly defined. It is not the case
that anything other than strict compliance with staff’s instructions if either assault or alternatively
neglect. Parental action has to be extreme before staff appeal to the law. By and large staff cannot force
parents to do this or stop doing that; they can merely suggest of imply. For although the state claims some
rights to intervene in family life it does not seek to supersede it. the ideal upbringing for a child is thought
to occur in the bosom of its family and task of the state is to support the family not destroy it. Doctors
have responsibility but not power. Thus although there was an overt assumption in clinics of a shared res-
ponsibility for the child, in practice parents had most of it.’

Door het materiaal dat Strong verzamelde kan hij ook tonen dat er geen sprake is van ‘slecht nieuws
gesprekken’ in de klassieke zin van het woord. Slecht nieuws wordt niet op één beslist moment gegeven,
maar medische gegevens worden geleidelijk met ouders besproken, waarbij ouders mede betekenis kun-
nen geven aan de gegevens en gezien de zeggenschap van ouders is dat laatste cruciaal. Besluitvorming en
eraan voorafgaand het bereiken van consensus over de gegevens is in de realiteit niet iets dat in een gesprek
plaatsvind, het ontstaat geleidelijk en het belang van de inbreng van de ouders is groot.

Die is zo groot, zo blijkt ook in de casus van Irma, omdat de ouders een cruciaal argument aan de
besluitvorming toevoegen: het staken van de behandeling wordt in het belang van Irma gedaan. De
beslissing komt niet tot stand wegens (voor-)oordelen jegens gehandicapte kinderen of financiële argu-
menten, maar omdat men tot de conclusie komt dat Irma lijdt en in de toekomst zal lijden. De ouders
zijn bij uitstek degenen die gelegitimeerd zijn een dergelijk argument bij te dragen.

Hier toont zich het concept ‘competentie’ in haar detail. Strong (1979: 101) maakt het voorbehoud bij
het ontstaan van een alliantie tussen stafleden en mondige ouders dat de ouders competent moeten zijn.
Deze bekwaamheid is complexer dan ‘in staat zijn de medische gegevens te begrijpen en te denken vanuit
het perspectief van de medische stand’. Van protoprofessionalisering lijkt dus geen sprake te zijn want de
nadruk ligt bij het vermogen van de ouders om een argument aan de discussie toe te voegen dat is geba-
seerd op hun status als leek, als betrokken ouder. Als protoprofessionalisering wordt beperkt tot ‘compe-
tent’ of bekwaam worden, dan is het een andere zaak. Want bekwaamheid wordt hier wel ingevuld. ‘Be-
kwaam zijn’ toont aan waarom ouders niet geprotoprofessionaliseerd zijn: ze moeten emotioneel
gebonden oordelen over rationele gegevens. Aan de rationele argumenten om behandelingsbeslissingen
op te baseren kunnen zij een cruciaal argument toevoegen, op grond van een realistische houding (hoofd-
stuk V) dat ze hun mening baseren op een persoonlijke invulling van wat het belang van het kind is. Maar
ze moeten ouder blijven en niet redeneren zoals de artsen doen. De stafleden hebben juist behoefte
aan emotioneel gebonden ouders die op die basis de diagnose en prognose interpreteren en met hen be-
spreken.
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Met andere woorden: Stafleden trachten ouders niet tot protoprofessional te maken, maar wel tot
competente partner om samen mee tot beslissingen te komen. Pas dan kunnen die ouders hun wensen op
de ‘juiste’ manier kenbaar maken. Ze ‘krijgen’ pas een wil als ze bekwaam zijn. Tijdens dit proces krijgen
ze dus een bepaalde mate van zeggenschap. Los van wetgeving als de WGBO is er dus een neiging om
ouders bij besluitvorming te betrekken.18 Voor dergelijke verstrekkende beslissingen hebben de stafleden
minstens instemming maar eigenlijk vaak ook medeplichtigheid van ouders nodig. De onderhandelings-
huishouding komt niet zomaar uit een bewuste doelstelling/idealisme tot stand, maar uit behoefte van
stafleden om hun zorgen te delen en te komen tot gedeelde verantwoordelijkheid voor deze moeilijke
beslissingen. Ze hebben ouders nodig en dragen zo bij aan onderhandelingshuishouding waarin de
gesprekspartners een samenwerkingsverband (joint venture) vormen. De ouders complementeren dit stre-
ven door de wens om mee te beslissen over hun kind en vanuit de aanzienlijke autonomie die tegenwoor-
dige ouders claimen als het medische beslissingen over kinderen gaat.

In feite kunnen we dan ook een analogie met het medisch regime zoals De Swaan (1982) heeft beschre-
ven zien. De hoop op genezing werd door stafleden en patiënten samen in stand gehouden en geruststel-
ling en het dempen van emoties was het algemene doel: ‘Dit alles houdt in dat het medisch regime door
patiënten en stafleden gezamenlijk in stand wordt gehouden. Door strategische aanpassing bevestigen
patiënten keer op keer hun afhankelijkheid en inschikkelijkheid ten opzichte van de stafleden. Deze wen-
den op hun beurt ook strategieën aan, anders van inhoud maar met analoge functies, om patiënten en
zichzelf in het gareel te houden. Ook maatschappelijk gezien vervult het medisch regime geruststellende
functies, omdat kwesties van ziekte en sterven kunnen worden afgeschoven naar een institutie, waarvan
men weet dat het met zijn uitgebreide verzorgings- en behandelingsapparaat, het beste is wat er voor patiën-
ten te krijgen is. De algemene afhankelijkheid van ernstig zieken wordt met algemene instemming
getransformeerd tot specifieke afhankelijkheid aan het medisch en verzorgend personeel.’ Het regime,
voor zover daarvan op de afdeling neonatologie gesproken kan worden, moet gekenmerkt worden door
terughoudendheid, voorwaardelijkheid en onzekerheid, niet door geruststelling en hoop. Het is immers
niet zeker dat de ingrepen uiteindelijk in het belang van het kind zijn. Ouders zijn afhankelijk van de staf-
leden voor behandeling en informatie maar stafleden voelen zich ook afhankelijk van de ouders. Zo wordt
op deze afdelingen voor neonatologie in samenwerking een tegengesteld systeem in stand gehouden:
daarin moet alles besproken worden vanuit de houding dat opgepast moet worden dat er geen leven onte-
recht in stand wordt gehouden, vanuit een sceptische, voorwaardelijke houding dus.

Cultuurcritici hebben protoprofessionalisering wel opgevat als een negatieve ontwikkeling. Mensen
zouden zo (des te indringender) worden ingelijfd in een medisch regime en het denk- en begrippenkader en
de verbonden waardeoriëntaties overnemen zodat ze aan autonomie zouden inboeten. Stüssgen (1997:
261) concludeert echter: ‘Patiënten nemen slechts datgene over van een medisch perspectief wat hen van-
uit hun eigen kwaliteit-van-leven-perspectief van betekenis lijkt. Zij ondergaan het medicaliseringsproces
niet zozeer als lijdend voorwerp (zij worden (cursivering van Stüssgen) niet zozeer gemedicaliseerd, maar
zijn als subject actief hierin betrokken. Hun eigen visie wordt niet verdrongen door de superieur geachte
medische visie, zoals de woordvoerders van de medicaliseringskritiek stellen.19 Patiënten nemen medische
begrippen, waarden en normen niet zozeer passief over, maar tonen zich actieve balanceerders tussen ratio-
nele distantie en existentiële betrokkenheid.’

Zoals gesteld hebben de stafleden de actieve bijdrage aan de meningvorming over het kind vaak ook
nodig. De stafleden voelen zich de vertegenwoordiger van het kind en het uiten van hun bezorgdheid is
een manier om met de druk om te gaan. Fox (1988: 585) heeft de manieren beschreven met behulp waar-
van professies in de gezondheidszorg omgaan met de druk van de beslissingen waarvoor ze staan. Ze stelt
dat de mechanismen die stafleden helpen de emotionele druk te hanteren niet negatief geduid dienen te
worden: ‘There is a tendency to blame (cursivering van Fox) physicians, nurses, and their colleagues for
resorting to certain coping mechanisms that supposedly dehumanize care, the patients who receive it, and
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the practitioners who dispense it. By innuendo, these commentaries imply that there is something arbi-
trarily willful, as well as undesirable, about the defense-mechanism behaviors in which health professionals
engage; that it is neither necessary nor justified for them to act or react in these ways; and that they not
only should, but very easily could, ‘’change their ways.’’’20 Die ‘coping mechanisms’ zijn volgens Fox:
intellectualiseren, de moeilijkste gevallen die de meeste onzekerheid geven worden het meest interessant
genoemd, een ‘cognitieve strategie’. Verbonden daarmee is ‘afstandelijkheid’, emotionele immuniteit,
het niet meer inleven in de situatie. Humor is een andere strategie, in het bijzonder ‘zwarte humor’, coun-
terfobische en ironische `galgenhumor. Taal en gunstige definities van de situatie helpen ook om de emo-
tionele zwaarte van het werk te verminderen.21 Ook Fox noemt het ritualiseren van optimisme binnen de
strategie ‘scienfic magic’, waarbinnen iedereen gezien wordt als potentieel degene die het redden zal, mits
optimaal behandeld. Binnen dit patroon van ‘scientific magic’ noemt ze ‘the game of chance’, het maken
van een (tussen stafleden) spel met weddenschappen over de kansen van de patiënten op genezing. Een
derde algemene patroon dat Fox noemt is het ‘celebration syndrome’ en dat verwijst naar de verschillende
rites de passage die stafleden creëren voor patiënten. Ze vieren bijvoorbeeld het doorstaan van een
bepaalde procedure door de patiënt of het maken een verjaardag van het overleven van de patiënt van een
bepaalde toestand en noemen dat ‘birthday’, ‘rebirth’ of zelfs ‘new life.’ Opvallend is dat Fox onder deze
mechanismen niet rangschikt wat op de afdeling neonatologie wel zichtbaar wordt als strategie van stafle-
den om met de onzekerheid en emotionele druk om te gaan: delen met verwanten.22 Het medeplichtig
maken van ouders aan de besluitvorming. De ouders zijn voor de stafleden nodig om de gegevens te kun-
nen interpreteren en ze zijn nodig om eventueel tot beslissingen over het leven van deze kinderen te kun-
nen komen. Dat wil niet zeggen dat altijd een onderhandelingshuishouding en een joint venture tot stand
komt, ook niet dat in die sfeer de stafleden en ouders gelijkwaardig zullen zijn. Het betekent wel dat er
actief een open sfeer wordt gecreëerd waarin beide partijen een belang hebben.

Wat Guillemin & Holmstrom (1986) en ook Anspach (1993) laten zien van de praktijk in de Verenigde
Staten lijkt niet op te gaan voor de afdelingen in Gent en Amsterdam. Ouders worden bij voorkeur niet
buiten de besluitvorming gehouden door stafleden die zich ‘patient advocate’, de vertegenwoordiger van
de patiënt, voelen. Ze worden integendeel bij de besluitvorming betrokken. Of men probeert dat althans.
Dat gebeurt niet alleen omdat de betrokkenheid van ouders bij besluitvorming wordt gezien als een na te
streven goed doel. Het gebeurt uit ongerustheid over de kansen en risico’s bij deze kinderen en de wisse-
lende toestand van deze kinderen. Het is niet mogelijk om te voorspellen óf er beslissingen wegens de ver-
wachte kwaliteit van leven moeten worden genomen en daardoor streeft men er naar met alle ouders een
zodanige verhouding op te bouwen dat dergelijke twijfels bespreekbaar zijn. Ook de artsen op de afde-
lingen in Gent en Amsterdam voelen zich ‘patient advocate’ en in die hoedanigheid menen ze ook dat ze
als enige de beste belangen van de patiënt kunnen beoordelen. Maar dat leidt er niet toe dat de afdeling is
georganiseerd rond het verkrijgen van instemming van de ouders, zoals Anspach beschreef. De onzeker-
heden bij de behandeling van extreem te vroeg geboren kinderen en de verantwoordelijkheidsgevoelens
van de stafleden leiden er op enigszins verschillende wijze toe dat ouders een wezenlijke bijdrage aan de
besluitvorming leveren.

Bedenktijd

Zeggenschap van ouders over de zin van behandelingen ontstaat gaandeweg. Het is geen vaststaande toe-
stand waarvan de mate waarin meetbaar (hard) vast te stellen is. Zeggenschap van ouders blijkt niet zozeer
uit een enkel gesprek waarin beslissingen vastgelegd worden. De zeggenschap blijkt te ontstaan in
gesprekken waarin informatie besproken, gedeeld en geïnterpreteerd wordt. We hebben gezien dat proto-
professionalisering de mate van zeggenschap in deze gevallen niet kan verklaren, want ouders worden
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juist bekwaamd in het oordelen op andere dan professionele basis. Verklaringen voor de ouderlijke zeg-
genschap als een toegenomen onderhandelingshuishouding en een toegenomen informalisering lijken
ook niet te voldoen aangezien we zagen dat in verschillende omstandigheden op afdelingen in Gent en
Amsterdam ouders veel zeggenschap kregen. Ongetwijfeld zijn in beide landen in de laatste decennia de
omgangsvormen gewijzigd, maar het is onbekend in hoeverre dat in gelijke mate gebeurde. Hofstede
(1991) laat zien dat er aanzienlijke verschillen tussen Nederland en België zijn en verschillen zagen we ook
in deze studie. De artsen en verpleegkundigen hebben op de afdelingen in Amsterdam en Gent verschil-
lende posities, maar toch krijgen ouders in overeenkomstige gevallen op dezelfde manier zeggenschap.
Dat wijst er op dat de zeggenschap ontstaat door de eigen dynamiek op deze afdelingen, door de onzeker-
heden rond de behandelingen van deze patiëntengroep.

Zeggenschap ontstaat niet toevallig, niet aanwijsbaar door wetgeving afgedwongen en niet voorname-
lijk omdat het als een ethisch doel door de staf wordt nagestreefd. Zeggenschap van ouders krijgt vorm
doordat stafleden om moeten gaan met diverse onzekerheden. Ze willen daartoe de mening van de ouders
weten. Die worden zo betrokken bij de besluitvorming. De staf tracht de ouders door middel van infor-
matie tot competente gesprekspartners te vormen, tot ‘appropriate parents’, ouders die in staat zijn om
mee te praten over de gegevens. De ouders en hun wensen complementeren voor de staf de gegevens over
het kind. De ouders maken het recht op persoonlijke integriteit van het kind compleet. Zeggenschap ont-
staat als bijproduct van het mechanisme om om te gaan met (sterk moreel geladen) verantwoordelijk-
heidsgevoelens over de behandelde kinderen en handicaps in het algemeen.

Bij het onderhandelingsproces over de definitie van de situatie hebben de stafleden, en vooral de art-
sen, de meeste ‘macht’, zij bepalen immers hoe en hoeveel gegevens besproken worden. Maar de ouders
spelen een beslissende rol want het betekenis geven aan medische gegevens gebeurt vaak in gesprekken
met ouders. Het gaat immers vaak om medische gegevens waaraan een sociale betekenis en invulling
moet worden gegeven en de mening van ouders is daarbij essentieel. Behandelingen worden ook niet
gestaakt wegens kwaliteit van leven argumenten indien de ouders dat niet willen. Niet alle ouders kunnen
echter de complexe gegevens overzien en stafleden zijn bereid flink sturend op te treden vanuit het idee
dat ze de belangen van het kind moeten vertegenwoordigen en daarom de ouders voor zich moeten win-
nen. Stafleden hebben daarom belang bij het ontstaan van een sfeer waarin ouders betrokken zijn bij het
afwegen van de gegevens.

Over het beginnen met behandelingen hebben ouders geen zeggenschap, zo bleek in hoofdstuk IX.
Artsen beslissen dan op grond van medische gegevens, maar zelfs dan, bij de schatting van levenskansen
aan het begin van het leven, spelen elementen als de wil van de ouders en de kostbaarheid van de zwanger-
schap een rol. Als de behandeling eenmaal begonnen is kan de onzekerheid van de situatie er toe leiden
dat ouders zodanig geïnformeerd worden dat ze bij de keuzen betrokken worden. De toestand van deze
kinderen kan zo onduidelijk zijn dat stafleden de ouders informeren met een nadruk op risico’s. De
ouders krijgen de informatie vanuit het perspectief van de staf: afwachtend en bezorgd vanuit morele
ideeën over een goede kwaliteit van leven. Medische technologie wordt als beperkt (of als potentieel nade-
lig) voorgesteld. Deze kinderen zijn in hoge mate afhankelijk van menselijk ingrijpen. Hun toestand is
niet natuurlijk en dus manipuleerbaar. De liminale status van deze kinderen maakt het rationeel afwegen
van medische gegevens mogelijk.

Zeggenschap is niet iets dat door wetgeving afgedwongen of ingesteld kan worden. Stafleden bepalen
in grote mate hoe veel zeggenschap ouders kunnen hebben. Ze bepalen die zeggenschap echter niet los
van de condities op de afdeling. De positie van de artsen op de afdelingen en daarmee samenhangende
omgang met vertrouwen en verantwoordelijkheid tonen aan dat er wel enige structuur zit in de manier
waarop zeggenschap van ouders tot stand kan komen.

De ouders waarvan de kinderen op de afdelingen in Amsterdam en Gent zijn opgenomen werden over
het algemeen veel meer bij besluitvorming betrokken dan de ouders op de afdelingen die Guillemin &
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Holmstrom (1986) en Anspach (1993) onderzochten. Hoewel het verschil het gevolg kan zijn van allerlei
factoren (ontwikkeling in de tijd, sociaal-cultureel en juridisch) is het verschil toch opvallend. Want de
genoemde auteurs verklaren hun mening over de zeggenschap van ouders uit de dynamiek van deze afde-
lingen die ouders naar de periferie van de besluitvorming dringt. Die dynamiek (het verleggen van de
grenzen van de behandeling) is op alle afdelingen waar te nemen. De behandelingsgrenzen zijn en worden
verschoven, ook op de afdeling in Nederland en België.

Maar de praktijken van afdelingen in Gent en Amsterdam nuanceren deze analyse aanmerkelijk. De
afdeling in Amsterdam is heel voorzichtig met het behandelen van steeds jongere kinderen. De afdeling in
Gent volgt de dynamiek wel maar op sceptische en kritische wijze. Op beide afdelingen wordt vanuit
morele oordelen over de kwaliteit van het latere leven over kinderen beslist. De conclusie dat de praktijk
van deze afdelingen op twee belangrijke punten niet overeen komt met die in de Verenigde Staten is dan
ook niet bedoeld als een positief oordeel over deze afdelingspraktijken. Misschien is het wel juist om alle
kinderen maximaal te behandelen ongeacht hun toekomstige mogelijkheden. Want die mogelijkheden,
en ook de waardering er van door het kind en de ouders in de toekomst, kunnen onmogelijk geschat wor-
den door de stafleden en de ouders.

Dat gebeurt wel op de afdelingen in Gent en Amsterdam. De betrokkenen onderhandelen over de
definitie van de situatie, de rol van technologie én over de toekomstige situatie. Niet alle partijen hebben
evenveel macht in dit onderhandelingsproces. Maar ze hebben elkaar wel nodig. Deze wederzijdse afhanke-
lijkheid kan verschillend geïnterpreteerd worden. Slomka (1992) stelt dat artsen de familieleden van wils-
onbekwaam geworden volwassenen de illusie van medezeggenschap geven bij beslissingen om intensive
care behandelingen te staken. De artsen willen zo de verantwoordelijkheid voor deze moeilijke beslissing
delen. Die familieleden krijgen behandelingsopties gepresenteerd die slechts een keuze inhouden tussen
het nú overlijden of het enige tijd later, na vele intensieve (belastende) behandelingen, overlijden. Op de
afdeling neonatologie worden de betrokkenen echter voor een andere keuze gesteld. De dreiging bestaat
niet zozeer uit de dood maar uit het overleven met een geringe kwaliteit van leven. Slomka geeft een reden
voor de neiging van artsen om de verantwoordelijkheid te delen: ‘This sharing of responsibility may be
needed especially in today’s medical climate where decision-making is no longer a private affair between
doctor and patient, but is subject to the scrutiny of strangers.

De invloed van wetgeving rond levensbeëindiging is merkbaar op deze afdelingen. Maar ze is beperkt.
Want de artsen hebben de macht over de technologie en dus over de wijze van overlijden. Ook na actieve
normatieve beslissingen wordt de dood van deze kinderen als ‘natuurlijke dood’ geregistreerd. Ze rede-
neren dat kinderen die afhankelijk zijn van levensverlengende behandelingen niet overlijden na ‘actief’
ingrijpen als deze behandelingen worden gestaakt. Ook niet als deze kinderen tijdens het staken van
behandelingen nog medicatie krijgen die hun overlijden versnelt. Maar ouders kunnen in zekere zin,
indien niet voorbereid en medeverantwoordelijk, toch als beoordelend vreemdeling gezien worden.
Daartoe moeten ze dus wel betrokken worden bij alle overwegingen.

Dat gebeurde zoals we zagen op verschillende wijze. De artsen op de afdeling in Gent bereiden de
besluitvorming voor in samenspraak met de ouders. Dat kan in die omstandigheden: de arts heeft zo veel
gezag dat hij zelfstandig beslissingen kan nemen en zelfstandig de zeggenschap van ouders kan bepalen.
De artsen kunnen zelf bepalen wat goede geneeskunde is. Ook op deze afdeling krijgen stafartsen reacties
op hun beleid van andere artsen. De stafartsen dragen dus in zekere zin wel samen de verantwoording
voor beslissingen. Maar het gebeurt op de afdeling in Amsterdam veel meer expliciet, want daar wordt
gestemd over belangrijke beslissingen. De artsen van de afdeling in Gent delen de verantwoordelijkheid
voor de beslissing dus hoofdzakelijk samen met de ouders. Dat de arts zelfs in een situatie waarin de
ouders in feite weinig keuze krijgen nog twijfel bij hen tracht te zaaien nadat hij hen bedenktijd heeft
gegeven en zij ‘besloten hadden’ kan daarmee verklaard worden. Hij wil zeker weten dat de ouders alle
toekomstbeelden bij hun beslissing overwogen hebben: “Ja, ik kan het er mee eens zijn. Maar ik zal u toch
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nog even in de war brengen en u dit voorleggen. Het is mogelijk dat ze beperkt begrip zal kunnen hebben,
dat u contact met haar zult kunnen maken, dat u met haar kunt praten”. De manier waarop twijfel gehan-
teerd wordt is kenmerkend voor de aanpak van de artsen op deze afdeling. Twijfel wordt door hen op
andere wijze gebracht dan de artsen op de afdeling in Amsterdam dat deden. Die brachten twijfel als een
inherent element van de behandeling. In het geval van Irma deed ook de verpleegkundige dat, door te
zeggen: “Dat is ons vak. Het blijft altijd onzeker”. Op de afdeling in Amsterdam lijkt het vertrouwen in
de staf te ontstaan door het delen van twijfel. De artsen en verpleegkundigen twijfelen aan de gegevens en
de betekenis die ze er aan moeten geven. In die openheid krijgen ouders ruimte om mee te gaan beslissen.
Als zij niet met die twijfel om kunnen gaan, zoals bij de ouders van Willy het geval was, dan ontstaat een
probleem. De artsen van de afdeling in Gent creëren een vertrouwensrelatie op basis van hun zekerheid.
Hun positie is zo autonoom dat ze de ouders ruimte kunnen geven voor beslissingen. Ze situeren de onze-
kerheid in de kinderen zelf, niet zozeer in de behandeling en prognosevorming. Er schijnt geen angst voor
vreemden aan het bed te bestaan. Op beide afdelingen krijgen ouders zeggenschap omdat de dynamiek
van het informeren hen bij de besluitvorming betrekt en de stafleden alleen zo hun definitie van de situa-
tie vorm kunnen geven. De wens van de ouders behoort gezien de onzekerheden tot die definitie. Op
beide afdelingen zeggen stafleden dat ouders niet zelf zouden moeten beslissen, maar de mate waarin staf-
leden die ouderlijke autonomie afwijzen verschilt. De arts op de afdeling in Gent die de ouders van Tom
informeerde vond dat ouders de belangrijkste stem hadden, maar andere stafleden vonden dat hij daarin
te ver ging. Een zeker paternalisme is ook zichtbaar in de casus van Irma. Artsen en verpleegkundigen zeg-
gen dat ze vinden dat ouders de beslissing niet moeten nemen, dat ze ook uiteindelijk niet beslisten, maar
het hele besluitvormingsproces laat actief bij de meningvorming en dus besluitvorming betrokken ouders
zien.

De rol van ouders bij besluitvorming blijkt veel verder te gaan dan het ‘instemmen’ met belangrijke
beslissingen. In de regel is van instemming geen sprake omdat ouders door de dynamiek van het informe-
ren over onzekerheden zo betrokken worden bij de behandeling van hun kind dat beslissingen vorm krij-
gen in samenspraak met ouders, soms zelfs op initiatief van ouders.
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CONCLUSIES

Een proeve van leven

Hoe praten en beslissen ouders, artsen en verpleegkundigen over de behandeling en het leven van extreem
te vroeg geboren kinderen? In de hoofdstukken II tot en met X is met de beschrijving en bespreking van
casussen naar antwoorden op deze vragen gezocht.

Gebleken is dat de stafleden op de twee afdelingen niet streven naar het steeds verder verleggen van
behandelingsgrenzen en het doen overleven van alle ‘levend geboren’ kinderen. De afdelingen functione-
ren in een professioneel veld waarin behandelingsgrenzen in het verleden steeds verder verlegd werden en
ze hebben daar verschillend op gereageerd. De afdeling in Gent start veel eerder levensverlengende inten-
sive care behandelingen dan de afdeling in Amsterdam. Op beide afdelingen echter, kan gesteld worden,
doen stafleden pogingen om de dwang van techniek, het ‘technologisch imperatief’, het hoofd te bieden.
De behandeling van deze extreem te vroeg geboren kinderen wordt gekenmerkt door een voorwaardelijke
houding en twijfel.

Met een aanpassing van de term ‘proefbehandeling’, is de behandeling ‘provisioneel’ genoemd en de
afdelingen zijn getypeerd als een ‘provisorium’, een voorlopige inrichting. De behandeling van extreem te
vroeg geboren kinderen is voorlopig en creëert een proeftijd waarin het kind beoordeeld kan worden en
waarin ouders een rol spelen bij het betekenis geven aan de medische gegevens over (de toekomst van) het
kind. De behandeling blijkt een beproeving te zijn voor het kind en ook voor de ouders en de stafleden.
Het kind moet aantonen dat het levensvatbaar is en daarmee werd niet alleen bedoeld dat het moest kun-
nen overleven. Het moet ook ‘goed’ kunnen overleven. Er werden dus niet alleen beslissingen genomen
over een huidige patiënt, maar veeleer beslissingen over die patiënt (en diens gezin) in de mogelijke toe-
komst.

De stafleden willen niet ten koste van alles ieder kind in leven houden. Bij de beoordeling van de legiti-
miteit van behandelingen hebben stafleden de ouderlijke mening nodig want ieder(e) ouder(paar) heeft
een eigen perspectief op (de toekomst) van het kind in de couveuse. Daarom wordt vanaf het begin (dat
wil zeggen vlak na geboorte of zelfs al voorafgaand aan de geboorte) met de ouders gesproken over de risi-
co’s van de behandeling en de geringe kansen van het kind. Het taalgebruik is niet hoopgevend en vaak
gericht op tegenslagen die mogelijk in de toekomst nog kunnen komen. De taal kenmerkt zich door
metaforen die veel open laten, ouders worden er door gedwongen mee te gaan denken over de kansen en
de risico’s. De staf tracht ouders ‘realistisch’ te maken, hun te bekwamen in het afwegen van alle gegevens.

Ouders wensen vaak ook zeggenschap bij belangrijke behandelingsbeslissingen. Blijkens literatuur
over infanticide hebben ouders de mogelijkheid om (binnen een zekere tijdspanne) tot beslissingen over
het leven van een pasgeborene te komen. Dat kan omdat pasgeborenen ‘liminaal’ zijn, ze verkeren in een
tussenpositie, zijn nog geen volwaardig lid van de sociale groep. Techniek geeft bij deze groep pasgebore-
nen vorm aan de liminale periode. Zolang pasgeborenen afhankelijk zijn van intensive care behande-
lingen (met name beademing), kan er over hun (voort)leven beslist worden. Vitale functies zijn dan over-
genomen van de natuur, er is maar een beperkte mate van contact met het kind mogelijk en ook juridisch
is levensbeëindiging (door het staken van levensverlengende behandelingen) gelegitimeerd. In principe



moeten ouders met belangrijke behandelingsbeslissingen instemmen en daaruit volgt dat ze meestal
betrokken worden bij de overwegingen en de beslissingen.

Bij lang niet alle beslissingen hebben ouders een (grote) mate van zeggenschap. Bij ‘kansloze’ (er is
geen kans op overleven) behandelingen beslissen de medici. Bij ‘zinloze’ (de te verwachten kwaliteit van
het latere leven is dermate slecht) behandelingen is er meer zeggenschap want de ouderlijke situatie en het
ouderlijke perspectief bepaalt voor een groot deel wat in dat specifieke geval als ‘zinloze behandeling’
wordt gedefinieerd. Toch zijn er situaties waarin ‘zinloosheid’ niet leidt tot zeggenschap, namelijk situa-
ties waarin sprake is van dermate ernstige hersenbeschadigingen dat stafleden menen dat ze, in naam van
het kind, zelf moeten beslissen. In gevallen waarin twijfel bestaat hebben ouders een grote mate van zeg-
genschap. Omdat vooraf nooit zeker is wat er tijdens de behandeling van dergelijke kinderen zal gebeu-
ren, maar wel bekend is dat er een grote kans op problemen is, worden ouders vanaf het begin zoveel
mogelijk geïnformeerd en geven ze tijdens dit proces mede betekenis aan medische gegevens en spelen
daarmee een belangrijke rol bij beslissingen. De ouders worden zo geïnformeerd dat ze bekwaam worden
(in de ogen van de staf) om mee te beslissen. Dat is voor de ouders erg moeilijk maar het is ook vaak het
enige dat ze voor hun kind kunnen doen. Hieronder zullen deze conclusies verder uitgewerkt worden aan
de hand van de deelvragen die in hoofdstuk II zijn gesteld.

De gevalsbeschrijvingen die geanalyseerd zijn bieden een momentopname. Het veldwerk is verricht in
de jaren 1997-1999. Zeker in een veld dat zo sterk in beweging is, is dit een belangrijk gegeven. Over vijf
jaar zijn de behandelingsmogelijkheden veranderd en kijkt men mogelijk weer anders tegen behande-
lingsgrenzen aan. Ook de visie op het effect van behandelingen blijft veranderen. Zo worden de laatste
jaren steeds meer studies gepubliceerd die een beeld geven van de lange termijn ‘uitkomst’ van deze zorg.
Daaruit, bijvoorbeeld bij Verloove-Vanhorick et al. (2001) en Hille et al. (20001) blijkt een groot deel van
de (extreem) te vroeg geboren kinderen (aanzienlijke) problemen heeft in het latere leven. Het onderzoek
van Wood et al. (2000) was bijvoorbeeld voor een afdeling in Nederland een reden om te stoppen met het
behandelen van kinderen die na minder dan 25 weken zwangerschapsduur zijn geboren. Er is dus naast
een trend die leidt tot het steeds eerder behandelen ook, juist tegenwoordig, de neiging om die ontwikke-
ling te remmen.

De momentopname geeft wel (van een segment van de patiëntenpopulatie op deze afdelingen) een
beeld dat op twee manieren past in een doorgaande ontwikkeling. Vroeger hadden ouders veel zeggen-
schap over hun kinderen, maar sinds het begin van de twintigste eeuw is die autonomie ingeperkt. Abor-
tus is in de laatste decennia van de vorige eeuw gelegaliseerd in Nederland en België. De zeggenschap van
ouders over hun nog ongeboren kind is dan (weer) wel groot. De zeggenschap van ouders over hun kind
dat geboren is en intensieve behandeling nodig heeft lijkt nu ook weer toe te nemen, al zijn er vele voor-
beelden die het tegendeel bewijzen te geven. Ouders (moeders) waren in het begin van de neonatologie
sterk betrokken bij neonatale zorg. Later werden ze in een perifere positie gedrukt terwijl ze nu weer een
toenemende rol bij de zorg krijgen.

Bij (volwassen) patiënten was nog in de jaren zestig gebruikelijk dat ze niet wisten dat ze gingen ster-
ven. Hun werd tot het einde vaak hoop op genezing gegeven. Nu staan artsen bij bepaalde groepen nog
toe dat ze tijdelijk (ongegronde) hoop op genezing hebben, maar uiteindelijk vernemen/begrijpen de
patiënten toch de waarheid. Volgens uitspraken van neonatologen waren ouders enkele decennia geleden
op analoge manier niet geïnformeerd over de kansen en risico’s van hun kind, maar inmiddels is dat wel
het geval. Wetgeving stelt dat patiënten (en ouders) recht hebben op de informatie die beschikbaar is. Het
paternalisme van de medici neemt noodgedwongen af. De medici worden steeds vaker geconfronteerd
met ouders die een mening hebben.

Tenslotte past de hier besproken omgang met pasgeborenen ook in een algemene trend. Kinderen
hebben in de huidige samenleving een andere betekenis dan vroeger (Zelizer 1985; Ten Have 1993; Schel-
lekens 1993; Kalden & Beker 1993). Mede door anticonceptiva zijn kinderen meer gepland, een keuze, de
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uitdrukkelijke wens van ouders in plaats van onvermijdelijk of noodzakelijk (als oudedagvoorziening).
Voortplanting is sterk beïnvloed door de voortschrijdende medicalisering en daarmee verbonden ideeën
van maakbaarheid. Het vermogen en de wil om het nageslacht te plannen en te beoordelen past bij de
mogelijkheid van mensen om met voorbehoud te reageren en te anticiperen op de toekomst.

De omgang met behandelingsmogelijkheden

Guillemin & Holmstrom (1986) en Anspach (1993) bieden een indringend beeld van het handelen in de
neonatologie in de Verenigde Staten. In deze studies is de theorie uitgewerkt dat het handelen in de neo-
natologie wordt bepaald door het technologisch imperatief: alles wat kán móet ook gebeuren, de dood is
een nederlaag. De dynamiek van de neonatologie is het verleggen van behandelingsgrenzen en daarmee
het steeds verder naar voren schuiven van de grens van de levensvatbaarheid, het doel is om steeds jongere
en kleinere kinderen in leven te houden. De nadruk op overleving en de korte termijn draagt er aan bij dat
het perspectief op de kwaliteit van leven onderbelicht blijft en geen rol speelt bij besluitvorming. Omdat
technieken in handen zijn van medici stelt de theorie van het technologisch imperatief dat de medici als
enigen de zeggenschap over beslissingen hebben en ze die ook willen houden.

Aan de hand van de vraag: ‘Hoe gaan stafleden en ouders om met de behandelingsmogelijkheden?’, is bestu-
deerd hoe de praktijk op een Belgische en een Nederlandse afdeling is. Van Guillemin & Holmstrom
(1986), Levin (1990) en Berg & Mol (1998) weten we dat de biomedische wetenschap tot verschillende
plaatselijke praktijken leidt, niet universeel is. Ofschoon in het Westen de opleidingen en organisatie van
de zorg niet wezenlijk verschillen en de middelen en beschikbaarheid van technieken min of meer gelijk
zijn, zijn er toch belangrijke verschillen in de praktijk. In Nederland is neonatologie met kwalitatieve met-
hoden bestudeerd door Mesman (1992, 1993, 1996) en Hendriks (1992), vanuit een filosofisch perspectief.
Raat (1993) heeft via interviews een beeld gegeven van besluitvorming op een Nederlandse afdeling. Hoe
stafleden en ouders in de praktijk tot beslissingen komen over de inzet van behandelingsmogelijkheden is
in die studies niet expliciet onderzocht. In België zijn dergelijke studies niet verricht.

De praktijk op beide hier bestudeerde afdelingen toont aan dat het technologisch imperatief belangrijk
is maar ook dat het genuanceerd moet worden en dat de praktijk ook in het teken staat van pogingen om
weerstand te bieden aan ‘therapeutische hardnekkigheid’. Bovendien blijkt dat de toekomstige kwaliteit
van leven de belangrijkste zorg is voor stafleden.

Neonatologie lijkt de belichaming van het technologisch imperatief. De hele ontwikkeling van neona-
tologie, of van de zorg voor ‘couveusekinderen’, staat in het teken van technische ontwikkelingen. Boven-
dien is het volkomen logisch om behandelingen die helpen kinderen van 30 weken zwangerschapsduur te
overleven in te zetten bij kinderen die na 28 weken worden geboren, enzovoorts. Neonatologie is een
voorbeeld (en mede een gevolg) van het zoeken naar technische oplossingen voor problemen. Preventie
van vroeggeboorte heeft niet de hoogste prioriteit, het aantal plaatsen voor intensive care behandelingen
wordt in Nederland nog steeds uitgebreid. Vrouwen krijgen op steeds latere leeftijd kinderen en
onvruchtbaarheid wordt steeds meer behandeld. Beide ontwikkelingen leiden tot meer problemen tij-
dens de zwangerschap en tot meer vroegtijdige geboorten.

Van de afdeling neonatologie gaat een zekere dwang uit. We zagen dat in de casus van Jan (hoofdstuk
VI). De neonatoloog stelt dat het voor kinderartsen in ziekenhuizen als dat waarin Jan werd geboren
moeilijk was om een kind te laten overlijden na geboorte omdat dit soort beslissingen nu eenmaal slechts
gelegitimeerd konden worden genomen in ziekenhuizen met een gespecialiseerde afdeling neonatologie.
Dit bleek ook uit een geval beschreven door Steenhorst (1993) genoemd in hoofdstuk IX. De dwang werkt
echter ook de andere kant op. Het feit dat Jan behandeld werd door de artsen betekende dat de neonato-
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logen hem moesten ophalen en behandelen, ook als hij in plaats van na 25 weken, na 24 weken zwanger-
schapsduur was geboren.

Het perinatologisch stelsel heeft ook tot gevolg dat vrouwen bij wie een vroegtijdige bevalling dreigt,
naar de verloskunde afdeling van ziekenhuizen als die in Amsterdam en Gent worden gebracht. Daardoor
worden de afdelingen geconfronteerd met hele jonge kinderen. We zagen bijvoorbeeld in het geval van
Vari (hoofdstuk III) en Bart en Francine (hoofdstuk IV) dat er een dwang tot behandelen bestond en dat
deze sterk samenhing met beslissingen op een eerder moment (onder de verantwoording van een andere
beroepsgroep), tijdens de bevalling. Aangezien neonatologie afhankelijk is van en verbonden is met ver-
loskunde, moet de besluitvorming gezien worden als een onderdeel van de perinatologische besluitvor-
ming, van alle beslissingen rond de geboorte. Vari kreeg tijdens zijn geboorte mogelijk narcose binnen en
kon daardoor niet op levensvatbaarheid beoordeeld worden. Ook praktische redenen speelden een rol, de
neonatoloog moest op de afdeling een ander kind behandelen en zei dus tegen de assistent dat ze Vari
maar moest intuberen zodat ze later wel verder zouden zien. Daarmee begon het ‘behandelingscircuit’.
Bart en Francine werden geboren door middel van een keizersnede, hetgeen voor neonatologen een teken
is dat er een ‘actief beleid’ geldt en ze zich gedwongen voelen maximaal te gaan behandelen. Echter, juist bij
de behandeling van deze twee kinderen zien we hoe in de praktijk gehandeld wordt. De neonatologe past
bij de opname triage toe en kiest er voor om het kind met de meeste kans de beste technieken te bieden.
Zelfs die behandeling voert ze werktuiglijk en met scepsis uit.

In de casus van Klaas (hoofdstuk IV) zien we dat de neonatologen vooral bang zijn dat ze te veel behan-
delingen geven, waardoor ze kinderen doen overleven die later gehandicapt zullen blijken te zijn. Een met
het technologisch imperatief verbonden theoretische concept als ‘anticiperende spijt’ (Tijmstra 1987), dat
stelt dat patiënten ook dwang tot behandeling uitoefenen omdat ze bang zijn spijt te krijgen dat niet alles
is gedaan, blijkt in de neonatologie anders uit te werken.

Alle casussen laten zien dat de toekomstige kwaliteit van leven van de kinderen de grootste zorg is van
stafleden. De stafleden hebben morele ideeën over het leven dat ze mogelijk maken en ze zijn bereid op
grond van schattingen van die toekomstige kwaliteit van leven de levens van kinderen te beëindigen. Ze
anticiperen tijdens het informeren van ouders zelfs op dergelijke beslissingen.

De afdeling in Amsterdam heeft anders gereageerd op de dynamiek van neonatologie dan de afdeling
in Gent. Het beleid van de afdeling in Amsterdam is een voorbeeld van een ‘klinisch moratorium’ (Swazey
& Fox 1988), een situatie waarin beschikbare behandelingen niet worden ingezet in gevallen waarin het
wel mogelijk zou zijn. Volgens dit ‘categorische’ of ‘statistische beleid’ (Rhoden 1986) worden alleen kin-
deren die na 26 weken zwangerschapsduur zijn geboren met intensive care behandelingen in leven gehou-
den. Dit gebeurt op grond van overlevingscijfers en gegevens over het voorkomen van handicaps bij
extreem te vroeg geboren kinderen – vandaar de term ‘statistisch’. Dit beleid is bijzonder omdat derge-
lijke (ingrijpende) beslissingen snel genomen moeten worden, op basis van weinig gegevens. Bovendien
kunnen kinderen overlijden die mogelijk gered hadden kunnen worden. De afdeling past dit moratorium
toe om te voorkomen dat kansloze en zinloze behandelingen worden toegepast. Voorbeelden van dit han-
delen zijn besproken in hoofdstuk II (een antenataal gesprek) en in hoofdstuk IX, twee kinderen die na
geboorte ‘weggelegd’, niet behandeld werden. De casus van Nadia (hoofdstuk VIII) is een voorbeeld van
veranderingen in dit beleid. Nadia is eerst ‘weggelegd’ en toen ze toch levensvatbaar leek te zijn werd ze
opgenomen op de afdeling neonatologie. Daar kreeg ze vervolgens eerst alleen ondersteunende behande-
lingen. Pas toen zo ook die proeve met goed gevolg had volbracht kreeg ze intensive care behandelingen
(toen die nodig waren).

De afdeling in Gent heeft de dynamiek van neonatologie gevolgd en behandelt alle (mits geboren na 23
weken zwangerschapsduur) extreem te vroeg geboren kinderen. Dit beleid heeft Rhoden (1986) ‘individualis-
tisch’ genoemd, alle kinderen krijgen behandeling en tijdens die behandeling wordt beslist of verder
behandelen wenselijk is. Dergelijk beleid leidt er toe dat soms kinderen worden behandeld die geen kans
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op overleving hebben, zoals Bart en Francine (hoofdstuk IV). Ook binnen dit ‘actieve’ beleid zagen we
kleine beslissingen om niet alles te doen wat mogelijk was, bijvoorbeeld de triage bij Francine en Bart. Bij
de behandeling van Tom (hoofdstuk V) zagen we dat de neonatoloog een beademingstechniek die hij zag
als een ongewenste intensivering van de behandeling niet wilde toepassen omdat hij bang was dat Tom
dan zou overleven. Ook op deze afdeling is de belangrijkste beperking van de technologische dwang de
manier waarop er over behandelingen en technieken met ouders wordt gesproken. De nadelen van
behandelingen worden altijd benadrukt en die nadruk op risico’s maakt de weg vrij voor besluitvorming.

In plaats van een dwang tot behandelen en in leven houden zagen we op deze afdelingen dat behande-
lingen ruimte gaven om tot beslissingen te komen. Het technologisch imperatief, voor zover dat het men-
selijk handelen bepaalt op deze afdelingen, beperkt de keuzemogelijkheden van mensen niet altijd. Tech-
nische ingrepen creëren de mogelijkheid tot beslissingen te komen. Vandaar dat de behandelingen ook
‘provisioneel’ genoemd zijn en de afdelingen een ‘provisorium’. De behandelingen zijn nog dermate
nieuw en hun effecten zo onbekend dat de verhoudingen tussen de betrokkenen niet vast staan, er ruimte
is voor gelijkwaardig overleg tussen stafleden en ouders. (Koenig 1988; Fox 1959/1998) Het is niet zo dat
technologie de beslissingskansen van mensen (en zeker ouders) beperkt.

We zagen verder dat de behandelingsmogelijkheden ook beoordelingsmogelijkheden zijn. Met de
gegevens die ontleend worden aan behandelingen beslist men. Beoordeling is niet een bijproduct maar
een centraal gegeven in deze zorg.

Houding

De omgang met behandelingsmogelijkheden wordt gekenmerkt door een bepaalde houding. Hoe is de
houding van stafleden en ouders te typeren? De houding van mensen ten aanzien van pasgeborenen is vanuit
een onverwachte hoek (de ethologie) met een verrassend inzicht besproken. Mensen hebben het vermogen
om af te wegen of ze zullen investeren in een pasgeborene en ze kunnen op grond van die afweging beslis-
sen het kind te laten overlijden. Daarmee wordt niet beweerd dat ze om het minste geringste dergelijke
beslissingen kunnen en zullen nemen. Het gaat er om dat mensen de afweging kunnen maken en zich
daarbij baseren op hoe zij de toekomst van hun kind zien. Het is van belang om dit gedragspatroon te
bespreken omdat het is verbonden met een belangrijke fase in een mensenleven. Pasgeborenen zijn vaak
(een korte) tijd direct na de geboorte niet (volledig) opgenomen in de sociale wereld. Ze zijn liminaal
(Van Gennep 1908) en rituelen markeren hun transformatie naar een andere status, die van een sociaal
wezen. Uit studies blijkt dat tot die sociale acceptatie de omringende mensen een zekere terughoudend-
heid ten aanzien van het kind hebben. Tot die transformatie kunnen mensen beslissen niet meer in het
kind te investeren. Die periode wordt vaak ook gebruikt om de levensvatbaarheid van het kind te testen.
Voor zover beslissingen over het leven van pasgeborenen kunnen worden genomen, worden ze in die
periode genomen. Hrdy (2000) analyseert de voorwaardelijke houding van mensen ten aanzien van pas-
geborenen. De voorwaardelijkheid is als algemene theorie over menselijk gedrag ten aanzien van pasgebo-
renen gebruikt om de beslissingen in de neonatologie te analyseren.

In de neonatologie kan deze terughoudendheid waargenomen worden, als het zeer jonge en zeer zieke
pasgeborenen betreft. De ouders en stafleden houden er rekening mee dat het kind het niet zal redden of
dat het niet wenselijk blijkt dát het kind het zal redden. Hier wordt niet beweerd dat alle mensen altijd zo
denken en voelen, alleen dat ze in deze situatie tonen dat ze handelen zoals in vele historische en antropo-
logische studies kan worden gelezen. Een verband leggen tussen infanticide en neonatologie is riskant,
want de poging kan gemakkelijk misverstanden oproepen. Hier is alleen gepoogd te tonen hoe dergelijke
beslissingen om levens te beëindigen passen bij mensen en hoe neonatologie past in de samenleving als
geheel. De kennis van een universeel menselijk dilemma laat zien dat de beslissingen in de neonatologie
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door ouders en stafleden maar voor een deel nieuw zijn. De omstandigheden zijn veranderd en daarmee
de manier waarop de beslissingen worden genomen, maar de afweging is dezelfde.

Het verband met abortus werd in het boek niet gelegd, maar het ligt voor de hand om dat te doen,
want deze groep kinderen zijn in feite buiten de baarmoeder levende foetussen. Normaal zouden ze zich
nog in de baarmoeder bevinden. Neonatologie maakt zichtbaar wat anders verborgen zou blijven, daar
wees de moeder die de metafoor ‘een venster in mijn buik’ (Hoofdstuk VII) gebruikte ook op. De betrok-
kenen zien de beslissingen ook als liggend in het verlengde van beslissingen over ongeboren foetussen.
Ouders hebben tot de geboortegrens (tot een foetus ‘zelfstandig levensvatbaar’ is, 24 weken) volledige
zeggenschap over hun kind. Er zijn vele testen beschikbaar waarbij de toekomstige mogelijkheden van de
nog ongeboren mens geschat worden en ouders beslissen op grond van die testen zwangerschappen te
beëindigen. Veel ouders kiezen om een zwangerschap te beëindigen indien blijkt dat de foetus het syn-
droom van Down ‘heeft’. Indien een kind met het syndroom geboren wordt, worden echter levensred-
dende operaties vrijwel altijd verricht. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen geen operaties bij dergelijke
kinderen werden gedaan. Het kan niet gezegd worden dat mensen nu harder en killer oordelen over hun
nageslacht en dat ze immoreel en vanuit eigen belang oordelen of zelfs eugenetische gedachten aan-
hangen. Mensen beschikken nu eenmaal over het vermogen om de toekomst te schatten en wensen ook
voor hun gezin het beste dat mogelijk is.

Extreem te vroeg geboren kinderen overschrijden de geboortegrens op een bijzondere manier. Ze zijn
geboren en hebben op grond daarvan rechten en de status van ‘persoon’. Toch blijkt in de casussen dat de
geboorte soms niet duidelijk als grens wordt gesteld. Levensvatbaarheid, het kunnen overleven zonder
intensive care technieken, is een grens die ook zeer belangrijk is. Verder geldt als markeringspunt de toe-
stand van de hersenen en zintuigen (als de ogen). De geboorte is een duidelijke grens, maar ze wordt in
betekenis gereduceerd doordat in zwangerschapsweken wordt doorgeteld en doordat het kind de normale
ontwikkeling afhankelijk van machines en technieken verder doormaakt. De transities die op grond van
levensvatbaarheid en de kwaliteit van leven tot stand komen zijn vager en verlopen bij ieder kind verschil-
lend. Zeker is dat deze kinderen er een hele tijd over doen voor ze er als een echte baby uitzien en zich als
een echte baby gedragen.

De afhankelijkheid van technieken en de onzekerheid over kansen en risico’s bepalen de status van deze
kinderen. Ze worden in feite buiten de natuur om geboren en behoren in zekere zin tot de cultuur, tot wat
grotendeels binnen de menselijke discretie valt. Er kan, maar er moet daardoor ook over deze kinderen
besloten worden. Dat is de opdracht waarvoor de betrokken op de afdeling neonatologie gesteld worden.
Die opdracht luidt niet: ‘redt alle leven tot iedere prijs’, want ondanks de rechten die iedere pasgeborene
volgens de wet heeft, verschillen de opvattingen over welke levens het waard zijn geleefd te worden.

Fox (1959) heeft de houding van medici getypeerd als ‘detached concern’. Een dergelijke houding
blijkt ook in deze studie. De artsen tonen zich bezorgd over de kinderen die ze het leven redden, maar ze
zijn niet zoals de verpleegkundigen, sterk emotioneel betrokken op die patiënten. De verpleegkundigen
reageerden vaak vanuit ‘gut feelings’ op kinderen en positioneren zich daarbij vaak buiten de besluitvor-
ming. Alle stafleden twijfelen over de behandelingen en willen die twijfel met ouders bespreken. Ouders
kunnen beslissingen nemen, we zagen dat bijvoorbeeld in de casus van Francine en Bart en van Klaas
(hoofdstuk IV), Tom (hoofdstuk V), Inget (hoofdstuk IX) en Irma (hoofdstuk X). De beslissingen werden
gemaakt op grond van de te verwachten kwaliteit van het latere leven van hun kind en van het leed dat een
dergelijk kind te wachten zou staan. Het gebeurde ook op grond van de geschatte vermogens van die
ouders om met een dergelijk beperkt kind om te gaan. Ze kiezen er daarom voor, zoals ook in studies van
infanticide beschreven is, niet verder te investeren in het kind, een passieve wijze van doden. In de situatie
op de afdeling neonatologie krijgt een dergelijk besluit de vorm van het staken van verdere levensverlengen-
de behandelingen.
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De rol van techniek

Wat is de rol van techniek op deze afdelingen? Met behulp van technieken wordt het te vroeg geboren kinde-
ren mogelijk gemaakt de periode waarin ze niet zelfstandig levensvatbaar zijn te overbruggen. De tech-
niek is daarmee van grote invloed op de status van deze kinderen, want de afhankelijkheid van techniek
heeft een bepalende betekenis voor de stafleden en de ouders. De cultuur producerende (Van der Geest
1994) werking van technieken blijkt in het geval van extreem te vroeg geboren kinderen sterk. Met tech-
nieken worden kinderen in leven gehouden die vroeger niet zouden overleven en wordt een nieuw soort
baby’s gecreëerd alsmede manieren om daarmee om te gaan. Door middel van technieken worden deze
kinderen uit het natuurlijke domein in het domein van de cultuur getrokken, waardoor er over hun
beslist kan en moet worden.

Technieken bepalen de liminale status van deze kinderen. Zolang ze afhankelijk zijn van – met name
beademing – zijn beslissingen over hun leven mogelijk. Dat komt omdat alle betrokkenen inzien dat ze
een kind kunstmatig in leven houden en ze willen dit alleen doen als ze er van overtuigd zijn dat dit in
het belang van het kind is. Ook juridisch is besluitvorming om het leven niet langer te verlengen moge-
lijk want om het leven van dergelijke kinderen te beëindigen volstaat het om behandelingen te staken.
Actief levensbeëindigend handelen is in deze gevallen strafbaar en het is ook voor de betrokkenen moei-
lijker. Weliswaar wordt meestal een medicijn toegediend dat het overlijden versnelt en zeker maakt,
maar dit gebeurt in het kader van pijnbestrijding en ná een beslissing om levensverlengende behande-
lingen te staken.

Het gebruik van technieken getuigt van een visie op prematuriteit en kansen en risico’s. Door middel
van technieken drukken stafleden hun visie op de kansen van deze kinderen uit en laten ze zien welke risi-
co’s ze acceptabel vinden. Zo zijn de stafleden van de afdeling in Amsterdam bereid bij kinderen van
boven de 26 weken de risico’s te nemen wegens de kansen van dergelijke kinderen. Bij kinderen onder de
26 weken overheersen voor hun de risico’s die de kinderen lopen. De stafleden van de afdeling in Gent
zijn bereid kinderen van minder dan 26 weken een kans te geven en ze zijn bereid de risico’s te nemen.

De technieken bepalen op hun beurt de mogelijke visie op het kind. Zo zagen we dat op de twee afde-
lingen een verschillend perspectief heerst op extreem te vroeg geboren kinderen. De stafleden op de ene
afdeling menen dat ieder kind een kans verdient. Ze vinden het normaal dat extreem te vroeg geboren
kinderen beademd moeten worden. Ze stellen dat ze met intensive care technieken (met name beade-
ming) de natuur buitenspel zetten, de rol van de natuur overnemen en dat het kind daardoor onder hun
discretie valt. De stafleden van de afdeling in Amsterdam menen dat kinderen onder de 26 weken eerst
moeten bewijzen dat ze levensvatbaar zijn. Ze stellen dat kinderen iets moeten hebben om behandelingen
op te beginnen, de kinderen moeten een bepaald vermogen hebben, dat ze moeten laten zien. Kinderen
boven de 26 weken hoeven dat niet. Maar bij alle kinderen ziet men beademing toch als een zeer ingrij-
pende behandeling waarvoor ze zich verantwoordelijk voelen. Door die verschillen in opvattingen over
technieken ondergaan de kinderen ook verschillende beproevingen. Op de afdeling in Amsterdam moe-
ten ze eerst aantonen dat ze intensive care verdienen als ze onder de 26 weken zijn. Verder moeten ze zo snel
mogelijk van de beademing af als ze die gehad hebben, en moeten ze (met hulp) zelf ademen. Daarnaast
moeten ze de intensive care periode doorkomen zonder ernstige hersenbeschadigingen. Op de afdeling in
Gent geldt alleen de laatste test. Want kinderen worden daar eerder beademd en ook langer, men vind het
normaal dat een kind niet zelf kan ademen en ondersteunende (dus niet de vitale functies overnemende
intensive care) behandelingen worden niet zo veel aangeboden. Men beademd een kind tot het in staat is zelf
te ademen.

Dat wil niet zeggen dat de techniek als op zich zelf staande kracht deze verschillende definities van
vroeggeborenen veroorzaakt. De stafleden bepalen welke technieken legitiem zijn en ze doen dat op
grond van opvattingen over de kansen van de behandeling en de risico’s die de kinderen lopen.
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Een belangrijke techniek die bepalend is bij het betekenis geven en beslissen is de echografie van de
hersenen. Daarmee wordt een blik in de toekomst van het kind mogelijk, een schatting van diens toe-
komstige mogelijkheden. Echografie is een waarnemingstechnologie en ze claimt daarmee objectiviteit,
waarheid, wetenschappelijkheid, vooruitgang en rationaliteit van de geneeskunde (Wackers & Ten Have
1989). Door middel van waarnemingstechnieken worden in de neonatologie (als in andere intensive care)
allerlei vitale lichaamsfuncties zichtbaar gemaakt (hartslag, ademhaling, bloeddruk, zuurstofconcentratie
in het bloed) en van die gegevens gaat een objectiverende betekenis uit. Maar echografie produceert beel-
den van de hersenen die toch niet alleen objectiveren. Weliswaar maken ze zichtbaar (en daarmee bewe-
zen) wat anders onbekend zou blijven maar de interpretatie en het betekenis geven aan die beelden kan
niet objectief en rationeel gebeuren. De beelden van het brein kunnen immers slechts aanwijzingen geven
voor de mogelijkheden van het kind later.

Bovendien geldt voor deze kennis dat ze in iedere situatie, bij ieder ouderpaar weer anders betekenis
krijgt. De ouders van Jan (hoofdstuk VI) wensten dat de behandeling werd voortgezet, ook al zou Jan
mogelijk later beperkingen overhouden. Ook geldt voor hersenschade dat het altijd in verband moet wor-
den gezien met de medische toestand van het kind. De zwangerschapsduur van het kind, de leeftijd na
geboorte, het bestaan van andere medische problemen en zeker ook het al dan niet beademd zijn bepalen
mede welke betekenis hersenschade kan krijgen. De neonatoloog stelt dat wanneer Jan groter zou zijn
geweest, hij wel degelijk een behandeling voor een waterhoofd zou hebben gekregen (er ontstaat echter
geen waterhoofd). Ook bij Bart (hoofdstuk IV), Tom (hoofdstuk V), Inget (hoofdstuk IX) en Irma
(hoofdstuk X) zien we dat de overlevingskansen een rol spelen. De kinderen hebben belangrijke hersenbe-
schadigingen en ze hebben bovendien nog vele (voor het leven noodzakelijke) behandelingen nodig. Bij
Vari zagen we dat aanwijzingen voor op zich ernstige hersenschade niet tot besluitvorming leidt omdat
Vari niet beademd meer was. Bij Klaas zagen we dat er in die situatie wel een beslissing op grond van diens
kwaliteit van leven werd genomen, maar die onder die omstandigheden niet leidde tot levensbeëindiging.

Technieken bepalen voor een groot deel de behandelingsopties, zo hebben we gezien. Zo is de tijd dat
een kind beademd is van groot belang voor diens status. De behandelingen zijn vooral gericht op het
overbruggen van een bepaalde periode. Zolang een prematuur geboren kind bijvoorbeeld niet zelf kan
ademen, kan het met beademing in leven gehouden worden tot het zover gegroeid is dat het wel zelf kan
ademen (en zonder andere intensieve behandelingen kan). Van belang voor de besluitvorming is dat niet
alleen een fysiologische toestand wordt overbrugd. Die overbrugging heeft ook symbolische betekenis.
Zo lang het kind afhankelijk is van levensverlengende technieken kan gezegd worden dat het in een ‘limi-
nale’ fase verkeert. Liminaliteit is een fase tussen (rituele) statusovergangen. Pasgeborenen verkeren in
veel culturen (tijdelijk) in een overgangsfase. Bijvoorbeeld tot ze een naam krijgen of tot ze getoond zijn
aan familie. Ze zijn dan nog niet in de sociale wereld opgenomen. Een extreem prematuur geboren kind
verkeert in extremis in een dergelijke fase. Het kind ziet er niet uit als een normale pasgeborene en de
overlevingskansen zijn klein. De liminale status van deze kinderen wordt, zo blijkt, bepaald door medi-
sche technieken. Zo lang het kind afhankelijk is van levensverlengende behandelingen bestaat de kans dat
het nooit uit de met twijfel omgeven fase zal kunnen komen. Deze liminale status geeft de betrokkenen
ruimte om tot beslissingen te komen. De voorlopigheid van de behandelingen en het nog niet (geheel)
sociaal geplaatst zijn van het kind grijpen in elkaar. Tijdens de behandeling zijn er vele kleine stapjes in de
behandeling die geleidelijk de status van het kind veranderen.

Technieken worden door de stafleden op bijzondere wijze voorgesteld in contacten met de ouders. De
nadelen van technieken worden benadrukt. Technieken worden voorgesteld als deels vijandig en versto-
rend, hoewel ze ook levensreddend zijn. De rationaliserende invloed van techniek wordt door stafleden
bewust voorgesteld als een bedreiging voor de binding van de ouders aan hun kind. Ouders worden gesti-
muleerd naar hun kind te kijken en niet naar de meetwaarden op de diverse monitoren. Technieken worden
door de staf dus zowel als levensnoodzakelijk voorgesteld als gezien als wezensvreemd en verstorend.
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Zorgen baren

Hoe wordt er gesproken over deze kinderen? We zagen dat de zeer grote behandelingsmogelijkheden
(immers, kinderen kunnen zeer effectief in leven worden gehouden) geen bezwerende of eenduidig hoop-
gevende betekenis kregen zoals bijvoorbeeld De Swaan (1982) stelt. Stafleden doen ook weinig om ouders
hoopvol te stemmen, dit in tegenstelling tot wat medici in andere geneeskundige specialismen blijkbaar
doen (The 1999, Del Vecchio Good 1990). Technische mogelijkheden blijken in dit specialisme niet tot
hoop te leiden. Hoop van ouders wordt een soort opdracht (‘We moeten toch hoop hebben?’), maar het is
niet een voor de hand liggende houding. Een hoopvolle houding van ouders bevordert ook de relatie met
de stafleden niet, zoals bijvoorbeeld Van Dongen (1995) voor de psychiatrie stelt. In het provisorium is
het medisch regime niet gericht op het in stand houden van hoop want dat zou de beoordelingsmogelijk-
heden en besluitvorming belemmeren.

De (extreem) premature geboorte van een kind moet voor ouders een ramp zijn want er is niets nor-
maal aan een dergelijk begonnen leven. De keuzen die ouders moeten maken zijn onvoorstelbaar. Hoe
ouders en stafleden praten over deze kinderen wordt in dit proefschrift gezien als een belangrijk element
in de beantwoording van de vraag hoe ze tot beslissingen komen over het aanvangen, voortzetten of even-
tueel staken van behandelingen.

We zien dat vanaf de geboorte, of zelfs voorafgaand aan de geboorte in antenatale gesprekken, met
ouders wordt gesproken op een manier die de risico’s benadrukt en hoop op een goede afloop tracht in te
tomen. De stafleden menen dat de ouders in een crisis verkeren door de premature geboorte van hun kind
en door de zorgen die er over het kind bestaan. Wellicht is de premature geboorte van een kind ook een,
soms langdurige, crisis door de manier waarop ouders geïnformeerd worden over hun kind. De nadruk
ligt vaak op dingen die niet goed gaan – of mogelijk in de nabije toekomst niet goed zullen gaan. Voorts
wordt steeds gewezen op de grote onzekerheid die op talloze deelterreinen bestaat. Benadrukt wordt ook
de veranderlijkheid van de toestand van het kind. Het zijn allemaal problemen die samenhangen met en
ontstaan door de fragiliteit van deze kinderen. Stafleden kunnen vaak ook niet anders dan ‘met slagen om
de arm’ praten over de toestand en de toekomst van het kind.

Door middel van metaforisch taalgebruik en eufemismen houden de stafleden de opties open: ze
belemmeren daarmee ook dat ouders grip krijgen op de situatie. Ouders hebben bijvoorbeeld geen zicht
op een mogelijk behandelingsverloop en de verschillende wijzigingen van behandelingen daarin. Daar
komt nog bij dat stafleden vaak verhinderen dat ouders hun kind vergelijken met andere kinderen. Dat is
begrijpelijk vanuit privacyoverwegingen, maar niet vanuit het oogpunt dat vergelijkingen een instrument
zijn bij het begrijpen van zaken. Hierboven werd getoond dat stafleden de ouders over het algemeen wil-
len betrekken bij de meningvorming en daarmee de besluitvorming over de behandeling van het kind.
Ouders zeggen ook dat ze alle informatie die beschikbaar is, willen kennen, dus deze informeringsstrate-
gie is volgens ouders en stafleden op zich wenselijk. Ouders willen op de hoogte zijn en ze willen vaak mee
beslissen. Stafleden weten dat ouders in ieder geval in moeten stemmen met belangrijke beslissingen, dus
dienen ouders de redenen voor beslissingen te kennen en zich (deels) het perspectief van de stafleden
eigen maken. Stafleden willen ook de mening van ouders weten omdat de beslissingen vaak gebaseerd zijn
op kwaliteit-van leven-argumenten waarbij de visie van ouders cruciaal is, want ouders oordelen zeer ver-
schillend over de ernst van beperkingen en handicaps. Er blijkt een taal beschikbaar te zijn voor deze limi-
nale wezens en hun toestand. Die taal past in de voorwaardelijke en twijfelende houding en probeert
opties open te houden zodat beslissingen mogelijk zijn op het moment dat ze genomen kunnen worden.
Het taalgebruik is er op gericht dat ouders bekwaamd worden in het mee beslissen over hun kind.

Het afwegen van alle feiten is rationele arbeid. Verwarrend genoeg trachten stafleden ouders ook te sti-
muleren zich te hechten aan hun kind, omdat ze er van uitgaan dat de hechting van ouders aan hun pre-
matuur geboren kind problematisch is. Bovendien redeneren zij vanuit eenzelfde bezorgdheid dat ouders
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indien ze zich niet hechten, op oneigenlijke gronden tot beslissingen over hun kind komen. Ouders moe-
ten dus laten zien dat ze alle feiten kennen, ‘realistisch zijn’, maar ook dat ze een gevoelsmatige band met
het kind hebben opgebouwd en beslissen op grond van de belangen van het kind. Het valt niet mee voor
ouders om deze zaken op een rij te krijgen en het zijn vaak ouders met goede communicatieve vermogens
die zeggenschap verwerven. Niet alleen de kinderen ondergaan een proeve, ook de ouders worden inge-
deeld en beproefd.

Stafleden handelen vanuit de onzekerheid over de opdracht waarvoor ze staan. Ze handelen ook zo
omdat ze bezorgd zijn dat ze met hun technieken ‘onterecht’ levens mogelijk maken. Ze handelen, zoals
gezegd, in wezen niet anders dan de meeste ouders zouden willen, want veel ouders willen, indien ze kun-
nen kiezen, kinderen die niet door handicaps beperkt worden. Stafleden doen wel weinig moeite om voor
ouders de onzekerheid te beperken: ze verschaffen hun geen informatie, laat staan schriftelijke informatie,
over hun rechten en mogelijkheden bij besluitvorming. Zo hebben ouders bijvoorbeeld recht op een
tweede mening of op overplaatsing van hun kind naar een andere afdeling. Stafleden paren een paterna-
lisme over de ouderlijke crisis – en daarmee verbonden vermogens van ouders om tot beslissingen te
komen – aan een sterk moralisme dat hun opdracht bepaalt en hun handelen kleurt. Ze willen geen
gehandicapte kinderen in leven houden en ze menen vaak dat ze goed in staat zijn om de belangen van het
kind te vertegenwoordigen.

Kansen worden keuzen

Hoe worden beslissingen genomen en wat is de rol van de ouders daarbij? In dit onderzoek is naar voorbeeld
van de studies van Guillemin & Holmstrom (1986) en Anspach (1993) niet alleen studie gemaakt van
beslissingen om behandelingen te staken zoals bijvoorbeeld door veel onderzoek wel gebeurd. Even inte-
ressant zijn immers de beslissingen om behandelingen (al dan niet) te starten en door te zetten.

De belangrijkste beslissing die betreffende deze patiëntengroep op beide afdelingen is genomen lijkt te
zijn dat behandelingen, als ze worden begonnen, gebeuren in een sfeer van scepsis en voorwaardelijkheid.
Het is tenslotte een beslissing om zo te behandelen en te praten dat de mogelijkheid wordt gecreëerd om
tot besluiten te komen over het (toekomstige) leven van deze kinderen. De behandeling van deze kinde-
ren begint met en onder voorbehoud. De inzet van middelen wordt voorgesteld als ‘voorlopig’, tot blijkt
dat ze niet meer wenselijk is (of nodig, als het kind opknapt). Of als ‘voorwaardelijk’, als blijkt dat de
betrokkenen de behandeling niet meer legitiem achten. Zo wordt het ook aan ouders voorgesteld. De art-
sen schetsen, in een poging het belang van techniek te verminderen, vooral nadelige gevolgen van tech-
niek en van behandelingen. Voor alles zijn ze bevreesd dat ze kinderen in deze groep met veel technische
middelen in leven houden die later blijken een ‘onleefbaar leven’, een slechte kwaliteit van leven te heb-
ben. De angst betreft niet zozeer dat niet alles is gedaan om het kind in leven te houden, maar eerder, dat
mogelijk te veel wordt gedaan waardoor een kind (achteraf gezien ‘onterecht’) in leven blijft.

De voorwaardelijk begonnen behandeling en de twijfel aan de legitimiteit er van draagt er toe bij dat
ouders zodanig geïnformeerd worden dat ze betrokken worden bij de overwegingen. Er ontstaat ruimte
om mee te praten, denken en beslissen. Die ruimte is wat tijd en keuzemogelijkheden betreft in grote
mate bepaald door techniek. De levens van deze kinderen zijn zonder (intensive care) technieken niet
mogelijk. Dat maakt dat ‘leven’ sterk gekoppeld is aan ‘techniek’. De kinderen zijn het leven nog niet echt
begonnen, want ze leven niet zelfstandig, ze zijn volledig afhankelijk van medisch handelen. Daarmee val-
len ze in de ogen van de stafleden en ouders ook onder hun discretie: er kan over hun beslist worden.

Neonatologie wordt gekenmerkt doordat ze de afwegingen op zijn kop zet, meer morele vragen stelt
bij het beginnen met behandelingen dan bij het levensbeëindigend handelen (Griffiths, Bood Weyers
1998). De beslissingen in de neonatologie zijn dan ook bijzonder. Uit de beslissingen om al dan niet te
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beginnen volgen de beslissingen om al dan niet door te gaan. We zagen dat de stafleden op de twee onder-
zochte afdelingen verschillend aankijken tegen kansen en risico’s. De stafleden op de afdeling in Gent zijn
bereid kinderen met kleine kansen en grote risico’s te behandelen. De stafleden op de afdeling in Amster-
dam zijn minder geneigd dergelijke kinderen te gaan behandelen, ze gaan meer uit van de risico’s maar ze
lopen daarmee het risico dat ze kinderen een (kleine ?) kans op leven ontzeggen. De beslissingen zijn zo
moeilijk omdat er een gebrek aan (valide) gegevens is. De cijfers betreffende overleving en handicaps in
het bijzonder bij kinderen van minder dan 26 weken laten zien dat veel van deze kinderen in het latere
leven problemen hebben. Het blijkt echter ook te gaan om problemen waarvoor in de eerste cruciale
weken geen fysieke aanwijzingen gevonden kunnen worden, en dus kan daarop moeilijk een beslissing
gebaseerd worden. Bovendien is niet bekend hoe het precies met het individuele kind zal aflopen en of het
kind zelf wel zo zwaar zal tillen aan (wellicht) in die eerste weken veroorzaakte problemen.

De moeilijkheidsgraad van de beslissingen wordt niet zozeer gevormd doordat het ‘potentiële perso-
nen’ zijn, maar doordat beslist wordt over ‘het potentieel van een heel toekomstig leven’. Want we heb-
ben gezien dat juist doordat deze kinderen zo’n bijzondere status hebben, beslissingen mogelijk en zelfs
wenselijk zijn. Juist omdat ze een heel leven voor zich hebben, worden ze door de betrokkenen streng
beoordeeld. De beslissingen zijn zeer vergaand omdat ze over een leven dat aan het begin staat gaan. Er
komt nog bij dat ook het gezin van het kind door de beslissingen wordt beïnvloed.

Bij die proeve van leven bleek dat soms een bijzondere redenering gevolgd werd. Juist indien een kind
mogelijk zelf een besef van de eigen beperkingen zou hebben, vond men dat erg en werd getwijfeld over
het verder behandelen. Bij zeer ernstige hersenschade zagen we dat ouders weinig zeggenschap kregen, de
stafleden meenden dan dat het eigenlijk ging om ‘kansloosheid’. De situatie ‘kansloosheid’ zoals in
Nederlandse richtlijnen en beschrijvingen een rol speelt, werd op beide afdelingen gezien als een medi-
sche indicatie. In gevallen van ‘zinloosheid’ kregen ouders meestal meer zeggenschap, op situaties met
extreme hersenschade na. Veel beslissingen blijken te draaien om de te verwachten kwaliteit van het latere
leven. Beperkingen of handicaps van fysieke aard werden ernstig gevonden (bijvoorbeeld chronische pro-
blemen met de ademhaling), maar fysieke problemen als gevolg van hersenbeschadigingen werden
meestal nog ernstiger bevonden. De verwachting dat verlammingen, spasticiteiten of blindheid het leven
van het kind zouden bepalen speelde een belangrijker rol dan de eerstgenoemde fysieke problemen. Bij
besluitvorming werden echter de mentale vermogens het belangrijkst gevonden.

Deze kinderen ondergaan een proeve van leven, ze worden getest, bestudeerd en besproken. Neonato-
logie heeft, wat deze patiëntengroep betreft, kenmerken van predicatieve geneeskunde, echter zonder de
‘harde’ bewijzen van bijvoorbeeld genetische screening. Daarom hebben de kansen in de neonatale
geneeskunde een bijzondere inhoud. De kansen van deze kinderen geven de betrokkenen de mogelijk-
heid om keuzen te maken.

Zeggenschap van ouders

De zeggenschap van ouders bij beslissingen is niet makkelijk te definiëren. Volgens Guillemin & Holm-
strom (1986) en Anspach (1993), die de praktijk van de neonatologie analyseren vanuit de theorie van het
technologisch imperatief, hebben ouders weinig te vertellen. Ook volgens onderzoeken die de mening
van artsen optekenen blijkt de ouderlijke rol beperkt tot ‘sounding out’, ‘betrekken bij’ (Van der Heide
1998; Cuttini et al. 1999). In verschillende casussen zien we echter dat de ouderlijke rol vaak groter is. Dat
was de bedoeling van de uitgebreide casussen, laten zien hoe de gesprekspartners samen betekenis geven
aan de situatie.

Artsen zeggen dat ze een behandeladvies geven, ze impliceren daarmee dat ze eerst (onafhankelijk van
de ouderlijke mening en de ouderlijke situatie) op grond van medische gegevens een beslissing nemen en
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die daarna voorleggen aan de ouders. Ze menen dat ouders ook eigenlijk niet zouden moeten beslissen
over hun eigen kind, omdat ze de toestand niet helemaal kunnen overzien en ook omdat ze schuldgevoe-
lens over zouden houden aan een dergelijke beslissing. De medici zien niet dat ze tijdens het informeren
ouders betrekken bij de besluitvorming en dat het behandeladvies dat ze dan vervolgens geven vaak afge-
stemd is op die ouders en de manier waarop zij die dingen zien. Medische gegevens laten het vaak niet toe
dat eenduidige medische beslissingen worden genomen en daarom wordt vanaf het begin getracht ouders
zo te informeren dat ze bekwaam worden, ‘realistisch’ en toch gebonden, dat ze vanuit het belang van het
kind oordelen. Medici zijn ook afhankelijk van de instemming van ouders bij belangrijke beslissingen.

Ouders hebben op deze afdelingen veel zeggenschap omdat stafleden er belang bij hebben dat een
‘joint venture’ ontstaat met ouders, ze willen ouders ‘medeplichtig’ maken en zo de druk en onzekerheid
delen en de morele houding ten aanzien van handicaps. Dat wil niet zeggen dat zeggenschap van ouders
altijd gegarandeerd is. We zagen in hoofdstuk IX dat er verschillende situaties zijn waarbij zeggenschap
van ouders beperkt is. In situaties van ‘kansloosheid’ en niet betwijfelde ‘zinloosheid’ (bij extreme hersen-
schade) menen stafleden dat ze kunnen – soms moeten – beslissen voor ouders. Op de twee afdelingen
bleek de structuur van overleg ook belangrijke verschillen te tonen. Op beide afdelingen blijkt dat ouders
waarmee niet overlegd kon worden doordat ze bleven hopen de orde verstoorden. Dergelijke ouders kun-
nen niet voldoende dienen als overlegpartner. De orde op de afdeling wordt niet verstoord door ouders
die emoties tonen, zoals bijvoorbeeld wel in het medisch regime zoals De Swaan (1982) dat beschreven
heeft het geval was.

Verschillende verklaringen voor de aanzienlijke zeggenschap zijn besproken. Is het een voorbeeld van
de onderhandelingshuishouding (De Swaan et al. 1979; Stüssgen 1997), een teken van de informalisering
(Wouters 1990), het verlies van macht van de medici (Seale 1998), toenemende protoprofessionalisering
(Stüssgen 1997) of van wetgeving als de WGBO? Wetgeving als de WGBO leek geen voldoende verklaring
te bieden voor het verloop van de besluitvorming. Protoprofessionaliering ook niet, want de stafleden
hechten vooral veel waarde aan de mening van de ouders als die niet als professional maar als (goed
geïnformeerde) aan het kind gebonden ouder oordelen (hoofdstuk V). De positie van de medici in Neder-
land verschilt van die in België, zodat verklaringen als informalisering alleen op een zeer basaal niveau gel-
dig kunnen zijn. Omdat de verschillen tussen Nederland en België niet in dergelijke theoretische verkla-
ringen kunnen worden geduid en er toch belangrijke verschillen zijn, is geconcludeerd dat ‘interne’
redenen het gedrag ook kunnen verklaren. Die interne redenen zijn gezocht in de onzekerheid over de
kansen van deze kinderen, de werking van het provisorium en de liminale positie van deze groep pasgebo-
renen. In die omstandigheden is niet het produceren van ouderlijke instemming het doel maar eerder het
informeren en bekwamen van ouders om zo, indien nodig, gezamenlijk beslissingen te nemen.
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Noten

Besluiten aan het begin

1 Een fictieve naam.
2 Iatrogeen is door medisch handelen veroorzaakt, in tegenstelling tot het normale gebruik van de term, waar-

mee beschuldigend naar dat medisch ingrijpen wordt verwezen, wordt het begrip hier neutraal gebruikt.
3 Met ‘the trial of life’ typeerden Zweedse artsen in de jaren tachtig hun beleid om kinderen die na minder

dan 26 weken zwangerschapsduur waren geboren alleen ondersteunende behandeling te bieden (Rhoden
1986). Indien het kind na een zekere periode bewezen had levensvatbaar te zijn (‘goed’ te kunnen overleven
met alleen de ondersteunende behandeling) werden wel alle behandelingen die het nodig had, ook levens-
verlengende intensieve behandelingen aangeboden. Ook in de Verenigde Staten gebruikt men de term ‘the
trial of life’ wel om het proefsgewijze, voorlopige en voorwaardelijke karakter van de behandeling aan te ge-
ven. De titel van dit proefschrift beoogt een vertaling van ‘the trial of life’ te zijn.

4 Van Dale. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. 13e editie 1999: ‘Levensvatbaar (bn.) 1 geschikt om te
kunnen gaan leven: een levensvatbare vrucht 2 (fig.) geschikt om met succes te bestaan: de onderneming is niet
levensvatbaar. Levensvatbaarheid (de (v.); vlg. -heid) 1 geschiktheid om in leven te blijven 2 (m.n. in de ge-
rechtelijke geneeskunde) de ontwikkelingstoestand van een pasgeboren kind, waardoor het in staat is buiten
het moederlichaam te blijven voortleven.’ Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (art. 82a) spreekt van
‘zelfstandige levensvatbaarheid’ (Leenen 2000: 138) maar noemt geen zwangerschapsduur. De MvT bij de
Wet afbreking zwangerschap en de Wet op de Lijkbezorging spreken van een zwangerschapsduur van ten-
minste 24 weken als begin van ‘zelfstandige levensvatbaarheid’.

5 Het betreft de afdeling in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en de afdeling in het Universi-
tair Ziekenhuis Gent. De afdelingen zullen verder worden aangeduid met ‘de afdeling in Amsterdam’ en
‘de afdeling in Gent’.

6 Representativiteit wordt gezocht in de grondige beschrijving van casuïstiek en situering in de praktijk.
7 Vincent kreeg inderdaad bloedingen (IVH graad 2 beiderzijds) maar de behandelend arts vertelde daar niets

over aan de ouders omdat er geen therapeutische consequenties aan dergelijke bloedingen werden verbonden.
8 Het leidde tot kamervragen en discussie over het punt waarbij sprake is van levensvatbaarheid bij een pasge-

borene. Het incident was natuurlijk extra explosief wegens de continuïteit die zichtbaar werd tussen aborte-
rend handelen en neonatologie. Versluys (de Volkskrant 23-4-’86) stelde dat het afzien van het instellen van
levensverlengende behandeling in Nederland bij kinderen van 25 en 26 weken enkele honderden keren per
jaar gebeurde, en het dus op zich geen buitengewoon of onethisch handelen betrof. Zijn overweging was dat
de kansen van die kindjes op leven zo klein en de kansen op ernstige handicaps en leed zo groot waren, dat
het goed was dat in die gevallen afgezien werd van intensieve behandeling. Leenen reageerde in de Volks-
krant (26-6-’86): “Men ontwikkelt technieken om kindertjes van drie, vier pond in leven te houden. Die
worden ingevoerd. Intussen gaat de wetenschappelijke ontwikkeling verder. Nu zitten we met het probleem
dat er zoveel kindertjes ellendig in leven worden gehouden, dat men uit gaat zien naar euthanasie. Dan zeg
ik waar zijn we nu mee bezig? We kweken een behoefte door die kinderen in leven te houden, waarvan
eigenlijk iedereen al eeuwenlang heeft geaccepteerd dat ze niet levensvatbaar zijn. Een aantal redden we,
natuurlijk, maar een aantal maken we erger dan ze ooit waren, want die waren allang dood geweest. Dan
hebben we die ellende gecreëerd en dan roepen we: we hebben een euthanasieprobleem.” Enigszins verge-
lijkbaar reageert de filosoof Cobben geciteerd door R. Braam in NRC handelsblad (6-1-1996) over keuzen in



de neonatologie op een uitspraak van de neonatoloog Kollée: “Abstineren in het geval van ernstige hersen-
schade is ethisch toelaatbaar, omdat die schade het kind is aangedaan door de medische techniek.” Neona-
toloog Van de Bor: “Wij zijn verantwoordelijk voor die hersenschade, omdat de natuur die kinderen dood
had laten gaan.” Filosoof Cobben: “Dat vind ik een bespottelijke redenering. Als die redenering betrekking
had op oude mensen zou heel Nederland op zijn kop staan. De techniek die je ontwikkelt en gebruikt legt je
morele verantwoordelijkheid op. Kun je die verantwoordelijkheid niet nemen, wat heb je dan aan die tech-
niek? Schaf hem af!” Cobben stelt verder dat ouders bij beslissingen niet de belangrijkste stem moeten heb-
ben, het is geen vrije keus en bovendien zijn ouders niet echt ‘beslissingsbekwaam’.

9 Interessant is dat Brinkman stelt dat het belang van het kind voorop moet staan. Dat is een standpunt dat
zelfs de Staatscommissie Euthanasie niet durfde innemen (Trouw 30-7-’86).

10 Scheff (1963) Wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk VIII.
11 De werkelijkheid is ingewikkelder. Sommige kinderen worden tijdens die korte periode waarin ze zich moe-

ten bewijzen en geen intensieve behandeling krijgen zo ziek dat een later alsnog aangevangen intensieve be-
handeling minder kans op succes heeft. Bovendien kan een dergelijke periode zonder intensieve behande-
ling tot gevolg hebben dat de hersenen schade oplopen.

12 Zoals The en Hak (1999) als belangrijkste voordeel van ‘participerende observatie’ benoemen. Zie ook de
discussie tussen Nijhof (1999), De Boer (1999) en The en Hak (1999) in tijdschrift Kwalon 10 (vol 10 en 11)

Zien en weten

1 De weigering van ouders compliceerde het veldwerk. Zo liep ik bijvoorbeeld op de afdeling in België met de
artsenronde mee maar liep dan even weg als ze bij het kindje kwamen waarvan de ouders geen toestemming
gaven. De aanwezigheid van ouders die geen toestemming gaven maakte het verblijven op de zalen moeilij-
ker. Er is op die zalen weinig privacy, iedereen kan zien en vaak horen wat anderen doen en zeggen. Als deze
ouders aanwezig waren beperkte dat mijn mogelijkheden, voor mijn gevoel moest ik extra benadrukken dat
ik niet op deze mensen lette. Dat is gezien de omstandigheden onmogelijk

2 Door overleg tussen deze afdelingen bij te wonen. Verder werden ook enkele gesprekken van neonatologen
met zwangere vrouwen (al dan niet met partner) bijgewoond. Neonatologen worden vaak door gynaecolo-
gen gevraagd om met zwangeren te praten indien te verwachten is dat hun kind zeer veel te vroeg zal worden
geboren.

3 Naar wens van de ethische comités van de ziekenhuizen schriftelijk. Maar in werkelijkheid ook vrijwel iedere
keer dat een gesprek werd gevoerd.

4 Dan rest de onderzoeker vooral een gevoel dat hij oneerlijk en bovenal paternalistisch is. Ik kon de ouders
niet alles vertellen, alleen al niet omdat ik in die fase van het onderzoek niet precies wist wat er met de gege-
vens kón en zoú worden gedaan. De onderzoeker moet ervoor waken dat hij/zij de bestudeerde personen
niet onderschat en zoveel mogelijk uitleg geven.

5 Zonder vergelijkingen kan sociologie niet, aldus Grimshaw (1973). Het vergelijken is echter ook problema-
tisch. Zo kan een vergelijking tussen twee afdelingen in verschillende landen nooit een vergelijking van twee
nationale handelingswijzen zijn. Want de twee afdelingen staan niet voor een nationale aanpak van het pro-
bleem rond prematuriteit en behandelingsgrenzen. De afdelingen kunnen hoogstens gezien worden als een
soort lakmoespapier, als toonbeeld van hoe in dat land met het probleem omgegaan kan worden. Of de af-
deling kan voorgesteld worden als een zintuig, dat registreert hoe er in die nationale cultuur met het pro-
bleem kan worden omgegaan.

6 Het verkrijgen van toestemming past in een patroon. De staf van de afdeling in België was grotendeels auto-
noom en vertrouwde er op dat een onderzoek en de publikatie er van de belangen van de afdeling en het zie-
kenhuis niet kon schaden. De positie van de artsen lijkt er zo stevig dat een niet-medicus geen bedreiging
kan vormen. Voor een verstoring van de begeleiding van de ouders waren de stafleden niet bezorgd, maar ze
bepaalden dan ook deels mijn positie ten opzichte van die ouders waardoor ze dit niet hoefden te zijn.

7 Anspach (1993) bijvoorbeeld onderzocht afdelingen voor neonatologie alsof het laboratoria waren. Ze deed
onderzoek als een wetenschapssocioloog die uitzoekt hoe allerlei zaken geconstrueerd worden in de interac-
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ties tussen betrokkenen. Ze onderzoekt de perspectieven van de betrokkenen en hun relatieve macht in het
constructieproces. Een gevolg is wel dat de ouders, als de groep met de minste (machts)-middelen worden
getypeerd als een afgeleide van de constructiepogingen van de stafleden. Mijn opzet was het vastleggen van
interacties zoals die zich op beide afdelingen voor konden doen. De afdelingen werden gezien als plaatsen
waar zich constructieprocessen op een bepaalde wijze voor konden doen.

8 ‘Echoscopieën en allerlei andere prenatale technieken, plus de medische vorderingen die de mogelijkheden
van een foetus om buiten de moederschoot te overleven voortdurend vergroten, om nog maar te zwijgen
over de verbeterde zorg en de ongelofelijke investeringen van ouders en samenleving om buitenbaarmoe-
derlijke foetussen toch in leven te houden, brengen ons op een geheel nieuw terrein. Er zijn geen preceden-
ten – emotioneel, principieel, juridisch of anderszins. Dit gebied is nog niet in kaart gebracht.’ (p. 507)
Opmerkelijk, want het hele boek is voor mij een studie van de precedenten voor de besluitvorming op de af-
deling neonatologie, zoals ik in hoofdstuk 3 uiteen zal zetten.

9 Goldsmit (2000) pleit in ‘Buffelstemmen’ voor een gedragsbiologische studie van pestgedrag van kinderen
op het schoolplein. Hij wil dat niet de beleving maar het pestgedrag zelf eens onderzocht wordt. Hij geeft als
voorbeeld het gedrag van buffels dat de onderzoeker ook niet via enquêtes of meegrazen (participerende ob-
servatie) kan onderzoeken: ‘Net zomin als buffels weten mensen waarover ze het hebben. Ze zeggen niet wat
ze doen en ze doen niet wat ze zeggen.’ (168)

10 In gevallen van medische en/of verpleegkundige fouten. Deze momenten maakten mij duidelijk hoe broos
mijn aanwezigheid wel was. Want de stafleden wisten dat ik als insider de strekking en ernst van fouten kon
beoordelen.

11 Uiteraard zijn er ook polemische meningen waarin technologie alleen negatief is. Ellul als voorbeeld. Zie
Loo en Van Reijen (1997) en Ter Borg (1997).

12 Bijvoorbeeld Lyon (1985) ‘Playing God in the Nursery’, een studie over besluitvorming op de afdeling neo-
natologie met een totaal foute titel. De titel is fout omdat de ouders en stafleden ‘voor mens spelen’, op men-
selijke gronden beslissen.

13 De conclusie dat overbehandeling plaatsvindt moet wel gezien worden in de omstandigheden van die tijd.
De regering Reagan trachtte met richtlijnen het niet maximaal behandelen van pasgeborenen te voorko-
men. Volgens de auteurs moet neonatologie echter juist gezien worden als een institutie die deel uitmaakt
van een trend tot overbehandeling van pasgeborenen

14 Stafleden menen volgens Anspach dat het niet goed is om ouders te confronteren met de verschillende visies
van stafleden op de behandeling. Daarom beslissen de stafleden eerst en treden vervolgens op als een una-
niem en gesloten front.

15 Hij is dus oneens met Freidson (1986) die stelt dat medici het monopolie over de formele kennis behouden
en in wezen niets van hun macht en autonomie hebben verloren

16 In België is zo’n wet nog niet in werking. Er is wel een Europees verdrag dat het regelt. Wetgeving betref-
fende de rechten van patiënten wordt voorbereid. Wellicht in anticipatie van deze wetgeving, waarin ook
het recht van de patiënt op volledige informatie over diagnose en prognose wordt vastgelegd, heeft de Orde
van Geneesheren een verandering in de Code van geneeskundige Plichtenleer aangebracht op 15-4-2000.
Artikel 33 luidt nu: ‘De arts deelt tijdig aan de patiënt de diagnose en de prognose mede; dit geldt ook voor
een erge en zelfs voor een noodlottige prognose. Bij de informatie van de patiënt houdt de arts rekening met
diens draagkracht en met de mate waarin hij wenst geïnformeerd te worden.
De arts verzekert de patiënt in ieder geval van een verdere aangepaste behandeling en begeleiding. De arts
betrekt hierbij de naastbestaanden tenzij de patiënt zich daartegen verzet. Hij contacteert op verzoek van de
patiënt de door deze aangewezen personen.’

17 Lineariteit volgens Layne het idee dat we van ziek zijn geleidelijk maar in een rechte lijn naar gezondheid
gaan. De behandeling van extreem te vroeg geboren kinderen verloopt helemaal niet zo. Het culturele idee
van geleidelijke vooruitgang klopt dus niet.

18 De stelling dat wettelijke voorschriften weinig uitwerking hebben op de werkvloer wordt aangehangen door
Griffiths et al. (1998). Die stelt dat wettelijke voorschriften tot stand moeten komen in samenwerking met
beroepsgroepen en dat de voorschriften moeten aansluiten bij de praktijk, anders worden ze genegeerd.
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Doen en laten

1 Hier wordt uitgegaan van de klassieke couveuse, een plasticglazen ‘broeikas’ die aan alle kanten is afgeslo-
ten. Vele afdelingen, ook de afdeling in België, gebruiken echter zogenaamde ‘open couveuses’. Een plat-
form waarop het kind ligt met er boven een warmtelamp.

2 Het beleid ten aanzien van bezoek wijzigt zich en daarmee verdwijnen geleidelijke de gangen rond de zalen.
De gangen worden overbodig geacht en kosten bovendien veel – broodnodige – ruimte.

3 Op de gang van de afdeling in België hingen ook enkele collages van kinderen die overleden op de afdeling.
De foto’s zijn vaak heel expliciet, of zelfs schokkend, de ouders willen niet verhullen hoe ziek hun kind vaak
is geweest.

4 Al is er veel variatie die samenhangt met individuele verschillen, ouderlijke-en rasverschillen. Ook verschilt
de grootte van het kind met de voeding die het in de baarmoeder kreeg. Sommige kinderen zijn naast prema-
tuur ook nog ‘dysmatuur’. Niet groot genoeg voor hun zwangerschapsduur. Een aantal problemen vererge-
ren zich dan omdat de orgaansystemen van deze kinderen vaak niet genoeg voeding hebben gehad gedurende
lange tijd. Aan de andere kant heeft deze toestand het kind ‘klaargemaakt’ voor een vroeggeboorte en is het
ademhalingssysteem vaak wel relatief rijp.

5 Vreemd genoeg zijn ze in bepaalde opzichten niet altijd ‘te vroeg’ geboren. Indien de omstandigheden in de
baarmoeder niet goed zijn voor het kind kan het ‘kiezen’ dat het meer kans heeft buiten de baarmoeder dan
er in. Dan is de vroeggeboorte op zich op tijd voor het kind in die situatie. Het kan bijvoorbeeld door een
infectie komen of doordat de placenta niet goed kan functioneren voor het kind ‘beter’ zijn de sprong te
wagen.

6 Versnelde rijping kan ook ontstaan onder invloed van ‘stress’ die het kind doormaakt doordat het te weinig
voedingsstoffen krijgt als gevolg van een niet goed functionerende placenta. De medicatie die kinderen ter
rijping krijgen geven ook stress. Men noemt het dan ook wel een ‘stress-kuur’.

7 Antibiotica helpt tegenwoordig meestal nog afdoende maar antibiotische behandeling verstoort de balans
tussen bacteriën en schimmels en vergroot daardoor de kans op infecties met schimmels. Zo’n infectie met
schimmels is vaak heel gevaarlijk voor deze kinderen. De behandeling gebeurt met medicijnen die schade-
lijk kunnen zijn voor nieren en lever.

8 Er voltrekt zich momenteel wel een ingrijpende verandering in het denken over dit ongemak en leed. Zo
meende men bijvoorbeeld enkele decennia geleden dat deze kinderen door de onrijpheid van hun zenuwen
geen pijn konden voelen. Eind jaren tachtig is in die opvattingen verandering gekomen. De ongemakken,
het ongeborgen liggen in de couveuse en de pijn door handelingen kregen aandacht. Een nieuwe theorie over
de zintuigen van deze kinderen kreeg aandacht. In plaats van dat de onvolgroeidheid van hun zenuwstelsel
hen beschermde tegen de ervaringen van ongemak en pijn, stelt men dat die onvolgroeidheid het hen juist
onmogelijk maakt die ervaringen te dempen. De kinderen lijden dus juist meer onder hun toestand. Ze lij-
den aan ‘stress’ en die waarneming heeft de praktijk van de neonatologie veranderd. Of is bezig die te veran-
deren. Want het is een ingrijpende verandering van de praktijk. De kinderen worden zo veel mogelijk in een
zachte en veilige geborgen omgeving verpleegd, handelingen worden geminimaliseerd, en indien toch no-
dig geclusterd en afgestemd op het ritme van het kind. De omstandigheden op de zaal en in de couveuse
worden steeds meer afgestemd op de veronderstelde behoeften van het kind. Scherpe TL. verlichting bij-
voorbeeld, altijd gebruikt wegens de noodzaak tot observeren, wordt aangepast omdat de kinderen anders
dag en nacht in scherp licht liggen. Veel blijft nog onduidelijk. Want moet je zo’n kind nou prikken als ‘ie
wakker is, of als ‘ie slaapt. Want mogelijk slaapt ‘ie gewoon door de pijnlijke prik heen. Maar als ‘ie wakker
wordt, heb je zijn slaappatroon weer verstoord.

9 Dit ‘kunstmatige’ krijgt een sterke betekenis toegekend. Door dit ‘kunstmatige’ ontstaat in die gevallen dan
ook de gelegenheid om tot beslissingen als levensbeëindiging te komen. Kunstmatig leven verlengen, zo is
de redenering, kan alleen indien het in het belang van het kind is. Overigens krijgen verschillende soorten
beademingstechnieken ook een verschillende betekenis. Op de twee afdelingen werd een onderscheid ge-
maakt tussen apparatuur die lucht met stoten in de longen blaast en apparaten die de longen constant opge-
blazen houden en die de gaswisseling regelen door de lucht in trilling te brengen. Door die trilling komt de
gaswisseling tot stand. Deze techniek wordt als intensiever ervaren dan de andere.
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10 De kangoeroemethode is een ‘techniek’ die voor de neonatologiepraktijk heruitgevonden is. Het is uiter-
aard de meest basale ‘behandeling’ die men zich kan denken, vandaar juist dat het zo’n revolutie is in de neo-
natologische praktijk. De kangoeroemethode is afgekeken van de praktijk op een Boliviaanse afdeling voor
zuigelingen waar een tekort aan couveuses werd opgevangen met vrouwen die zo de prematuur geboren kin-
deren warm hielden.

11 Verschillende soorten: Rond de couveuse vinden we diverse monitoren die verschillende functies bewaken.
Hartslag en ademhaling worden geteld en in getallen die de frequentie per minuut aanduiden weergegeven.
De temperatuur van het kind kan worden afgelezen, alsmede de hoeveel zuurstof in de rode bloedcellen. Ook
de hoeveelheid zuurstof en kooldioxyde kan via de huid worden gemeten.
De bloeddruk kan op verschillende manieren worden gemeten. Via het beademingsapparaat kan de toestand
van de longen beoordeeld worden. Dit kan in het bijzonder gebeuren via het maken van röntgenfoto’s.
Urine wordt gemeten naar hoeveelheid en de concentratie van stoffen er in. De hoeveelheden vocht die een
kind krijgt en verliest worden streng gecontroleerd. Te veel vocht kan het hart overbelasten, te weinig vocht
kan de bloeddruk doen dalen.

12 Met een ‘kop’ die geluidsgolven uitzend en weer opvangt op de schedel van het kind komen de gegevens die
het beeld vormen in het apparaat. De beelden kunnen gemaakt worden doordat in de schedelbeenderen van
pasgeborenen nog openingen zitten die later dichtgroeien. Govaert en De Vries gaven (de Nederlandstalige
versie van) hun boek over echografie de titel ‘Geluiden uit de hersenen’ (1995). Inderdaad worden de beelden
die met de echo van het brein worden opgeroepen soms ook als boodschappen van het kind gezien.

13 Andere gegevens als getallen en andere beeldvormende technieken als NMR en MRI worden als harder gezien,
en zouden volgens sommigen meer gewicht moeten hebben bij besluitvorming. Maar die NMR en MRI beelden
kunnen alleen verkregen worden via grote apparaten waar deze kinderen vaak niet naar toe gebracht kunnen
worden.

14 Dat is 30 VTE te weinig volgens de wettelijke voorschriften.
15 Sociale redenen spelen soms wel een rol bij deze beslissing. Zo worden behandelingen soms eerder gestart als

de ouders ‘oud’ zijn en een langdurige kinderwens hebben. Over het algemeen is de medische toestand van
het kind na de geboorte het criterium voor behandelingen.

16 Notulen ‘Consensus bespreking’ 1986.
17 Dit is afhankelijk van voldoende verpleegkundige staf.
18 Dat is ook logisch, aangezien in die gevallen het informeren overloopt in het besluiten, of voorbereiden tot be-

sluiten, het mogelijk maken van besluiten, denkbaar maken.
19 Al is het ook voor de verpleegkundigen op de afdeling in Amsterdam niet gewoon dat zij nieuwe informatie

over de hersenen doorgeven aan ouders. Omdat zij wel weten hoe en wat besproken is kan die informatie
vervolgens door hen wel met de ouders besproken worden.

20 Hiermee is niet gezegd dat deze vorm van besluitvorming beter of prettiger is. Collectieve besluitvorming is
berucht omdat niemand verantwoordelijkheid durft te nemen. Het verschil: consensus versus opposi-
tie-benadering is geen waardeoordeel, maar een geobserveerd verschil tussen het functioneren van de afde-
lingen. Ook kan onmogelijk bepaald worden of het nu beter is om altijd behandelingen te beginnen, zoals
op de afdeling in Gent gebeurde, dan wel het beleid van de afdeling in Amsterdam te volgen.

Oud nieuws

1 Berg & Mol (1998: 5) Dit geldt in het bijzonder voor technieken: ‘Old folk believes appear to be incorpora-
ted in new scientific concepts. When a new technique comes on the scene, it is given meaning by comparing
its outcomes with those of its predecessors. These moreover are, often not discarded, but relocated to a
slightly different sphere of action. The precedent, this kind of historical work shows, does not transcend the
past, but contains it. And instead of being a single unity, the present is composed of many parts. There are
many different times within the present: the outdated and the precocious; the current and the transient.’
Achterhuis (1992: 231) beschrijft het begrip ‘de pseudomorf’ dat Mumford ontleende aan Spengler. ‘Mum-
ford (…) wijst op het in de geologie bekende fenomeen dat een rots zijn structuur kan behouden zelfs als
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bepaalde elementen uitgeloogd en door andere materialen vervangen zijn. Omdat de uiterlijke structuur
van de oorspronkelijke rots blijft bestaan, wordt het nieuwe produkt een pseudomorf genoemd. Een gelijks-
oortige metamorfose is ook in de cultuur mogelijk. Allerlei nieuwe krachten, technieken en instituties kun-
nen, in plaats van uit te kristalliseren in zelfstandige en ervoor geëigende vormen, ook opgenomen worden
binnen de structuren van een reeds bestaande cultuur.’

2 Kosten van (bepaalde) behandelingen in termen van geld worden op de afdeling neonatologie niet als argu-
ment voor beslissingen gebruikt. Er wordt zelden over kosten gesproken. Maar neonatale zorg is duur. Vol-
gens een ouder van een kind van 28 weken zwangerschapsduur kostte de opname van haar kind 200 000 gul-
den. Dat zijn de kosten van de ziekenhuisopname van het kind dat tijdens die opname flink veel
gezondheidsproblemen had gehad.
Dat neonatale zorg kostbaar is kan men zich voorstellen als men de hoeveelheid personeel, technologie en
diagnostische middelen die er voor nodig zijn beziet. Toch kan er gewezen worden op het feit dat door peri-
natale zorg (waarvan neonatologie een onderdeel is) pasgeborenen in het algemeen een betere toekomst
tegemoet gaan. Perinatale zorg voorkomt ongeveer 10% van alle ernstige handicaps. Doordat de verpleging
en verzorging van ernstig gehandicapten duurder is dan perinatale zorg bespaart deze zorg kosten (Dubbel-
man & Hermans 1990). In zekere zin wordt neonatologie (samen met verloskundige zorg) dan als een pre-
ventieve maatregel voorgesteld.
In het verleden zijn wel kosten-batenanalyses gemaakt over groepen kinderen. Vooral de behandeling van
de kleinste kinderen werd dan niet kosten-effectief genoemd. Ook bijvoorbeeld Van Reempts et al.
(1996) zeggen dit: ‘Voor kinderen onder de 800 gram is de inspanning minder renderend. In 1986 hebben
wij zelf kunnen vaststellen dat de kosten voor overleving voor een kind van minder dan 1000 gram dubbel
zo hoog lagen (ca. 1 miljoen BEF) dan voor een kind met een geboortegewicht tussen de 1000 en 1500 gram
(500.000 a 600.000 BEF) Maar met het verschuiven van behandelingsmogelijkheden veranderde de afwe-
ging steeds. Andere onderzoeken signaleren dat sinds 1977 het percentage zwaar gehandicapte overlevenden
stabiel bleef terwijl de sterfte was afgenomen. Daardoor was zowel het aantal niet-gehandicapte als het aantal
zwaar gehandicapte kinderen toegenomen. Dat maakt een afweging als hierboven gesteld, dat 10% handi-
caps worden voorkomen, weer problematisch. Neonatologie produceert door haar ingrijpen ook op zich
weer handicaps, namelijk bij die kinderen die vroeger zouden zijn overleden (Dubbelman & Hermans
1990). Een studie (Meadow et al. 1996) concludeert echter dat de zorg voor de allerkleinsten helemaal niet
veel extra middelen en extra geld kost, want de meeste van die kinderen overlijden snel na geboorte. De
overlevenden van die groep bepalen de kosten: ‘Thus, even for subpopulations of infants whose ultimate
survival was extremely problematic the issue of inordinate expenditure on nonsurvivors did not arise.
Although overall expenditures on any particular ELBW infant may amount to hundreds of thousands of dol-
lars, these expenditures are very precisely targeted to survivors, and that sense are not wasted on doomed
patients.’ (641) Deze bevindingen geven de auteurs een rationale voor behandeling van zeer kleine kinderen.

3 En het publiek voelt blijkbaar ook niet de behoefte artsen aan te klagen voor hun gedrag. Want er is ook
geen jurisprudentie over euthanasie en levensbeëindiging in België.

4 De kamervoorzitters vroegen 1996 advies inzake euthanasie aan het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek.
In 1997 heeft een commissie van dit comité een ‘advies’ uitgebracht. Het advies doet vier voorstellen tot re-
gulering van euthanasie. Euthanasie blijft in de strafwet. Of het mag er uit. In twee andere varianten blijft
het in de strafwet, maar is euthanasie onder bepaalde voorwaarden niet strafbaar. Er is een regeling met
vooraf toetsing van de rechtmatigheid door een comité. Of er komt achteraf toetsing.

5 Een andere reden die wel wordt genoemd is dat de CVP zich minder tegen een wettelijke regeling zal verzet-
ten wegens het trauma dat de legalisatie van abortus voor deze partij is geworden. De CVP was tegen deze le-
galisatie, maar in 1990 namen de andere partijen het initiatief abortus te legaliseren, zonder de CVP daarbij
nog een stem te geven. De CVP zou nu bang zijn dat iets dergelijks weer gebeurt.

6 In 40% van de sterfgevallen werd het tijdstip van overlijden vervroegd door een medische ingreep. In 3,2%
van die gevallen gebeurde dat door toediening van een letaal middel zonder dat de patiënt daarvoor toestem-
ming gaf. Deze groep is vier keer zo groot als in Nederland. Ook problematisch is dat bij het nemen van le-
vensverkortende maatregelen artsen vaak de zorgvuldigheidsvereisten niet naleefden. Ze voerden vooraf
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geen overleg met een tweede arts of met verpleegkundigen of met familie. Volgens de krant De Standaard
(25-11-2000) blijkt dan ook uit het onderzoek dat de patiëntenrechten in België geregeld moeten worden.

7 Ze zeggen over de situatie van wilsonbekwamen die nooit in staat waren een wilsverklaring op te stellen:
Voor sommige leden van het Comité kan in het geval van een uitzichtloze medische situatie bij pasgebore-
nen, (jonge) kinderen en zwaar mentaal gehandicapten wanneer zich een bijkomende medische aandoening
of een zwaar ongeval voordoet die het pijnlijk karakter van het leven van de betrokkene zwaar belast, op uit-
drukkelijke vraag van de ouders of van de voogd, en na samenspraak met het verzorgingsteam, beslist worden
zich te onthouden van elke bijkomende therapie en zelfs levensbeëindigend worden opgetreden. Volgens
hun is het ethisch verantwoord om aan de ouders en/of voogd het recht toe te kennen in naam van hun zwaar
gehandicapte baby of van hun zinloos lijdende kind beëindiging van een mensonwaardig leven te vragen.’

8 Betreffende pasgeborenen: In Nederland zijn de afgelopen decennia verschillende keren pasgeborenen in
het nieuws geweest wegens niet behandelen of actieve levensbeëindiging. In 1983 maakte een reportage in
Vrij Nederland duidelijk dat op een afdeling in Amsterdam bij twee kinderen opzettelijk het leven beëin-
digd. Na een gerechtelijk vooronderzoek werd de zaak geseponeerd. In de inleiding is al genoemd dat de
dood van een kind van 26 weken in 1986 veel aandacht kreeg. Een andere, dergelijke zaak kreeg veel aan-
dacht. Een jongetje van 26 weken en enkele dagen wordt kansloos geacht en de vrouw bevalt ‘achter het la-
ken’. Het kindje blijft echter in leven en wordt na een dag overgeplaatst naar een academisch ziekenhuis,
zonder dat de ouders weten dat hun kindje leeft. Daar overlijdt het na twee dagen alsnog. De ouders begin-
nen tegen de betrokken artsen een klachtenprocedure bij het Medisch Tuchtcollege.
Een niet behandelde pasgeborene met syndroom van Down zorgde voor discussie. Deze baby Ross leed aan
een darmafsluiting die op zich te opereren was. De artsen en ouders besloten dat dit niet moest en dat het
kindje beter kon overlijden. De officier van Justitie besloot de betrokken artsen te vervolgen wegens dood-
slag. Ze werden uiteindelijk door de Hoge Raad vrijgesproken. (Dupuis 1992 en De Vries 1993)

9 Kinderen van negroïde afkomst hebben vaak betere levenskansen.
10 Dit bleek later onjuist te zijn.
11 Onder de stafleden is uiteraard bekend wie ‘altijd een kind meeneemt’ en wie niet. Een dergelijke discussie is

daarom altijd een soort rituele dans, een naast elkaar zetten van meningen. De neonatoloog die Vari behan-
delde vlak na geboorte ‘nam’ bijvoorbeeld ‘altijd kindjes mee’. Neonatoloog (1) is het wellicht helemaal niet
zo oneens met de behandeling maar hij wil niet horen dat er geen keuze was.

12 In dit geval wijst ‘zúlke drukken’ op hele krachtig ingeblazen lucht met de beademing die nodig is om het
kind in leven te houden.

13 Zij zijn niet gespecialiseerd in het doen en interpreteren van schedelecho’s bij te vroeg geboren kinderen
maar wel in het omgaan met beelden tot stand gebracht met echografie. Een groot voordeel voor de afdeling
is dat ze de beelden op een houdbare drager kunnen overbrengen. Maar die inbreng van ‘de röntgen’ zoals
de functionarissen genoemd worden, leidt ook tot meningsverschillen

14 De neonatoloog bespreekt het met de radioloog. Die schrijft in het verslag: “We hebben ook de oude sche-
delecho’s nog even naast elkaar gehangen. Vanaf het begin is er behalve een IVH rechts ook een afwijking te
zien in de periventriculaire witte stof rechts. Aanvankelijk was deze te echorijk, nu is deze wisselend van den-
siteit echorijk en met wat echo-armere partijen er in terwijl ook de bloeding begint te vervloeien. Het beeld
past bij een groot IVH rechts met als complicatie een veneus infarct rechts. Links was er alleen een SEH zicht-
baar, waarvan nu nog de vervloeide resten zichtbaar zijn. het ventrikelsysteem is eigenlijk niet gedilateerd, in
het parenchym links geen afwijkingen. Conclusie: IVH rechts met veneus infarct en SEH links.”

15 De kansen op problemen tijdens de zwangerschap nemen toe, daardoor ook de kansen op vroeggeboorte. Ook
neemt de vruchtbaarheid af, waardoor de vraag naar vruchtbaarheidsbehandelingen toeneemt. Die behandeling-
en leiden weer tot een grotere kans op meerlingzwangerschap en tot meer complicaties tijdens de zwangerschap.

16 De boven geciteerde doelstelling van neonatologie wordt zichtbaar in publikaties over de effecten van de
zorg. Neonatologie wordt op effectiviteit beoordeeld en die wordt gezien in termen van overleving en van
kwaliteit van overleving. De cijfers geven echter nooit uitsluitsel voor beslissingen in de praktijk. Er is te veel
individuele variatie tussen kinderen, het geslacht maakt verschil (meisjes zijn sterker dan jongens). De ver-
schillen tussen kinderen van ‘week-groepen’ zijn ook groot. Bovendien verschillen de kansen van kinderen
door bijvoorbeeld geboortewijze en geboortegewicht sterk. De manier waarop de cijfers gegeven worden
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zorgt ook voor vergelijkingsproblemen tussen de onderzoeken dus tussen de behandelingswijzen. Het ene
onderzoek geeft cijfers in geboortegewicht, het andere in zwangerschapsleeftijd. Geboortegewicht is de meest
objectieve maat, maar zegt niet veel over de rijpheid van het kind en die bepaalt de kansen en risico’s ook sterk.
Bovendien kan gezegd worden dat gegevens over de behandelde patiënten altijd ‘achter lopen’, of ‘achter-
haald’ zijn. Als een onderzoek bijvoorbeeld schrijft dat 50% van de kinderen onder de 28 weken zwanger-
schapsduur overleefde in de jaren 1990-1995, dan kan je zeggen dat die cijfers inmiddels, onder invloed van
grotere kennis en verbeterde technieken, weer anders liggen. Maar weten doe je dat dan niet precies. Een ander
onderzoek meldt dat 50% procent van de overlevende groep handicaps heeft overgehouden. Onder invloed
van de recente kennis en technieken is dat waarschijnlijk ook weer anders. Een ander probleem met dit soort
resultaten is dat de ‘uitkomst’ van behandelingen soms pas blijkt als de kinderen de schoolleeftijd hebben
bereikt. De onderzoekers moeten de door hun behandelde kinderen dan lang goed volgen en hun gegevens er
over lang ‘opzouten’. Het gevolg van dit langere volgen van kinderen is dat de gegevens zowel meer als minder
valide zijn. De gevolgen van de neonatologische interventies kunnen in zijn totaliteit geschat worden, maar ze
gaan over in het verleden, onder andere dan de huidige omstandigheden behandelde kinderen.

17 Van belang is ook dat Van de kinderen die na 24 weken werden geboren, er 66 (80%) reeds overleden waren
voordat ze op de afdeling neonatologie kwamen. Bij de kinderen na 25 weken was dat aantal echter nog maar
41% van de overleden kinderen. Van de kinderen geboren na 26 weken overleed maar 17% voor de komst op
de afdeling neonatologie. Die cijfers geven aan dat kinderen van 24 weken meestal niet behandeld worden.
Zeventien procent overleed op de afdeling. Van de kinderen van 25 weken overleed 28% op de afdeling. Van
de kinderen van 26 weken overleed 31% op de afdeling. We zien dus met de leeftijd stijgende overlevings-
cijfers, behandelingscijfers maar ook sterftecijfers op de afdeling.

18 Ontleend aan Gezondheidsraad (2000): Stoornis: Een anatomische afwijking of functieverlies waarmee
goed is te leven. Beperking: Een stoornis die één of meer normale menselijke activiteiten onmogelijk maakt.
Handicap: Een stoornis die een normale rolvervulling in het leven onmogelijk maakt.

19 Veen (1996: 17)
20 De eerder aangeduide fasen in de ontwikkeling van het kennisgebied zien er in de vorm van overlevings-en

handicapcijfers zo uit: In fase 1 tijdens de jaren veertig en vijftig overleefden maar enkele kinderen, die waren
alle gezond. In fase 2, door Silverman ‘the flexing of hardware’ genoemd ging gepaard met een toename in
de handicaps, door Stewart et al. (1981) en Davies et al (1976) iatrogene ziekten genoemd. In de jaren zestig,
fase 3, 1960 verdrievoudigde de proportie overlevende kinderen en bleef de proportie gehandicapten gelijk
(6-8%) Stewart et al. (1981). Een nieuwe epidemie van retinopathie is gevolg van een nieuwe groep kinderen,
die onder 1000 gram, a function of increasing birthweight-specific survial (Gibson et al. 1990; Veen 1996: 3).

21 Dode ruimte is de ruimte in beademingssystemen waarin lucht blijft staan, die dus de gaswisseling belem-
mert. Het is op een andere manier dan ook ademruimte. Ruimte voor de adem, maar deze ruimte wordt ge-
zien als een nadeel. want je behandelt er niet mee.

22 Het lijkt grof om een dergelijk begrip op de huidige gesofisticeerde, kostbare en in een rechtsstaat plaatsvin-
dende praktijk toe te passen, maar juist die moderne omstandigheden maken infanticide als neutraal en be-
schrijvend begrip bruikbaar. Onder de huidige omstandigheden bestaan de middelen om kinderen in leven
te houden. Op het moment dat dit niet (meer) gedaan wordt, is er sprake van infanticide, want er is een wel-
bewuste keuze gemaakt. Het gaat om de actie en het gevolg: er wordt iets (niet) gedaan, de pasgeborene
overlijdt. Infanticide biedt een onbevangen perspectief op de huidige discussie die gekenmerkt wordt door
een versluierend concept. Dat concept is het ‘staken van behandelingen’, ‘passieve levensbeëindiging’ of hoe
het ook genoemd wordt. (Bijvoorbeeld: ‘De natuur haar gang laten gaan.’) Dit versluierend taalgebruik
markeert de grens tussen strafrechtelijke vervolging en ‘normaal medisch handelen’. Als het leven van een
pasgeborene eindigt doordat behandelingen gestaakt worden, is het handelen blijkbaar geoorloofd.

23 Overigens stelt Cassiman (2000) dat kinderen reeds voor de geboorte een plaats krijgen bij de Kasena.
24 In het oog springen natuurlijk vooral praktijken zoals in China, waarin jongens worden gezien als investering

in de toekomst. Meisjes kosten vooral geld. Maar infanticide op meisjes kan ook anders geïnterpreteerd wor-
den. Als het doel van infanticide een beperking van de bevolkingsgroei is, dan is het doden van meisje effectief.
In sommige samenlevingen was de sterfte onder mannen door oorlog of jacht groot. Bijvoorbeeld bij de Eski-
mo’s. Infanticide op meisjes was evenredig groot. Scrimshaw laat zien dat deze vorm van infanticide een de-
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monstratie genoemd kan worden van mannelijke dominantie (1984: 457). Hrdy (2000) laat echter zien dat
aan het doden van meisjes naast culturele ook biologische oorzaken ten grondslag liggen. Zo doodden adellij-
ke families in India altijd vrouwelijke pasgeborenen omdat het familiale bezit altijd via zoons binnen de familie
bleef en dochters het familiale bezit zouden doen slinken. Sociaal lager geplaatste vrouwen trouwden altijd
hoger. Verschillende diersoorten kiezen er onder moeilijke omstandigheden voor om alleen vrouwelijke nako-
melingen te krijgen omdat mannelijke nakomelingen onder die moeilijke omstandigheden meer risico’s lopen
en zo dus weinig kans geven dat het eigen genetisch materiaal via hen doorgegeven wordt.

25 Pagina 190: ‘In veel culturen komt een meer ingehouden reactie van de moeder veel vaker voor, die door
Trevathan wordt omschreven als ‘een periode van onverschilligheid terwijl de vrouw bijkomt van de in-
spanningen van de bevalling’. Bij de Machiguenga en ander volken in de laaglanden van Zuid-Amerika
wordt de pasgeborene terzijde gelegd nadat de vroedvrouw de navelstreng heeft doorgesneden, bijna gene-
geerd, tot de moeder gewassen is. Pas als de moeder het kind begint te voeden, uren later of misschien de vol-
gende dag, gaat ze zich om de baby bekommeren. In veel culturen wordt de formele acceptatie van de baby
als een nieuw lid van de gemeenschap uitgesteld en pas enige tijd na de geboorte gevierd. Uitbundigheid bij
de geboorte wordt als ongepast gezien, als het tarten van het lot. Bij andere culturen worden de emoties on-
der controle gehouden tot men ervan overtuigd is dat alles in orde is. Men gaat heel nuchter met geboorte
om. De mensen doen gewoon wat ze moeten doen. Men is zich er ook van bewust dat dit een echt gevaarlij-
ke tijd, zowel geestelijk als lichamelijk.’

26 ‘Deze onvoorwaardelijke betrokkenheid bij haar baby, ongeacht het geslacht of andere fysieke eigenschappen,
is zoals we zullen zien een van de voornaamste verschillen tussen apen – en mensapenmoeders en mensen. In
de meeste menselijke samenlevingen worden meer moorden gepleegd door mannen dan door vrouwen. Het is
geen verrassing dat mannen meestal mensen vermoorden waarmee ze niet verwant zijn. Maar als een vrouw de
dood van iemand veroorzaakt (passief dan wel actief), is dat naar alle waarschijnlijkheid haar eigen pasgeboren
baby. In dit opzicht verschillen vrouwen volledig van andere primaten die net als wij maar een baby per keer
voortbrengen. Infanticide komt niet alleen bij mensen voor en is uitgebreid aangetoond bij alle soorten prima-
ten. Maar bij niet-menselijke primaten is de moordenaar bijna altijd een niet-verwant individu, nooit de moe-
der. Maar zelfs als niet-menselijke vrouwelijke primaten bij infanticide betrokken zijn, doen de moeders hun
eigen kinderen geen kwaad, ze vermoorden het kind van een ander. Alleen onder de meest verschrikkelijke om-
standigheden stopt een moeder met het verzorgen van haar baby of laat ze hem in de steek.’

27 Enige vertraging van het begin van de lactatie is bij alle primaten ingebouwd. Of dit proces bij mensen langer
duurt of anders verloopt, is niet bekend. Maar een duidelijk verschil is wel de culturele betekenis die de adem-
pauze voor de kraamvrouw heeft. In de Nederlanden van de 8e eeuw was infanticide bijvoorbeeld onder toen
nog heidense Friezen wel toegestaan, maar alleen zolang het kind nog geen ‘aards voedsel’ had geproefd. Dat
was een gebruikelijk principe. Het is zeker geen toeval dat zoveel culturele mijlpalen voor het bereiken van de
‘menselijke status’ iets met voedsel te maken hebben. Als de lactatie eenmaal op gang komt, met alle hormona-
le veranderingen die daarmee gepaard gaan, verandert de moeder fysiologisch en emotioneel zodanig dat het
ondenkbaar voor haar is om haar baby daarna nog in de steek te laten.’ (506) Ook hier blijkt de verwevenheid
van biologische met culture elementen.

28 ‘Exterogestation’ is een term van Montagu. Mensenbaby’s zijn veel minder ver ontwikkeld als andere die-
ren. Zo kunnen pasgeboren aapjes hun moeder of een andere vrouwtjesaap vastpakken en houden.

29 Prematuren zijn een gevaarlijke categorie. Hrdy toont een afbeelding uit een film van een wezen dat er uit-
ziet als een foetus: ‘Tussen nog-niet-leven en leven, tussen nog-niet-menselijk en menselijk… foetussen val-
len ergens in de categorie tussen ‘natuur’ en ‘cultuur’. Filmmakers zijn zich van die afwijkende status bewust
en gebruiken foetussen daarom vaak als model voor buitenaardse wezens.’ (506)

30 Cone (1985) noemt twee niet ontwikkelde volken die prematuren in leven trachtten te houden. Bogoras,
Eskimo’s in Azië en Zuid Afrikaanse Thongas. Deze volken verschillen zeer, maar delen een taboe op mis-
kramen. Dus tracht men alle vroeggeboren kinderen in leven te houden. (9)

31 In Italië voedde de balia (de voedster) pasgeborenen van vermogende mensen. Ze doodde daartoe vaak eerst
haar eigen kind. Vaak overleefde ook het kind dat aan haar toevertrouwd was niet. De balia was daarmee een
geïnstitutionaliseerde vorm van infanticide.

32 Verlating of ‘blootstellen’ werd verkozen boven het actief doden.
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Creatieve technologie

1 Van Dale, twaalfde uitgave, 1992.
2 Institute of Medicine (1985) Assessing medical technologies, Washinton D.C. National Academy Press.
3 De oogleden zijn na minder dan 26 weken zwangerschapsduur meestal nog gesloten, pas na de 26 weken

kunnen ze open.
4 Het werkt als de ‘magic bullet,’ zoals men in de geneeskunde wel zegt. Een middel dat acuut en ondubbelzin-

nig werkt.
5 Gezien de intensiteit van de behandeling. Concreet doelde ze op de bloeddrukschommelingen die door het

medicijn, tolazoline, werden veroorzaakt.
6 Tijdens deze echo was duidelijk te zien hoe het bloed in het ventrikel stroomde. De bloeding was dus nog

bezig zich uit te breiden. Volgens de neonatoloog die de echo ‘deed’ was het een uniek moment, afstotend
en fascinerend tegelijk. Voor het kind had het ernstige gevolgen, tegelijkertijd was het voor de neonatoloog
interessant, hij kon er niets aan veranderen en had nooit eerder gezien hoe een bloeding in het echt plaats-
vond.

7 De ouders wilden graag de notities die ik tijdens het gesprek maakte doornemen. Ik typte een verslag van het
gesprek uit en toen ik ze dit ging brengen vertelden ze over hun beslissing en ze vroegen me de arts hun ver-
zoek door te geven. De arts stemde in met hun voorstel om de behandeling om 18 uur te staken.

8 De neonatoloog schreef in de medische status:
16 uur. Oudergesprek. Pré BPD, ernst oninschatbaar nu. ROP waarschijnlijk niet blind, eventueel cryo
behandeling nodig. Hersenen; IVH li IPE Fronto-Parieto-Occipitaal (Graad vier kliniek). Hemiplegie zeker.
IQ 50-80 (kans IQ >80 klein) Ouders stelden veel vragen en overleggen met familie en vrienden alvorens in te
gaan op ons voorstel = stop IZ.
18u45: Ouders vragen nu al stop IZ (vinden het niet fair hun kind een handicap te ‘bezorgen’)

9 Dat wil niet zeggen dat er geen verschillen zijn tussen de afdelingspraktijken. Het sterven gebeurt op totaal
verschillende manier. Op de afdeling in Gent laat men bij voorkeur de kinderen overlijden door vlak voor-
dat de beademing gestaakt wordt het kind medicatie krijgt waardoor het niet lang zal leven. De ouders zijn
meestal op een kamertje apart en een van de stafleden brengt het kind naar hen. Men wil hen geen zielto-
gend kind in de armen geven. De nadruk ligt op het voorkomen van lijden bij het kind door ademnood.
Ook wil de staf voorkomen dat ouders hun kind in de armen hebben op het moment dat het daadwerkelijk
overlijdt. Op de afdeling in Amsterdam geeft men vaak het kind bij de ouders in de armen nadat de behan-
deling is gestaakt. De ouders houden het bij zich tot het overlijdt. Of ze nemen het mee naar een kamer
apart. De nadruk lijkt meer te liggen op het nog meemaken van enkele levensmomenten van het kind zon-
der techniek er bij. De kindjes sterven in de armen, krijgen wel medicatie om pijn te stillen. Zo gaat het na-
tuurlijk niet altijd, maar zo tracht de staf het overlijdensproces en de rol van de ouders daarbij te regelen.

10 De ademhaling wordt niet overgenomen, het kind moet in principe alle ademhalingsarbeid zelf verrichten.
Het kind is niet geïntubeerd, er is geen buisje in de luchtwegen geplaatst. Weliswaar zijn er tegenwoordig
ook apparaten waarmee de eigen ademhaling van het kind eerder gestimuleerd en gesteund word dan over-
genomen, maar dan is het kind toch nog steeds geïntubeerd en dat buisje in de luchtwegen heeft de connota-
tie met het overgenomen zijn van de ademhaling.

11 De meningen over de CPAP zoals de afdeling in Amsterdam die geeft verschillen. Andere afdelingen vinden
een dergelijke wijze van CPAP geven inefficiënt en zelfs wreed. Dit doordat het werkt via twee slangetjes die
in de neus worden ingebracht en die daardoor het neusslijmvlies tot bloedens toe irriteren. Voorts be-
schermd deze techniek de longen toch niet zoals vroeger gedacht.

12 Gairdnerbox en ‘snor’. Die worden overigens ook op de afdeling in Amsterdam gebruikt.
13 Dit is een subjectieve beoordeling. Dat is niet erg, want het is de indruk van een onderzoeker. Ik heb gezien

dat ze open en bloot lagen, dat hun beschikbaarheid hen bloot stelde aan talloze manipulaties die in geval
van een gesloten couveuse nog enigszins ingeperkt werden. De observatie past ook in het oordeel dat de be-
handeling van de kinderen veel sterker dan op de afdeling in Amsterdam vanuit een medisch perspectief
werd verricht. Op de afdeling in Amsterdam organiseerden de verpleegkundigen hun handelingen veel
meer naar het ritme van het kind. Op de afdeling in Gent deden de verpleegkundigen dat niet, daar voerden
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verpleegkundigen op vaste tijdstippen handelingen uit. Bijvoorbeeld werd bij beademde kinderen een keer per
uur de tube uitgezogen. De kinderen lagen er bij op zo’n manier dat medisch behandelen het makkelijkst werd
gemaakt. Dat is ook belangrijk, soms ook voor het comfort van deze kinderen, maar er werd daardoor weinig
moeite gedaan hen een comfortabel of geborgen plaatsje te geven. Op zich is het goed mogelijk om kinderen op
deze open couveuses een geborgen plekje te geven.
14 De NMR en MRI kunnen echter alleen gemaakt worden met grote apparaten die vaak ver van de neonatologie

geplaatst zijn. Vervoer van intensive care patiënten is lastig. Het maken van beelden met MRI en NMR vergt
tijd en gaat niet samen met het geven van intensive care.

15 Geschetst in hoofdstuk 3, hoe meer valide (over meerdere jaren gevolgde kinderen) de gegevens, hoe erger
verouderd ze ook zijn omdat de technieken inmiddels verbeterd zijn en de toen behandelde kinderen dus
niet meer representatief zijn voor de huidige patiëntengroep.

16 Hij voegde mij toe: ‘Nu zie je het, schrijf het op, schrijf hierover in je thesis.’
17 Aanvankelijk ging het juist met Klaas sneller beter dan met Sander.
18 Het is wettelijk verboden euthanasie of levensbeëindiging bij wilsonbekwamen uit te voeren. Op de afde-

ling in Amsterdam was een dergelijke ingreep wel bespreekbaar. Aangezien het ook in Nederland verboden
is om dergelijk levensbeëindigend handelen uit te voeren kwam het in de praktijk van deze afdeling ook
maar zeer zelden voor. Niet tijdens het veldwerk.

19 De Beaufort betwijfelt of het technologisch imperatief wel zo sterk het gedrag bepaalt: Een vrij hoog percen-
tage van de vrouwen (ongeveer 50 procent) die voor een vruchtwaterpunctie of vlokkentest in aanmerking
komen, gebruikt die mogelijkheid niet. En dat is hun goed recht. Uiteraard worden mensen met de huidige
toenemende technische mogelijkheden met meer keuzen geconfronteerd en dat maakt het leven niet altijd
makkelijker. Dat is zeker waar. Maar in het idee dat je altijd automatisch doet wat kan, geloof ik niet.’ (108)

Hoop en realisme

1 Natuurlijk is dat niet alleen in de geneeskunde zo. ‘Prometheus: Ik maakte dat geen mens zijn dood vooruit
wist. Koor: Wat was het middel dat je voor die kwaal bedacht? Prometheus: Ik plantte in hun lichaam blinde
hoop.’ Aeschylus. Prometheus. (1992) Hoop is een uitermate ambigu concept. Dat blijkt bijvoorbeeld ook
uit de tegengestelde weergave om de Griekse mythen van hoop in de acties van Pandora. Pandora opende
de doos (officieel het vat) Bijna alles vloog er uit voordat Pandora het deksel er weer op kon doen. Volgens
algemeen spraakgebruik is ‘bijna alles’ dan ook ‘het kwaad’. Bleef daarom de hoop alleen achter in het vat?
Hesiodes geeft twee mogelijke interpretaties van de mythe van Pandora. (Francken 1864) Hoop is ofwel het
enige dat ontsnapte aan de doos. Dan is hoop de ramp die de mensen overkwam. Of alle rampen ontsnapten
en hoop bleef als enige achter als hulp. Nietzsche zag dat anders, hij (Menselijk, al te menselijk 1980: 63) be-
noemde ‘hoop’ dan ook als een negatief gegeven. De hoop is volgens hem het achtergebleven kwaad in het
vat. Zeus wilde nl. dat de mens, hoe ook gemarteld door kwaden, toch door zou gaan. Aangezet door de
hoop dat het later beter zou gaan. Nietzsche: ‘zij is in werkelijkheid het kwaadste der kwaden, omdat zij de
marteling van de mensen verlengt’. Volgens Camus is de hoop een gevaarlijke illusie. (Plügge 1967: 54) Gree-
ne (1944: 30) stelt: ‘Pandora in the Works and Days (Hesiodes) is the innocent but baleful creature whose
pithos holds and sends forth all evils, – all save Elpis (hoop). Why does Hope remain in the pythos? Because it
is a good, or because it is an evil? Because it is available to man, or because it is denied to man? (…) Hesiod is
drawing a distinction between those evils for which man is at least partially responsible and those others
which assail him for no ascertainable cause.’

2 Al stelt reeds Nightingale in haar ‘Notes on nursing for the labouring classes’ (1881: 77) in paragraaf XII

getiteld ‘Chattering hopes and advices’ over hoop: ‘But I really believe there is scarcely a greater worry which
invalids have to endure than the incurable hopes of their friends. There is no one practice against which I
can speak more strongly from actual personal experience, wide and long, of its effects during sickness obser-
ved both upon others and upon myself. I would appeal most seriously to all friends, visitors, and attendants
of the sick to leave off the practice of attempting to “cheer” the sick by making light of their danger and by
exaggerating their probabilities of recovery. Far more now than formerly does the medical attendant tell the
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truth to the sick who are really desirous to hear about their own state.’ Ze waarschuwt vervolgens ook tegen
teveel pessimisme van artsen en patiënten. Daarom moeten ze de waarheid vertellen en niet naar gevoelens
handelen. Ze waarschuwt verpleegkundigen ook tegen bezoek dat probeert mensen op te vrolijken. Ze
werkt niet uit hoe verpleegkundigen moet reageren als artsen wel of niet de waarheid vertellen. Moeten en
mogen ze dan zelf vertellen?

3 Omgaan met angst in een kankerziekenhuis. Utrecht: Aula No. 583. Het boek werd door het ziekenhuis
waar de studie verricht werd verboden en mag nog steeds niet uitgegeven worden. De Swaan gebruikte de
studie wel voor artikelen die in De mens is de mens een zorg (1982) verschenen.

4 Die aspecten kunnen ook gezien worden als opdrachten de staf zich stelt. Of als doelstellingen die de stafle-
den met hun interacties hebben.

5 Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit Trappenburg. Enquête onder ‘gewone’ Nederlanders laat zien dat die eutha-
nasie bij een gehandicapt kind legitiem achten. Dat blijkt ook uit de Deense enquête onder de bevolking
(Norup 1998). Ten Have (1993) meent dat handicaps steeds meer als problematisch gezien worden in de sa-
menleving. Van den Boer van den Berg (1997) stelt dat handicaps juist meer geaccepteerd worden sinds de
Tweede Wereldoorlog.

6 Bijvoorbeeld het boek van de ouders over baby Andrew: The long dying of baby Andrew (1976) De zaak
Messenger, zie hoofdstuk VIII.

7 Een vader als Bas van Kleef in de Volkskrant (10-3-2001) na de iets premature geboorte van zijn zoon in een
ziekenhuis, niet de knusse thuisbevalling die hem voor ogen stond: ‘Ja, alles is goed. Hij ligt rustig te slapen.
Blauw armbandje met mijn naam erop, dus officieel vlees van mijn vlees. Zijn moeder hoofd rust op een
kussen terwijl ze anders nooit op een kussen ligt. Hij er vlak naast. Dat kussen was het dus geworden. Zou ik
het gebruikt hebben als er iets mis was geweest? En zouden we daar dan hand in hand naar hebben zitten kij-
ken tot het voorbij was? Zou zo’n kind daar iets van merken? Het kan net ademen, het is er nauwelijks, het
had er nog niet eens zullen zijn. Wat is het verschil met slapen? Zouden ze direct de politie gewaarschuwd
hebben? Hoeveel gevangenisstraf staat erop en zouden we samen veroordeeld worden of alleen ik? Kun je
wegens liefde veroordeeld worden?’

8 Infanticide is uiteraard een controversieel onderwerp. Er zijn veel aanwijzingen voor, maar de interpretatie
ervan is omstreden. Zo stellen Badinter 1980; Shorter 1976; Boswell 1988 dat ouders het alleen deden als ze
echt niet anders konden. Zelizer (1986) laat bijvoorbeeld ook zien dat kinderen vooral in de twintigste eeuw
steeds waardevoller zijn geworden. In economisch opzicht waardeloos maar in emotioneel opzicht niet in
waarde uit te drukken.

9 Liever dan ‘s avonds omdat er voor de neonatologen dan meestal vele uren werk zijn aan een dergelijk kind.
De verloskunde staf zal echter liefst een dergelijke ‘tijdbom’ nog ‘s middags laten geboren worden want dan
lopen ze niet het risico dat het kind ‘s avonds wordt geboren.

10 Om afkoeling via het hoofdje te verminderen. Het hoofd van pasgeborenen is relatief groot en ze verliezen
daardoor relatief veel warmte – maar ook vocht via de huid. Alles wat deze kinderen aan energie en vocht
verliezen moet weer via infuzen worden gecompenseerd, dus het beperken van verliezen is belangrijk.

11 Een schrikbeeld. Ook pas nog gebeurd op de afdeling toen.
12 Wegens privacy niet nader genoemd.
13 Ik excuseerde me nogmaals voor het interfereren. De neonatoloog: ‘Nee, je hebt goed gehandeld.’
14 Zoiets is natuurlijk in de praktijk niet mogelijk aangezien iedere ‘levendgeborene’ ook in België moet wor-

den aangegeven en men op dat moment een voornaam vastgelegd.
15 De open ductus Botalli, een voorziening die bij de foetus van belang is maar die bij geboren kinderen de

doorbloeding van het lichaam met zuurstofrijk bloed belemmerd. Deze open ductus moet zich sluiten,
maar dat gaat meestal niet vanzelf, mede door de behandelingen. Deze open ductus zorgt ook voor een ver-
hoogde druk op de longen die daardoor minder goed functioneren.

16 Zo verbindt de arts ook met reëel zijn, een rationele toestand, een emotie: de angst.
17 Zo bleek ook in een programma van de EO over keuzen rond te vroeg geboren kinderen. De ouders kregen

van de artsen te horen dat zij een keuze moesten maken, ouders vonden dat erg zwaar. (‘Na de diagnose’,
12-6-2001)
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18 In België bestaat zo’n wet nog niet, maar is de praktijk toch overeenkomstig met Nederland. Wetgeving
over de (informatie)rechten van de patiënt wordt wel voorbereid in België. Zeker ook in verband met
pogingen om wetgeving betreffende euthanasie tot stand te brengen.

19 ‘Onterechte hoop’ of ‘onterecht optimisme’ is een merkwaardige term. Om twee redenen. Hoe kan een
emotie ‘onterecht’ zijn. Ze is hoogstens onterecht vanuit het idee dat medische kennis beschikbaar is die
stelt dat de patiënt niet lang zal overleven. Belangrijker is dat in het proefschrift van The zelf blijkt dat de
hoop die deze patiënten ‘onterecht’ hebben helemaal niet ondubbelzinnig is en bovendien zeer tijdelijk.
Van een onbegrijpelijke, laat staan ‘onterechte’ vorm van hoop is dan ook helemaal geen sprake.

20 De arts voelt zich verantwoordelijk omdat door zijn ingrijpen dat leven mogelijk is geworden. Holstyn en
Trappenburg (1996: 66) verwoorden die houding zo: ‘In die gevallen zijn kinderartsen geneigd zichzelf de
schuld te geven van het feit dat het kind, met zijn slechte vooruitzichten, nog leeft: hadden zij niet ingegre-
pen, dan zou het kind immers een natuurlijke dood zijn gestorven.’

21 Patiënten komen natuurlijk ondanks alle pogingen om dat te voorkomen vaak toch wel te weten dat ze gaan
sterven. Maar dan gebeurt het onverwacht en moet een crisis opgevangen worden. Dat vergt veel werk. Een
open besef van de patiënt dat hij/zij gaat sterven maakt het begeleiden van dat stervensproces mogelijk.

22 Verderop wordt dit vermogen van ouders in termen van ‘protoprofessionalisering’, de ‘onderhandelings-
huishouding’ en de ‘joint venture’ besproken.

23 McFadyen (1994) geeft een overzicht van dit denken.
24 ‘Patient advocacy’, ze denken dat ze de belangen van het kind het best kunnen inschatten en afwegen.

Guillemin & Holmstrom (1986) en ook Anspach (1993) laten zien dat stafleden vanuit die houding of preten-
tie ouders plaatsen in een psychologisch raamwerk waarin ouders ofwel emotioneel in de war zijn en niet weten
hoe ze zich moeten hechten, ofwel rationeel en afstandelijk blijven omdat ze bang zijn.

25 Deze afdelingen medicaliseren en somatiseren dus niet zozeer, zoals De Swaan (1982) de geneeskunde ver-
wijt, de problemen van mensen. Ze socialiseren juist de medische problemen. Deze conclusie sluit aan bij
bevindingen van Silverman (1987). Artsen die geconfronteerd werden met kinderen met het syndroom van
Down en hun ouders bespraken de mogelijke behandelingen van deze kinderen als een sociaal probleem in
plaats van als een medisch probleem. Zo beoogden ze de ouders te overtuigen dat het beter was niet tot
behandelingen over te gaan.

Het provisorium

1 Dit is geen absoluut geldige definitie. Vaak hebben te vroeg geboren kinderen last van infecties en dat kan
wel als ‘ziekte’ in de klassieke zin van het woord benoemd worden.

2 Ook de zwangere vrouw en vooral de juist bevallen vrouw zijn als liminaal te beschouwen (Van Gennep
1908).

3 Van Gennep: This statement expresses a defensive attitude like one the group assumes toward a stranger.
And again, like a stranger, the child must be separated from his previous environment, which may simply be
his mother.

4 Zie ook Lefèber en Voorhoeve (1998). Over naamgeving en andere rituelen rond de geboorte. En Gelis
(1987: 307) over het belang van dopen en naamgevingsrituelen in het verleden: ‘De geboorte van een kind is
een grote geruststelling, maar tegelijk begint daarmee een periode van onzekerheden die pas met de doop zal
eindigen. De eerste uren zijn altijd beslissend voor de toekomst van het kind. Zijn kwetsbare lichaam staat
bloot aan allerlei goede en slechte invloeden. In het duister verscholen loeren kwade krachten op deze
gemakkelijke prooi, dit hoopje mens dat nog niet door het doopsel van de erfzonde gezuiverd is, op dit nieu-
we wezen dat, zolang het nog geen naam heeft, nog niet echt door de samenleving is aanvaard en opgenomen.’

5 Een medische indicatie formuleren zij aldus: ‘een naar medische-professionele standaard erkend uitgangs-
punt voor alle volgende medische handelingen.’ Verder moet de handelende persoon een gediplomeerd
geneeskundige zijn en het handelen dient gericht te zijn op het welzijn van de patiënt.

6 Bijvoorbeeld suikerziekte wordt niet genezen met insuline.
7 Bijvoorbeeld gemetastaseerde kanker behandelen, of multiple sclerose.
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8 Al kan aan de werkzaamheid en onschadelijkheid van vele antibiotica getwijfeld worden.
9 Van Dale. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. 13e druk 1999. Verwante woorden zijn bijvoorbeeld:

provisioneel, provisorisch, provisoir: tijdelijk, voorlopig.
10 Provisor betekent in het Latijn ‘verzorger’. Zorg zit nog in de betekenis van provisor die ook in de Grote Van

Dale wordt genoemd: (tijdelijk) geestelijk verzorger en (bevoegd) apotheek.
11 In het Duits gebruikt men ‘Das Provisorium’ als term voor een overgangssituatie. Wolfgang Hilbig

beschrijft volgens de recensent van de Volkskrant 11-2-200 bijvoorbeeld een overgangssituatie waarin de
hoofdfiguur van de roman zich bevindt. Gebouwen kunnen een provisorium hebben. Als hoofdstad van de
BRD was Bonn een provisorium. Provisorium blijkt ook als ondertitel bij veel Duitstalige internetsites
gebruikt te worden. Het zijn voorlopige sites, er wordt nog aan gewerkt.

12 Of uiteraard, bij een succesvolle behandeling, tot ze niet meer nodig zijn en het kind de eigen vitale functies
in stand kan houden.

13 Vergelijkbaar met bijstand.
14 Dus een voorbeeld van hoe een medisch gegeven, hersenbloeding graad vier, in verschillende situaties ver-

schillende betekenis krijgt.
15 De vrouwelijke assistent-arts die zich hechtte aan Jan.
16 Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die volgens de wet BIG alleen door medici, of door ver-

pleegkundigen in opdracht van medici verricht mogen worden.
17 ‘Overgenomen’ is feitelijk niet juist. Want alles wat gebeurt is dat lucht ingeblazen wordt, al dan niet met

extra zuurstof. Het kind zelf moet zuurstof in het bloed opnemen en kooldioxyde via de longen uitscheiden.
Als het dat niet doet kun je beademen wat je wilt, maar het heeft geen enkel effect.

18 In andere woorden: soms blijft een kind aan de beademing zonder dat het strikt nodig is en soms haalt men
een kind van de beademing terwijl men weet dat het dan zal overlijden.

19 Analogie met Mans (1997) die de geschiedenis van ‘wisselkinderen’ beschrijft. Zo werden gehandicapte kin-
deren in het verleden werden gezien. Als ‘ondergeschoven’ door de duivel, als ‘wisselkinderen’, verwisselt
met hun eigen kind. Mans citeert ouders uit Mochel (1990) die spreken van ‘leenkinderen’, gehandicapte
kinderen die de ouders na een weekend thuis weer ‘terug moeten geven aan hun eigen soort’.

20 Zie ook Malacria (1999). Ongeboren kinderen zijn nog niet in het menselijke domein, daarom is rouwen
om ongeboren kinderen die overleden zo complex.

21 Scheper-Hughes (1987: 6 (noot 6) citeert in haar boek een niet gepubliceerd onderzoek over moeders in
Ecuador: ‘Under conditions of scarcity and high childhood mortality (such as existed among the mothers
James studied in a community in Northwest Ecuador), mothers are far less likely to ‘personalise’ the neo-
nate by attributing intentions and human meanings to its kicks, cries, facial expressions, and utterances.
Nor are they likely to ‘personalise’ and anthropomorphize the infant by recognising in it its father’s nose,
its grandmother’s mouth, and other physical attributes. James concludes that ‘to make either of these in-
vestments of the self, when there is such a danger that these projections and identifications of the mother
will sicken and die, would be to court an intense experience of loss, and of emotional pain. Even to regard
the infant as possessing human characteristics might be considered as risking a hurtful setback in these
circumstances.’

22 Voor ouders geldt wel veel meer wat Goffman beschreef, de degraderende omgeving, want ouders worden
vaak gezien als geplaagd door schuldgevoelens en emoties en als te positief over de kansen van hun kind. Zij
worden aldus gedegradeerd tot niet rationele wezens die bij alles ondersteund moeten worden.

23 Dat is natuurlijk een risico, want op grond van welke informatie kan zo’n ingrijpende beslissing genomen
worden. Een ander risico is dat een kind dat niet intensief behandeld wordt omdat het er direct na geboorte
erg slecht aan toe is, later opknapt en dan wel intensieve zorgen ‘verdient’. Dan is de kans groot dat het kind
te lang in een slechte toestand is geweest en schade heeft opgelopen.

24 Incubator is de Engelse term voor couveuse.
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Tussentaal

1 Gélis (1987: 113) ‘Een prematuur kind is een ‘nog niet rijpe’ foetus; het is prae-maturus. Het is, nog sterker
uitgedrukt, ‘niet gaar’. In plaats van de metafoor van de vrucht aan de boom gebruikt men die van het brood
in de oven, van de foetus als een deegbal in de baarmoeder; deze metafoor is een veel preciezere weergave van
het beeld dat de plattelandsbewoners in de vorige eeuwen van de zwangerschap hadden.’

2 Termen die wel gebruikt worden zijn ‘Very Low Birth Weight baby’ (VLBW), of voor de nog kleinere kinde-
ren Extreme Low Birth Weight baby (ELBW) en ook wel ‘micropremie’. Bijvoorbeeld: Cowett & Hay
(1990). In het algemeen gebruikt men gewoon ‘prematuur’ voor alle te vroeg geborenen, of wel ‘sterk pre-
matuur’ of ‘extreem prematuur’.
Enkele specifieke voorbeelden over pasgeborenen:
“De democratie is een couveusekindje.
Nigeria na de verkiezingen is geen democratie, Nigeria is ‘een land in overgang naar een overgang’, zoals het
dezer dagen in de diplomatieke wandelgangen graag wordt genoemd. Als een kind dat vroegtijdig ter wereld
moest worden gebracht, omdat anders de moeder zou overlijden. Dat kind ligt nu in de couveuse, wachtend
op de slangetjes die vanuit het buitenland zullen worden ingebracht. De ‘medische’ ploegen van het buiten-
land zijn er klaar voor. Al voor de verkiezingen stonden IMF en Wereldbank al op de stoep bij president
Abukakar.” (De Volkskrant 4-3-’99)
Ander, gelijksoortig gebruik van deze patiëntengroep: “Maar de verliezer bleef een couveusekindje.” (De
Volkskrant 20-5-’99) Na de verkiezingen van 1998 bleef de partij D’66 in de regeringscoalitie maar volgens
de schrijver van het stuk als kwetsbare partij.
Een couveusekind is een metafoor voor wat zwak is en scherp in de gaten moet worden gehouden. Deze
betekenis zit in het volgende gebruik van deze metaforische betekenis in NRC Handelsblad (20-11-’99) met
als titel “De couveusestaat”. Het is een verslag van psychologische tests in het kader van de ruimtevaart van
Rusland waarbij vier mensen 110 dagen afgesloten in een nabootsing van een ruimtecapsule opdrachten
moeten uitvoeren om te zien hoe goed ze het met elkaar kunnen uithouden. Deze mensen worden onder-
tussen op alle mogelijke manieren gevolgd, gemeten en geobserveerd en de krant gebruikt het beeld van de
couveuse om meteen het mislukte experiment van het communisme te typeren: “Dit experiment is Big
Brother voorbij. In een kunstmatige omgeving, is acht jaar na de mislukking van de Sovjet-Unie, alsnog
communisme tot stand gebracht. Wat buiten niet geslaagd is, lukt binnen. Dit is de heilstaat in embryonaal
stadium, een couveusekind, via vuistdikke kabels verbonden met de Russische werkelijkheid. Het is er lek-
ker warm, de communeleden helpen elkaar belangeloos (…) er heerst een volmaakt totalitair regime – zon-
der privacy.”
Prematuriteit is een specificatie van ‘zorgenkind’, dat ook als metafoor wordt gebruikt: “Vroeggeboren Euro
zorgenkind centrale bankiers.” (De Volkskrant 16-9-’97) Een eigen dynamiek leidde tot een vroegtijdige intro-
ductie van de Euro. Couveusekinderen zijn te vroeg geboren, ze ‘moeten in een couveuse’, ze zijn een beetje
kunstmatig want ze moeten met slangen en draadjes in leven worden gehouden, ‘van buiten af’. Ze zijn nog
niet in staat om zelfstandig in leven te blijven.
Kwetsbaarheid komt op een andere manier terug in een tekst van Stephan Sanders ‘De tekst en de couveuse’
(Het Volkskrant Magazine 4-11-2000: 38): ‘De eerste dagen na publikatie zijn zelfs de voorzichtigste aan-
merkingen nog te veel, de tekst ligt net in de couveuse, er mag niet hardop gepraat worden, laat staan gekriti-
seerd. Je mag zo’n baby hooguit vriendelijk toe lachen.’
Broeden, nieuws voortbrengen blijkt uit het gebruik van de couveuse als de aanduiding van het onderzoeks-
laboratorium van Philips: ‘Een kijkje in de octrooicouveuse.’ Het Natuurkunde Laboratorium van
Philips in Eindhoven wordt in NRC Handelsblad (10-3-2001)

4 Laatste strofe van het gedicht ‘Couveuse’ van Gellings (1997: 25)
5 Feitelijk zijn natuurlijk alle (talige) uitingen ‘tussentaal’. De term is ontleend aan een artikel in de Volks-

krant (19-3-1999) van Y. van Dijk waarin ze een studie bespreekt over de dichteres E. Eybers, die gedichten
schrijft in een ‘tussentaal’ die geen Nederlands is en ook geen Zuid-Afrikaans. ‘Tussentaal’ heeft in Vlaande-
ren een negatieve betekenis die hier niet beoogd wordt. Men doelt met ‘tussentaal’ op een variëteit tussen
Algemeen Nederlands en dialect in (Neerlandia jrg. 105, nummer 2 - 2001). Bij de VRT (Vlaamse Radio en
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Televisie) gebruikt men de term ‘tussentaal’ om taal aan te geven die tussen streekdialect en de standaardtaal
in zit. ‘Tussentaal kan niet’, staat in het taalcharter van de VRT (VPRO-gids nr. 25. 23-6-2001).

6 Een trope is een figuurlijke uitdrukking, overdrachtelijke zegswijze of voorstelling. (Van Dale GWdNT 1984)
7 Lakoff & Johnson (1980)
8 Wright wijst vooral op de ‘germ pathogeny theory’ die een reden vormde voor sociale interventie in bijvoor-

beeld zuigelingensterfte. Germ pathogeny diende als metafoor voor gevaar waaraan mensen iets konden
doen.

9 Het kan echter niet gesteld worden dat de couveuse aanleiding gaf om prematuriteit te benoemen. Prema-
tuur is een term die in 1870 ontstond. (Cone 1985: 13). Pogingen om te vroeg geboren kinderen in leven te
houden zijn altijd wel ondernomen, maar systematische pogingen komen pas tot stand na de uitvinding van
de couveuse.

10 Niet ongewoon, gezien bijvoorbeeld ‘Neurologie,’ ‘Cardiologie’ en ‘Urologie’ etc.
11 In zekere zin verkeren de ouders ook in een liminale fase. Zij zijn nog niet gewend aan het idee ouder (van dit

kind) te zijn. Ook zijn ze novice op de afdeling en is hun plaats nog niet uitgekristalliseerd, al zijn er wel
patronen voor hun gedrag die de staf hen voorlegt. Hun plaats in het besluitvormingsproces is ook nog on-
duidelijk. Zowel de passagiers als de bemanning zijn volgens Turner () liminaal.

12 Quinn bevecht de metaforen dan ook op de linguïsten, die volgens haar de metaforen tot strikt ‘talige ding-
en’ gemaakt hebben met een zelfstandige werking. Dat is niet geheel juist aangezien Lakoff & Johnson
(1980) juist wijzen op het belang van rituelen voor het begrip van metaforen.

13 Hemoglobine gehalte van zes is laag en de vraag is hoe dat komt, zo snel na de geboorte. Als er een bloeding,
een hersenbloeding bijvoorbeeld, is opgetreden kan dat de lage Hb verklaren.

14 Normaal is bij deze kinderen 120-140 x per minuut.
15 Op deze afdeling krijgen kinderen standaard morfine om de pijn en ongemakken van het beademd worden

te verminderen. Als een kind zelf mag/moet gaan ademen moet de morfine eerst ‘afgebouwd’ worden want
morfine dempt het vermogen van het kind om zelf te ademen.

16 Het probleem was dat diagnostiek zo laat werd gedaan dat geen abortus meer kon worden gedaan. Na 24
weken zonder levensbedreigende aandoening kan dat niet.

17 Een code C is een behandelingsbeperking. Een niet verder intensiveren van behandelingen. Niet verder uit-
breiden. Er zijn verschillende codes afgesproken voor verschillende situaties.

18 Humoristische weergave van het krijgen van bradycardieën.
19 Verwijzing naar experimenten om menselijk weefsel (een oor) te laten groeien op de rug van muizen.
20 Geen blindenstok of blindengeleidehond.
21 Aanduiding dat de zuurstofgehaltes in zijn bloed hele sterke schommelingen hebben ondergaan. Een satu-

ratie van 20 is extreem laag, een pO2 van 27 is erg hoog. Impliciet betwijfelt de verpleegkundige de kwaliteit
van de ogen.

22 Anspach (1993: 104). De auteur citeert een arts: ‘Let’s find out the level of the parent’s education, and accor-
dingly to that level we will titrate the information we give them’. Ook te zien bij The (1999) dat patiënten die
hoger opgeleid zijn beter in staat zijn de (impliciete) betekenis van de woorden van de arts te begrijpen en
daardoor verloopt de informatieoverdracht beter.

23 Vanaf hier zal in dit hoofdstuk metaforisch taalgebruik in italics worden weergegeven.
24 Dat klinkt cru, maar er wordt wel vaker in termen van ‘de produktie van de afdeling’ gesproken.
25 Verwant met ‘be-vallen’? De Ayoreo in Bolivia gebruiken voor het geboren worden ook het werkwoord ‘val-

len’. Toepasselijk, want vrouwen bevallen er gehurkt en het kind valt, zonder dat het door iemand aang-
eraakt wordt, op de grond. Bugos & McCarty (1984) Opmerkelijk genoeg vertaalt Schwartz (1989:XIX, 105)
in de Ilias van Homerus een geboorte ook als ‘uit de schoot van een vrouw vallen’.

26 België. Dit ‘doen’ is niet exclusief voor pasgeborenen. Een volwassene kan bijvoorbeeld een longontsteking
‘doen’.

27 Zie casus Klaas in hoofdstuk IV.
28 Een vader beschrijft zijn eerste betreden van de afdeling neonatologie met, ondermeer de metafoor van de

broeikast: ‘Een of twee uur later lopen we voor het eerst naar de afdeling neonatologie. Het heeft iets
sacraals. Het ritueel van het handen wassen en vervolgens het gele schort aan doen suggereren het naar bin-
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nengaan van een godshuis. Wanneer we naar binnen lopen gaat dat beeld over in dat van een bijzondere
kwekerij waar het personeel zich met buitengewone zorg bezighoudt met de inhoud van de broeikastjes.
Aan het einde van de gang is de kamer waar onze kleine ligt. We worden daar opgevangen en bijgepraat over
de eerste paar uren. Vraag me niet wat er precies gezegd wordt, dat is weg. Het lijkt aardig goed gegaan, lijkt
me ongeveer de samenvatting. Maar je kan nog niets zeggen. Hij is slechts 975 gram en heel kwetsbaar. Het
kan vriezen, het kan dooien. Dan doen we nog een paar stappen en zien we hem. Ik ben verkocht. Weg die
zielige poging om enige afstand te bewaren. Dit is ‘m en hij is van mij. Zo staan we daar – ik weet niet hoe
lang – over de couveuse gebogen en te wennen aan zijn kleinheid. Zijn handje past op mijn duimnagel. Ik
bedenk dat ik dit moet onthouden, omdat ik later anders mezelf niet zal geloven als ik me verbeeld hoe klein
hij wel was. Een geneesheer met een grijze kuif meldt zich. Hij praat aarzelend, maar met gezag. Een typi-
sche combinatie waar we later aan zullen wennen en zelfs gehecht raken. Hij is een tijdje met de kleine bezig
geweest zegt hij. Eigenlijk kan hij op medische gronden nog niet echt iets over de toekomst zeggen. Maar het
zo eens aanziend zoals de kweker naar het jonge plantje kijkt – gelooft hij dat de kleine – hebben jullie al een
naam? Nee – een aardige kans maakt. Wat zijn we blij dat hij het lef heeft om ons dit nu te zeggen. Het is het
enige waar we ons in de komende weken aan vast kunnen houden.’ Kleine Maatjes jaargang 18, nr. 1. Maart
1996. Pagina 27

29 Om die reden is in dit boek ook voor gekozen om te spreken van ‘kind’ in plaats van ‘baby’. Er zijn uiteraard
wel ouders en artsen die over ‘baby’ spreken. Maar meestal spreekt men van ‘kind’.

30 ‘Stabiel’ lijkt op ‘doing fine’ zoals Heimer (1992:181) laat zien: ‘Since it is not their job to tell the bad news
(that is, to say what a baby’s prognosis is, to give assessments of what various developments mean), nurses’
reluctance to give bad news is not punished. This tends to create a normative hole – nurses are supposed to
give reports to parents about how well the child is eating, whether he or she has had any apneic spells, what
the ventilator settings are, and the like, but the nurse need not give anything but the “objective” informati-
on, and can even shade toward misreporting by interpreting questions about the baby’s status to be questi-
ons about whether there is any immediate crisis. Thus a nurse reporting on a baby whom she would describe
as “just not normal” in conversation with other nurses can tell the mother a minute or two later that the
infant is “doing fine, just fine”. Only rarely does anyone clarify what exactly is being assessed and summed
up in the statement that the baby is fine.’

Twijfeltechnieken

1 In een paper zeggen Mesman en De Vries (1991) over twijfel: When doubt arises, the practical order par-
tially breaks down. But as a medical practice, neonatology has a large ‘tool box’ for dealing with problems
of doubt. (….) What we see here is a moral ‘splitting and inversion’ model. (this idea is derived from
Latour & Woolgar’s “Splitting and inversion Model” as described in Laboratory Life – the construction of
scientific facts, Princeton, 1986) First there is medical treatment as an undisputed matter. Consequently
moral doubt arises and now the situation is no longer ‘just the way it is,’ there is no longer question of a
merely natural reality. Next doubt splits up this – no longer unproblematical – situation. On the one hand,
there is ‘nature’, consisting of elements that are considered as determined by natural cause (…). And on the
other hand, there is a ‘moral’ level, which encompasses the elements of the situation the people involved
feel responsible for, the events and facts considered as caused by human action. (…) What is regarded as
‘nature’ or as ‘moral’ is a matter of negotiation and as such there are no fixed categories.’

2 Slomka verwijst daarbij naar het boek van Rothman (1991) ‘Strangers at the bedside’, hoe wetgeving en soci-
aal wetenschappelijk onderzoek de buitenwereld een (potentiële) blik geeft op medische besluitvorming en
daarmee die besluitvorming beïnvloedt.

3 Beschrijving van circulatie voor geboorte en circulatie na geboorte, de open ductus Botalli. ‘Hier zie je het
hart en de bloedvaten. Het bloed gaat via de longen het lichaam in. In de baarmoeder heb je echter geen
longen nodig, want het kindje krijgt alle zuurstof van u. Daarom heeft het lichaam dan besloten om het
bloed niet via de longen te laten gaan, dat is zonde van de moeite. Daarvoor zit dat bloedvaatje daar, een
soort tussenweggetje dat het bloed meteen richting lichaam stuurt zonder dat het eerst langs de longen
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hoeft. Het is altijd zuurstofrijk want dat komt zo van u. Als je wordt geboren worden je longen wel van be-
lang. Voor geboorte zitten ze opgeklapt en ze ontplooien na geboorte. Dan kan er ineens heel veel bloed
makkelijk in en dat stroomt er ook makkelijk in. Dat bloedvaatje heeft dan geen functie meer en gaat na één
of twee dagen dicht doordat de wanden door drukverlies tegen elkaar plakken. Meestal is het dan na een
maand echt helemaal niet meer open te krijgen. Nu is het zo dat bijna alle te vroeg geboren kinderen wat
langer dat vaatje open is. Bij sommigen gaat het helemaal niet dicht. Het heeft twee mogelijke gevolgen.
Zuurstofarm bloed gaat meteen het lichaam in, dat gebeurt gelukkig zelden. Zuurstofrijk bloed gaat weer
terug naar de longen, dat is niet nodig. Het is ook een probleem want die longen moeten dan veel meer
bloed verwerken dan ze kunnen en ze worden daardoor vochtig en stijver. Daardoor moet dan vaak de beade-
ming opgedreven worden. Dus dat heeft een negatief effect op de longfunctie.

4 Bij het bereiken van de kilo zet men een vrolijk gekleurd vlaggetje op de couveuse.
5 Maar ze toont ook verschillen binnen Zweden zelf.
6 Jameton baseert zich op een studie van Bosque (1993) waarin de saturatiemeter wordt onderzocht op de

afdeling neonatologie. De intense omgang met technologie creëert meestal spanningen voor de verpleeg-
kundigen tussen het zelfbeeld van bedreven technicus en de verpleegkundige als (op)bouwer van relaties.
Sommige technologie leidt tot een direct conflict tussen de zorgende aandacht. Andere technologie kan
routinematig gebruikt worden en een verlengstuk van de verpleegkundige worden en zo resulteren in een
symbiotische relatie van verpleegkundige met machines. (434)

Oppakken of wegleggen

1 ‘Maar, voegt hij eraan toe, een arts zal natuurlijk proberen ouders ervan te overtuigen dat een beslissing juist
is. Dat lukt ,,bijna altijd”. ,,Je moet praten, praten, praten.” Fetter (de neonatoloog) heeft een keer ,,letter-
lijk” op zijn knieën gelegen voor een vrouw. Haar kind was te vroeg geboren en had ernstige longproble-
men. Artsen vonden dat doorgaan met beademen geen zin had en het kind leed onder de behandeling. ,,Pas
na twee weken zei ze: ‘Ik geloof u.”’

2 Persbericht Ministerie van Justitie (6-3-2001) en de Volkskrant 5-3-2001. Rapport pagina 6.
3 Het rapport stelt dat melding van alle sterfgevallen van minderjarigen voor toetsing bij de forensisch genees-

kundige eenduidigheid geeft en voorkomt dat artsen en ouders zich bij een selectieve melding verdacht zou-
den voelen. Kindermishandeling is een probleem dat met alle middelen moet worden aangepakt. Maar een
dergelijke algemene richtlijn zou ook tot gevolg hebben dat het (straf)recht ook rechtstreeks betrokken
raakt bij beslissingen op de afdeling neonatologie. De regering Reagan vaardigde met ‘The Baby Doe Regu-
lations’ een beleid uit tegen de discriminatie van gehandicapte kinderen, op grond van een vergelijkbaar
geval met het in Nederland voorgevallen Baby Ross (een kind met syndroom van Down dat op verzoek van
de ouders niet geopereerd werd aan een op zich operabele afwijking aan het maagdarmkanaal. Het zieken-
huis wilde de operatie wel uitvoeren en zocht rechterlijke toestemming maar de rechter stelde de ouders in
het gelijk en het kind overleed na zes dagen). De regels die de overheid uitvaardigde stelden dat voortaan alle
beslissingen rond leven en dood werden voorgelegd aan commissies waarin het ministerie van volksgezond-
heid was vertegenwoordigd.

4 Met de verdeling van één kind van de afdeling in Gent en drie kinderen van de afdeling in Amsterdam wil
geenszins gesuggereerd worden dat situaties van ontbrekende ouderlijke zeggenschap frequenter op de afde-
ling in Amsterdam voorkwamen. Daarover kan gezien de gevolgde onderzoeksstrategie geen uitspraak over
worden gedaan. De mate van zeggenschap laat zich slecht kwantificeren en vergelijkingen tussen de afde-
lingen zijn bovendien voor dat onderwerp moeilijk omdat de manier van beslissen van de afdelingen sterk ver-
schilde. Zo waren er op de afdeling in Gent grote verschillen tussen individuele artsen, terwijl die verschillen
op de afdeling in Amsterdam voor een groot deel wegvielen door de collectieve besluitvorming. Bovendien
verschilden de patiëntenpopulaties op de afdelingen, waarmee ook de besluitvorming verschilde. De afdeling in
Gent behandelde tijdens de onderzoeksperiode alle prematuur geboren kinderen, op de afdeling in Amsterdam
gebeurde dit niet en dergelijke voorbeelden van ‘weggelegde kinderen’ worden hieronder besproken.
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5 De jurist Kleemans (1995: 84) beschrijft hoe zijn vrouw in de jaren zestig beviel na slechts 28 weken zwanger-
schapsduur: ‘Toen zei de gynaecoloog het volgende: “Ik geloof dat jullie er verstandig aan doen afstand te
doen van jullie kind; het zal ter wereld komen maar jullie hoeft het niet te zien.” Korte tijd later werd het ge-
boren en weggebracht. Enige tijd later, vroeg in de ochtend kwam hij terug: “Jullie hoeven je geen zorgen te
maken; het kind was een gezond meisje.” En wat later, in het nagesprek: “Jullie zijn nog jong en gezond; je
zult zien dat over enige tijd jullie verlangen naar een kind ingewilligd zal worden.” Kleemans (1995: 94) geeft
nog iets meer informatie over het verleden: ‘Mij is verteld dat de eerste Medisch Ethisch Commissie in dit
land werd ingericht omdat de betrokkenen in een academisch ziekenhuis de praktijk dat soms een teiltje
koud water onder het kraambed geplaatst werd als infaam en inhumaan begonnen te ervaren. Dat was mid-
den zeventiger jaren.’

6 Over België is veel minder bekend. Russel (1975) beschrijft hoe het proces verliep tegen de moeder die haar pas-
geboren kind met slaapmiddelen had gedood nadat het was geboren met ernstige aangeboren afwijkingen als
gevolg van het gebruik van thalidomide (softenon) in het begin van de zwangerschap. Het proces werd in 1962
gevoerd en kreeg wereldwijde aandacht omdat in die jaren vele kinderen met dergelijke aangeboren afwijking-
en werden geboren. Veel ouders voelden de aanvechting dergelijke pasgeborenen te laten sterven (Roskies
1972) De vrouw werd door de jury (twaalf mannen) vrijgesproken, een beslissing die met een uiting van volks-
vreugde werd begroet. Russel (1975: 177): ‘At the trial, November 5, 1962, Madame van de Put said, “I just
thought you could not let a baby like that live. I thought it could never be happy in its whole life.” When the
president of the court asked her why she had not put the baby in a home as the gynaecologist had suggested,
she replied “I did not want it. Absolutely not. For me, as an egoist, I could have been rid of her. But it wouldn’t
have given her her arms.” When the president stated that the child was mentally normal she said, “That was
only worse. If she had grown up to realize the state she was in, she would never have forgiven me in her whole
life for letting her live.”’

7 Opgemerkt moet worden dat toen levensbeëindiging bij pasgeborenen toen nog euthanasie werd genoemd.
Er werd verder gesproken van passieve en actieve euthanasie. Pas in de jaren tachtig werd euthanasie beperkt
tot levensbeëindiging bij een wilsbekwame patiënt, op diens nadrukkelijke verzoek.

8 In Nederland is de aanzet voor discussie gegeven met de publikatie van het boek Medische macht en medi-
sche ethiek van J.H. van den Berg (1969). In het boek verwijst de auteur naar de geboorte van ‘onvoltooide’
kinderen door het middel thalidomide (softenon) in het begin van de jaren zestig. De geboorte van deze kin-
deren was een schok in de westerse wereld. Inhoudelijke informatie over neonatologie krijgen we niet in het
boek. Maar het boek markeert het begin van openheid.
Naar aanleiding van een beschouwing van de heer Tilanus in de Tweede Kamer over de toenemende onze-
kerheid van artsen over zaken rond leven en dood werd in 1970 een advies gevraagd van de Gezondheids-
raad. Het advies kwam in 1972 uit. Er werd besloten een nader interimadvies uit te brengen over “Het pro-
bleem van de euthanasie bij (zwaar defecte) pasgeborenen” omdat zich daarbij “bijzondere problemen
voordeden” en sprake was van een “toenemende onzekerheid” (Gezondheidsraad: 1975). Het rapport ver-
scheen in 1975. Opmerkelijk in deze adviezen is dat gesproken wordt van euthanasie bij pasgeborenen. Dit
kon omdat men de volgende definitie van euthanasie hanteerde: “Euthanasie is een opzettelijk levensver-
kortend handelen of een opzettelijk nalaten van levensverlengend handelen bij een ongeneeslijke patiënt in
diens belang.” In plaats van het later verkozen criterium ‘op diens verzoek’, waardoor pasgeborenen buiten
euthanasie vallen, werd dus het ‘in diens belang’-criterium gebruikt. De commissie maakte een indeling van
zwaar defecte pasgeborenen aan de hand van ‘overlevingskansen’ en ‘mogelijkheden tot toekomstig inter-
menselijk contact, tot communicatie met de buitenwereld’. ‘Passieve euthanasie’ (het staken of niet instel-
len van levensreddende behandelingen) is in de ogen van de commissie ‘zedelijk te rechtvaardigen’ indien de
pasgeborene geen levenskansen heeft en geen communicatiemogelijkheden. Uiterste zorgvuldigheid blijft
gewenst en bij wet toestaan zou een ‘gevaarlijk precedent’ scheppen. ‘Actieve euthanasie’ wordt nog strenger
beoordeeld, maar toch moet het in uitzonderlijke gevallen te verontschuldigen zijn. Een arts die handelde in
een noodsituatie zou bij de rechter in aanmerking kunnen komen voor strafuitsluiting als het besluit in alle
zorgvuldigheid is genomen. Ouders hadden volgens de commissie het recht een medische behandeling te
weigeren, maar de arts bleef verantwoordelijk.
In de jaren zeventig ontbrandt, vooral in Engelstalige medische tijdschriften de discussie over de wenselijk-
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heid van behandelingen. Hoe er verder over levensbeëindiging bij pasgeborenen werd gedacht kan ik niet
overzien. In 1978 bracht de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (1973 opgericht) een rap-
port uit waarin de wilsbeschikking van de patiënt centraal stond. Dit ‘op diens verzoek’-criterium werd ook
overgenomen in het advies van de Gezondheidsraad uit 1982. Het zou daarna standaard worden in de dis-
cussies. Daardoor werd levensbeëindiging bij pasgeborenen buiten de overheidsreflectie geplaatst. De
KNMG besloot daarop een commissie in te stellen die zou rapporteren over levensbeëindigend handelen bij
wilsonbekwamen. In 1988 kwam van deze commissie het rapport uit over zwaar defecte pasgeborenen. Het
werd verschillend ontvangen, als voorbeeld de reactie van de gezondheidsjurist Leenen in een artikel
“Levensbeëindiging bij ernstig gehandicapte pasgeborenen. Van neonatologie naar neothanologie?”
De KNMG had al in 1984 in een standpunt betreffende euthanasie gezegd dat passieve euthanasie moreel niet
verschilde van actieve euthanasie indien de intentie hetzelfde was. Een inventarisatie van de praktijk in Ne-
derland leidde tot de uitspraak dat actief levensbeëindigend handelen in Nederland bijna niet voorkwam.
Dit zou kunnen komen door “de plicht om deze vorm van levensbeëindiging aan Justitie te melden. Ook de
rompslomp, die dit voor de betrokken artsen en ziekenhuisdirecties met zich mee kan brengen, alsmede de
toegenomen ‘sociale controle’ van de kant van verpleegkundigen zou hierbij van invloed kunnen zijn. (cursive-
ring EV)’ (6). Levensbeëindigend handelen vond dus vooral plaats door het staken of niet instellen van
levensverlengende c.q. ondersteunende behandelingen. De commissie meende dat teambeslissingen niet
gewenst waren omdat de behandelende arts verantwoordelijk bleef, het onderzoek wees uit dat de besluiten
altijd teambeslissingen waren waarin verpleegkundigen hoogstens een informatieve rol speelden. De in-
vloed van de ouders bleek bescheiden te zijn.
De redenen voor levensbeëindiging waren van tweeërlei aard: een ‘geen reële overlevingskans’-prognose.
Hierover bestond in de beroepsgroep een hoge mate van consensus, met uitzondering van extreem te vroeg
geboren kinderen. Deze groep, soms ‘immaturen’ genoemd, kregen/krijgen op sommige afdelingen geen of
beperkte behandeling. Over de andere reden, ‘de onleefbaar leven’-prognose’ bestond minder overeenstem-
ming. Ik kom hier later op terug bij het weergeven van de inhoud van ‘Doen of laten?’, het van het hier
besproken rapport afgeleide standpunt van de neonatologen. Het debat over deze reden valt onder de argu-
menten rond medisch ingrijpen en de ‘kwaliteit van leven’ van de patiënt.

9 Het is een empirisch-sociologische studie naar het voorkomen van euthanasie in het ziekenhuis. De gege-
vens zijn gebaseerd op interviews met artsen, verpleegkundigen en geestelijk verzorgers in Nederlandse zie-
kenhuizen.

10 (Pagina 19) ‘Uiteindelijk is Mechteld niet behandeld. Ze kreeg alleen nog pijnstillende middelen waarvan de
dosis steeds werd opgevoerd. Ze ging snel achteruit en iedereen dacht ‘dat het vanzelf wel zou aflopen’. Toen
dat niet gebeurde en het duidelijk was dat het leven rekken geen enkele zin meer had, heeft de dienstdoende
arts het leven van Mechteld beëindigd door haar via het infuus kalium toe te dienen, zodat ze een acute hart-
stilstand kreeg. Direct daarna is een brief aan de directie geschreven met de precieze gang van zaken. Dat
gebeurt altijd in dergelijke gevallen. “Ze zijn er niet blij mee, maar het verlicht ons een beetje,” zegt een arts
die in dit geval liever ongenoemd wil blijven. De Leeuw: “Het is geen euthanasie, het is het beëindigen van zin-
loos medisch handelen. Zo’n duidelijk verzoek als dat van de ouders van Mechteld is er nog niet eerder
geweest. Vier jaar geleden nog werden ouders die met een dergelijke vraag kwamen, heel vreemd aangeke-
ken. De Leeuw: ‘Die durfden we niet alleen te laten op de couveuse-afdeling omdat we bang waren dat ze
het zelf zouden doen. Twee jaar geleden heb ik ouders, die na zes weken behandeling van hun kindje – een
mongool met een ernstig hartgebrek – vroegen er een eind aan te maken, gezegd dat we dat niet konden
doen omdat het hier al zo lang lag. De ouders wilden het toen zelf doen – ik wist niet hoe ik het moest oplos-
sen, ik kon het niet. Het kind is later – gelukkig – toch overleden”.’

11 Betogen met de casus dat het niet goed is levensbeëindigende behandeling in het verborgene te verrichten en
te versluieren met mooie en vage termen als ‘beëindigen van zinloos medisch handelen’.

12 De Leeuw en Treffers (1984: 843): ‘Kunnen de ouders voor het kind spreken? Strikt juridisch gezien, hebben
zij wel de beslissingsmacht over hun kind met betrekking tot het behandelen, niet echter met betrekking tot
het levensrecht. Ouders hebben de zorgplicht voor hun kind – hoe ver moet deze doorgetrokken worden?
Zullen zij deze plicht altijd kunnen en willen volvoeren?’
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13 Van de 165 sterfgevallen binnen de groep van 1609 in drie jaar behandelde kinderen overleden er 108 na sta-
ken van levensverlengende behandelingen, 13 overleden nadat de behandeling niet gestart werd. Bij 44 kin-
deren werd de intensieve behandeling voortgezet tot het kind overleed. For 90 (74%) of the 121 deaths attri-
butable to withholding or withdrawal of treatment, physicians cited that death was imminent and
treatment was futile. Quality of life concerns were cited by the neonatologists as reasons to limit treatment
in 62 (51%). Quality of life was the only reason cited for limiting treatment for 28 (23%) of the 121 deaths
attributable to withholding or withdrawal of treatment.’ (64)

14 In Doen of laten? van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het eindrapport van de
Commissie Aanvaardbaarheid levensbeëindigend handelen ‘Medisch handelen rond het levenseinde bij
wilsonbekwame patiënten’ gebruikt men de volgende onderverdeling in mogelijke beslissingen.
Kansloos: Er is naar heersend medisch inzicht geen kans op overleven en de pasgeborene zal zeker direct
overlijden ofwel binnen enkele dagen tot enkele maanden.
Zinloos: Er bestaat een (veelal beperkte) kan op overleven evenals een zeer slechte prognose voor wat betreft
de latere gezondheid.
Niet beginnen: Een besluit om (een deel van) een medische behandeling (waaronder ook toedienen van me-
dicatie, vocht en voeding) niet uit te voeren; veelal maar niet altijd betreft het levensverlengend of voor de
uiteindelijke overleving noodzakelijk medische handelen.
Staken: Een besluit om (een deel van) een eerder ingestelde medische behandeling weer te beëindigen.
Palliatieve zorg: Ondersteunende zorg die er op gericht is de patiënt niet te laten lijden en pijn en ongerief
zoveel mogelijk te voorkomen en die geïndiceerd is om een bitter levenseinde te voorkomen. Ze is niet
gericht op verkorting van de duur van het leven, maar op het zo goed mogelijk handhaven van de kwali-
teit ervan.
Opzettelijke levensbeëindiging: De medische handeling die bestaat uit het toedienen van farmaca en pri-
mair gericht is op het beëindigen van het leven van de patiënt en de dood (direct) tot gevolg heeft.
‘Doen of laten?’ hanteert de volgende definities van medisch handelen in de neonatologie.
1. Het primair afzien van levensverlengend medisch handelen.

a. Omdat naar medisch inzicht overleven niet mogelijk is, er dus sprake is van kansloos medisch handelen.
b. Niet beginnen ondanks een feitelijke levenskans, gezien de geringe kans op een
leefbaar leven. Dit is afzien van naar ethische maatstaven zinloos geacht medisch
handelen.

2. Het staken van levensverlengend handelen.
a. Naar heersend medisch inzicht zinloos handelen omdat er geen kans op overleven is.
b. Naar ethische maatstaven zinloos geacht medisch handelen gezien de geringe kans op een leefbaar leven.

3. Opzettelijke levensbeëindiging in noodsituaties, bij een zeer slechte prognose.
a. Na levensreddend ingrijpen dat retrospectief niet in het belang van het kind bleek te zijn geweest bij
een kind dat inmiddels zonder intensieve zorg in leven kan blijven.
b. In het kader van primair afzien van medische behandeling, maar waarbij het overlijden niet op kort
termijn volgt.
c. Buiten het kader van enig levensverlengend handelen.

15 Dat is opmerkelijk aangezien bijna alle neonatologen de ouderlijke instemming bij het staken of niet instel-
len van behandelingen wegens ‘zinloosheid’ een belangrijke zorgvuldigheidseis vonden. Een verzoek van de
ouders tot niet behandelen of niet verder behandelen werd niet als een belangrijke zorgvuldigheidseis ge-
zien. Instemming verkrijgen wordt belangrijker gevonden dan het te weten komen van de eigen mening.

16 Ze lijken er van uit te gaan dat over het voortzetten van behandelingen geen consensus moet ontstaan.
17 Een dergelijke schets van de besluitvorming is niet wat in realiteit op de afdeling gebeurd. Daar wordt

immers meestal na enkele dagen overleg een beslissing genomen en ouders kunnen er tijdens dat besluitvor-
mingsproces naar toe leven dat een beslissing wordt genomen. Als dus de tijd tussen het laatste ‘beslissende
gesprek’ en de uitvoering van een besluit kort lijkt, komt het omdat voorafgaand aan dat laatste gesprek de
beslissing langzaam vorm kreeg.

18 Op de vraag (10) “Do you discuss nontreatment decisions with parents?” antwoorden 12 dat ze dat altijd
doen, 5 doen het gewoonlijk en 3 soms. Geen enkele chirurg zegt ‘zelden’ of ‘nooit’. Vraag 10bis “Have you
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ever taken a decisions not to (continue to) treat without informing the parents?” zeggen 6 respondenten ‘ja’
en 13 ‘nee’. Of ze wel eens een dergelijke beslissing namen zonder naar de mening van de ouders te vragen
antwoorden 6 met ‘ja’ en 14 met ‘nee’. De vraag “Do you consider that following the birth of an infant with
severe defects most parents (say 3 out of 4) are adequately and objectively informed by a doctor?”, zeggen 14
‘ja’ en 6 ‘nee’ en, hiermee verbonden de volgende vraag (11): “If so, do you think that they are able to make a
reasonable decision with regard to continuing treatment for their child?”, zeggen 9 ‘ja’ en 9 ‘nee’.

19 De arts zegt het bij Guillemin & Holmstrom zo: ‘If even in the fourth week the child is in failure, in that
case, we expect the child will not recover, to die. But we do not put that question to the parents. But later on
they come to the insight that the child is not recovering at all and they ask us, “Is he getting worse?” Then we
say yes. And then they ask, parents may ask, “Will you continue?” Then we say maybe we will have to (stop
treatment) because there’s no progress. And than they ask about the brain. And they we say we suspect (the
prognosis is not good). From both sides, the parents and staff agree the ventilator will be stopped, especially
if the heart rate is slowing down. In the first (acute) period we will not ask if the parents agree. In a later peri-
od when there is no hope, we try to let parents reach that point so it doesn’t seem (that we are being) cruel,
but that it is their own insight.’ (262)

20 De hersenschade lijkt op plaatjes die in hoofdstuk IV te zien zijn.
21 Categorie 2A uit Doen of laten? zegt letterlijk ‘Het staken van levensverlengend medische handelen wegens:

Naar heersend medisch inzicht zinloos handelen, omdat er geen uitzicht op overleven is. Het gaat hier om
het staken van kansloos levensverlengend handelen.’ (pagina 23)

22 Categorie 2B uit Doen of laten? zegt letterlijk dat het gaat om: ‘Naar ethische maatstaven zinloos geacht medi-
sche handelen ondanks een feitelijke overlevingskans, wanneer de prognose wat betreft de latere gezondheid
zeer slecht is, gelet op de geringe kans op een leefbaar leven. Het gaat hier om het staken van als zinloos beoor-
deeld levensverlengend handelen (voorbeeld: een beademd kind dat zeer ernstig neurologisch beschadigd is.’

23 Opzettelijke levensbeëindiging bij kinderen die zonder levensverlengend handelen kunnen overleven maar
die een zeer slechte prognose hebben is een derde categorie. Dit levensbeëindigend handelen wordt ook
genoemd in het kader van eens gestarte levensverlengende behandeling die inmiddels niet meer nodig zijn
bij een kind dat een ernstig gehandicapt leven tegemoet gaat. Of in situaties waarin primair geen medische
behandeling werd gestart maar het kind niet is overleden.

24 Het rapport stelt terzake: ‘Bedacht moet worden dat de ouders soms een ander idee over het belang van het
kind kunnen hebben.’ (pagina 66)

25 Een dergelijke situatie kwam niet voor tijdens de beperkte periode dat het veldwerk voor dit onderzoek
werd verricht. Er zijn echter, zoals in dit hoofdstuk besproken, vele voorbeelden van ouders die een cruciaal
meningsverschil met medici hadden. Een voorbeeld is ook het geval van Femke in 1995. In het VARA pro-
gramma De ronde van Witteman vertelden de ouders van dit dertien maanden oude kind dat ze het hadden
laten overlijden door het niet meer te voeden. Het kind was in 1991 bijna verdronken in bad en was daarna in
coma. Medici wilden hun niet helpen met levensbeëindiging Na een gerechtelijk vooronderzoek werd geen
vervolging van de ouders ingesteld. De Leeuw wordt over de zaak geïnterviewd in de Volkskrant
(18-9-1995). Hij stelt dat ouders geen zeggenschap hebben over het leven van hun kind, mede doordat de
wetgeving medici niet toestaat dat ze ingrijpen in het leven: ‘Het gaat om kinderen die geen enkel uitzicht
hebben op een normaal leven. Sommige juristen menen dat artsen die beslissing, waarbij de kwaliteit van het
leven telt, niet mogen nemen. Maar de arts aan wie om hulp wordt gevraagd, kan geen kant uit. En ook de ou-
ders staan in de kou’. De Leeuw kondigt de oprichting van Stichting Dilemma aan, een contactpunt waar ou-
ders en hulpverleners terecht kunnen met vragen en problemen rondom leven en dood van ernstig gehandi-
capte pasgeborenen.

26 Ook het boek van Verschuren en Versluys (1995), uitgegeven door de VSOP draagt daaraan niet bij.
27 NVK (1992: 31): De aandachtspunten die gekozen zijn om een uitzichtloos lijden/een uitzichtloze situa-

tie/een te gering levensperspectief/een te geringe quality of life te toetsen zijn de volgende:
Communicatie. Hiertoe wordt niet slechts de verbale maar ook de non-verbale communicatie gerekend. Het
gaat hier om psychische vermogens en de mogelijkheid om deze te uiten. Zelfredzaamheid. Dit betreft de ge-
volgen van een gestoorde sensomotorische ontwikkeling, zoveel als mogelijk in functionele termen: voort-
beweging, zelfstandig zitten, zichzelf verzorgen, schrijven, de mogelijkheid om huishoudelijke werkzaam-
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heden of andere arbeid te verrichten, de mogelijkheid om zichzelf creatief te ontplooien. Afhankelijkheid
van het medisch circuit (zoals bijvoorbeeld frequente ziekenhuisopnamen, uithuisplaatsingen etc.) versus
thuis te kunnen leven met relatief geringe medische steun. In dit kader zal ook het vermogen van de ouders
om het kind op te vangen en te verzorgen meewegen. Lijden. Bij sommige aandoeningen speelt ook pijn,
benauwdheid, en ander fysiek lijden een belangrijke rol. Maar ook de last die de patiënt zelf ondervindt van
de onder de andere criteria gegroepeerde afwijkingen, van eventuele stoornissen in de produktie van faeces
en urine (of opvang), van de beleving van het gehandicapt zijn. Verwachte levensduur. Enerzijds zal bij een
ernstig lijden een langdurige overleving als een extra belasting worden ervaren, anderzijds kan de zekerheid,
dat het kind binnenkort spontaan zal overlijden, ruimte geven om het natuurlijk beloop af te wachten.’
De Commissie Aanvaardbaarheid levensbeëindigend Handelen (1993) spreekt van een onderverdeling naar
de ‘geen reële overlevingskans’-prognose en de ‘onleefbaar leven’-prognose. Bij ‘onleefbaar leven’ heeft het
rapport een referentiekader opgesteld als algemene maatstaf. De elementen daarvan lijken op die van het NVK

rapport:
a. De te verwachten mogelijkheden tot communicatie (zowel verbaal als non-verbaal) resp. relatievorming,
b. De te verwachten mate van lijden (niet alleen in de zin van blijvende functiestoornissen, pijn, benauwd-
heid, ongemak, maar ook in de zin van uitzicht, hoop),
c. De te verwachten mogelijkheden tot zelfstandigheid (w.o. het zelfstandig kunnen zitten, lopen, wonen,
zichzelf verzorgen). Onder dit criterium zou tevens de te verwachten mate van onafhankelijkheid van het
medisch circuit kunnen worden gerangschikt,
d. De te verwachten mogelijkheden tot ontplooiing (i.c. het kunnen horen, zien, lezen, schrijven, verrichten
van arbeid) en
e. De te verwachten levensduur.
Het Rapport van de Overleggroep Toetsing Zorgvuldig Medisch Handelen rond het Levenseinde bij pasge-
borenen ‘Toetsing als spiegel van de medische praktijk’ (1997: 27) spreekt van de volgende factoren die door de
arts in onderlinge samenhang worden meegewogen bij de beoordeling van de zinloosheid van de behandeling:
De te verwachten mate van lijden (niet alleen in de zin van blijvende functiestoornissen, pijn, benauwdheid,
ongemak, maar ook in de zin van uitzicht, hoop);
De te verwachten levensduur;
De te verwachten zwaarte van het behandelingstraject;
De te verwachten mogelijkheden tot communicatie (zowel verbaal als niet-verbaal), resp. intermenselijk
contact;
De te verwachten mogelijkheden tot zelfredzaamheid (waaronder het zelfstandig kunnen zitten, lopen, wo-
nen, zichzelf verzorgen);

28 Kosten van (bepaalde) behandelingen in termen van geld worden op de afdeling neonatologie niet als argu-
ment voor beslissingen gebruikt. Er wordt zelden over kosten gesproken. Maar neonatale zorg is duur. Vol-
gens een ouder van een kind van 28 weken zwangerschapsduur kostte de opname van haar kind 200.000
gulden. Dat zijn de kosten van de ziekenhuisopname van het kind dat tijdens die opname flink veel gezond-
heidsproblemen had gehad.
Dat neonatale zorg kostbaar is kan men zich voorstellen als men de hoeveelheid personeel, technologie en
diagnostische middelen die er voor nodig zijn beziet. Toch kan er gewezen worden op het feit dat door peri-
natale zorg (waarvan neonatologie een onderdeel is) pasgeborenen in het algemeen een betere toekomst te-
gemoet gaan. Perinatale zorg voorkomt ongeveer 10% van alle ernstige handicaps. Doordat de verpleging en
verzorging van ernstig gehandicapten duurder is dan perinatale zorg bespaart deze zorg kosten. (Dubbel-
man en Hermans 1990) In zekere zin wordt neonatologie (samen met obstetrische en verloskundige zorg)
dan als een preventieve maatregel voorgesteld.
In het verleden zijn wel kosten-batenanalyses gemaakt over groepen kinderen. Vooral de behandeling van
de kleinste kinderen werd dan niet kosten-effectief genoemd. Ook bijvoorbeeld Van Reempts et al. (1996)
zeggen dit: ‘Voor kinderen onder de 800 gram is de inspanning minder renderend. In 1986 hebben wij zelf
kunnen vaststellen dat de kosten voor overleving voor een kind van minder dan 1000 gram dubbel zo hoog
lagen (ca. 1 miljoen BEF) dan voor een kind met een geboortegewicht tussen de 1000 en 1500 gram (500.000
a 600.000 BEF) Maar met het verschuiven van behandelingsmogelijkheden veranderde de afweging steeds.
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Andere onderzoeken signaleren dat sinds 1977 het percentage zwaar gehandicapte overlevenden stabiel bleef
terwijl de sterfte was afgenomen. Daardoor was zowel het aantal niet-gehandicapte als het aantal zwaar
gehandicapte kinderen toegenomen. Dat maakt een afweging als hierboven gesteld, dat 10% handicaps
worden voorkomen, weer problematisch. Neonatologie produceert door haar ingrijpen ook op zich weer
handicaps, namelijk bij die kinderen die vroeger zouden zijn overleden. (Dubbelman en Hermans 1990)
Een studie (Meadow, et al. 1996) concludeert echter dat de zorg voor de allerkleinsten helemaal niet veel ex-
tra middelen en extra geld kost, want de meeste van die kinderen overlijden snel na geboorte. De overleven-
den van die groep bepalen de kosten: ‘Thus, even for subpopulations of infants whose ultimate survival was
extremely problematic the issue of inordinate expenditure on nonsurvivors did not arise. Although overall
expenditures on any particular ELBW infant may amount to hundreds of thousands of dollars, these expen-
ditures are very precisely targeted to survivors, and that sense are not wasted on doomed patients.’ (641)
Deze bevindingen geven de auteurs een rationale voor behandeling van zeer kleine kinderen.

29 Baby Ross is de naam die een pasgeborene kreeg in een zaak die speelde in 1989. Baby Ross was een kind met
het syndroom van Down die ook een (op zich te opereren en verhelpen, maar zonder operatie dodelijke) af-
sluiting tussen de maag en de twaalfvingerige darm had. De ouders gaven echter geen toestemming voor die
operatie. Daarop werd de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld. Nadat die met de ouders spraken
gaven die echter ook geen toestemming voor de operatie. De behandelend arts voegde zich naar de wens van
de ouders en werd vervolgens vervolgd wegens doodslag en verlating van een hulpbehoevende. De arts werd
echter door de rechter in het gelijk gesteld. De rechter woog in zijn uitspraak het toekomstig lijden van de
ouders mee (Molenaar en Dupuis 1988; Kalkman-Bogerd 1999).

30 Kalkman-Bogerd 1999).
31 Leenen (2000: 360) noemt ook juridische uitspraken waarin medisch zinloos alleen wordt gedefinieerd op

basis van een medisch-professionele standaard. Leenen erkent wel dat waardeoordelen deel uitmaken van
medisch-professioneel handelen, maar die waardeoordelen mogen niet ‘vrij’ zijn. Ze moeten gebonden zijn:
‘gebonden aan de patiënt en diens situatie, én beroepsgebonden, dus gerelateerd aan de doelstellingen van
de geneeskunde’.

32 Delfos en Doek (1984) beschrijven het ouderlijk gezag over kinderen als een ontwikkeling van ‘familie-idee
naar individualisme’ en (daarmee verbonden) van ‘ouderlijke autonomie naar overheidsbemoeienis’. Voor
de 19e eeuw overheerste het belang van het gezin boven het individuele kind. In de 19e eeuw kreeg het kind
steeds meer recht als individu. In Nederland werd begin 20e eeuw met wetgeving in 1901, 1905 en 1922 ou-
derlijke zeggenschap gelimiteerd en de mogelijkheden van de overheid om in grijpen in het ouderlijk gezag
vergroot. Bartels (1978: 112) laat zien dat het ouderlijk gezag zich heeft ontwikkeld van ‘gezag als recht van de
opvoeder’ tot ‘gezag als instrumentarium ter voldoening aan de opvoedingsplicht’

33 In het algemeen kan gesteld worden dat het kind een recht op gezondheid heeft (of zo men wil, een recht op
leven, artikel 2 van het Europees Verdrag) waarvan de verwezenlijking in de eerste plaats in de handen van
de ouders is gelegd. Soms dient dit recht afgewogen te worden tegen het recht van het kind om te worden ge-
vrijwaard van onmenselijke en vernederende behandeling (artikel 3 van het EVRM). Delfos en Doek (1984:
117): ‘Het is niet ondenkbaar dat ouders de voorgestelde medische behandeling voor hun zeer jonge kind zo
belastend (onmenselijk en vernederend) vinden dat zij toestemming weigeren, terwijl de artsen die behan-
deling, die wellicht een experimenteel karakter heeft, juist wel willen verrichten omdat de resultaten ervan
eventueel ook aan andere kinderen ten goede kunnen komen. Er is weinig bekend over deze ‘botsing’ tussen
ouderlijke verantwoordelijkheid en medische macht. Zij lijkt niet tot ernstige conflicten te leiden.’

34 Zo zijn verschillende gynaecologen door rechtbanken veroordeeld tot forse schadeloosstellingen omdat een
verlossing niet volgens het gewenste scenario was verlopen. (De Standaard 25 oktober 1995) In de Verenigde
Staten, Duitsland en Engeland heeft medisch ingrijpen geleid tot ‘wrongful life’- en ‘wrongful birth’ - acties
tegen artsen of ouders. Het kind of de ouders claimen in zo’n geval dat het kind niet geboren had mogen wor-
den of niet in leven had mogen worden gehouden. Recent is in Frankrijk een ‘wrongful-life’zaak gewonnen,
een zwaar gehandicapt kind kreeg schadevergoeding wegens ‘onterecht’ (zwaar gehandicapt) leven. De krant
De Morgen (18-11-2000) spreekt van: ‘Het recht om niet geboren te worden’, de krant De Standaard
(18-11-2000) van: ‘Franse gehandicapte krijgt schadevergoeding omdat hij leeft’.

35 In België is het verzaken in de zorgplicht voor een pasgeborene strafbaar.
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36 Een conflict van plichten. Enerzijds het leven van de patiënt redden en anderzijds het lijden van de patiënt
zoveel mogelijk te voorkómen

37 Opgenomen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek onder afdeling 5 van titel 7: ‘De overeenkomst inzake
geneeskundige behandeling’. In deze afdeling worden rechten en plichten van een patiënt geregeld, ook
indien zij minderjarig zijn. Voor minderjarigen beneden de 12 jaar worden de aan of jegens de patiënt toege-
kende bevoegdheden uitgeoefend door of jegens diens ouders of voogd (art. 7:465 BW).

38 In maart 1994 is een ‘Declaration on the promotion of patients’ rights in Europe’ vastgesteld (WHO, Euro-
pees Bureau) die van dezelfde principes, informatieplicht en toestemmingseis uitgaat als de WGBO. Overi-
gens was er in Nederland ook al voor de WGBO sprake van behandelingsovereenkomsten. Zegt Leegemate
terecht in een artikel in Medisch contact.

39 Nys (1991: 307) constateert dat er strafrechtelijk geen tolerante houding wordt aangenomen tegenover
levensverkortend handelen wanneer dit gebeurt met toestemming of op verzoek van de betrokkene: ‘Uit de
schaarse jurisprudentie die in de literatuur wordt behandeld als zgn. “euthanasie rechtspraak” blijkt in ieder
geval niet dat het de toestemming van het slachtoffer is geweest die tot strafvermindering of vrijspraak heeft
geleid. In het zgn. Softenonproces uit 1962 was het slachtoffer een onmondige baby, in de processen gevoerd
voor het Hof van Assisen in Luik n 1972 en 1975 was het slachtoffer telkens een oude seniele vrouw.’

40 De casus waarover vragen werden gesteld gaat over een kind van 560 gram, zonder fetal distress, met een
Apgar score van 1 na 1 minuut.

41 Een vergelijkbare studie uit Denemarken (Norup 1998) laat zien dat de proportie kinderartsen die bereid is
een kind van 24 weken met een geboortegewicht van 650 gram te reanimeren indien ouders daar om vragen
82% is, tegen 63% wanneer de ouders niet kunnen beslissen. In een studie in de VS (Sanders et al. 1995)
bleek dat 95% van de artsen bereid waren een dergelijke kind te reanimeren en 60% was bereid intensive
care te starten. Als het kind complicaties zou krijgen, zou 45% tot het staken van de behandeling willen be-
slissen.

42 Niet alleen een pseudoniem, mij is niet bekend of het kindje wel een naam kreeg. Dat verwacht je wel omdat
het aangegeven moet worden. De voornaam van het kind werd niet bekend op de afdeling neonatologie.

43 Gestatatie 4, zwangerschap 4 en para 0, aantal levende kinderen 0.
44 Afbinden van baarmoederhals zodat het kind niet prematuur geboren wordt door de afwijking aan de baar-

moederhals. Deze ingreep heeft een groot risico in infecties die levensbedreigend kunnen zijn en/of die de
bevalling (prematuur) in gang kunnen zetten.

45 Bundel met richtlijnen, normen en afspraken, praktische handleidingen voor behandelingen. De cijfers zijn
afkomstig uit de eigen, al dan niet behandelde populatie kinderen.

46 Clara pleit in een artikel ‘Euthanasie bij pasgeborenen’ voor meer openheid over dit soort beslissingen. Vol-
gens de auteur komt het al vele jaren voor en moet het in het verborgene waardoor helemaal niet duidelijk is
welke normen en zorgvuldigheid gehanteerd worden. De auteur meent dat in het belang van het kind een
zachte dood voor pasgeborenen mogelijk moet zijn en dat dit op basis van een ‘kwaliteit van leven argu-
ment’ kan.

47 Er zijn zowel in Italië als Frankrijk als België echter geen rechtszaken geweest betreffende artsen die dergelij-
ke behandelingen staakten of niet wilden starten. Nederland is wat jurisprudentie en openheid over beslis-
singen rond het levenseinde tamelijk uniek in Europa (McHaffie et al. 1999).

Wil en bekwaamheid

1 Ongeveer rond de 26e zwangerschapsweek kan een foetus de ogen openen. Voordien zitten de oogleden
dicht.

2 Aangeboren huidafwijking met ernstige gevolgen.
3 Implicerend dat met de hoge beademingsdrukken die gegeven worden de longblaasje ieder moment kun-

nen springen.
4 Door onrust, pijn, hypothermie en een lagere longcompliance (soepelheid).
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5 Naarmate een prematuur ‘jonger is’, minder zwangerschapsweken achter de rug heeft, is de huid dunner en
kwetsbaarder. Daarom kunnen huidproblemen ook wijzen op een kortere zwangerschapsduur, in welk
geval er in wezen geen ‘afwijkend huidbeeld’ zou zijn.

6 Er is echter wel iets gezien in de hersenen van Irma. Een van de neonatologen heeft bij een echo (routinema-
tig, zonder bijzondere aanleiding, gemaakt) ‘flaring’ gezien in beide hersenhelften. Deze flaring wordt ech-
ter niet besproken en wordt ook niet meegedeeld aan de ouders omdat de betekenis van flaring nog ondui-
delijk is.

7 Bij prematuren die ziek worden door een infectie ontstaat meestal geen koorts maar eerder een te lage tem-
peratuur. Maar een te lage temperatuur kan ook komen door afkoeling als gevolg van handelingen of het
verzetten van de couveusetemperatuur.

8 Deze conclusie trokken de radiologen nadat ze opnieuw een echo hadden gedaan. Op een andere recente
echo zagen ze niets bijzonders, waarop de neonatologen hadden aangedrongen op een nader onderzoek,
aangezien ze zelf in toenemende mate (voor)tekenen van hersenschade zagen ontstaan.

9 Een verplichting elders verhinderde mij aanwezig te zijn bij het gesprek.
10 Een bijeenkomst waarop ouders van kinderen die enkele maanden geleden ontslagen zijn bijeen komen in

het ziekenhuis, onder begeleiding/voorzitterschap van stafleden van de afdeling neonatologie.
11 Zoals altijd vroeg ik ook voorafgaand aan dit gesprek toestemming om bij het gesprek aanwezig te mogen

zijn. De vader zei: ‘Ja, maar het echte gesprek was gisteren. We gaan nu alleen bevestigen wat gisteren al
besloten is.’

12 Sommige artsen in opleiding, ‘co-assistenten’, lopen een periode mee op de afdeling neonatologie.
13 Ook op de afdeling in Gent drukten ouders zich zo uit. De vader van een (verder niet besproken tweeling):

‘Je krijgt iets afwachtends.’
14 Dat lukt eigenlijk pas een half uur na geboorte goed, als ze op de afdeling is. Het is onduidelijk wat daarvan

de gevolgen zijn.
15 De informatie over de mogelijk noodzakelijke operaties was bijvoorbeeld niet vooraf met de specialisten

die over de operaties moesten beslissen, besproken. Als de neonatologe dat eerst had gedaan had ze kunnen
vertellen dat er geen operatie aan de ductus nodig was en had de boodschap over het infuus ook heel
anders geklonken. Een dergelijke handelwijze geeft aan dat de neonatologe alle gegevens zo snel mogelijk
met de ouders wilde bespreken, onder het mom van: ‘ik kan die twijfel ook wel voor me houden’, of in de
woorden van een andere neonatoloog: ‘Wil je dan dat wij mooi weer spelen?’. Het zijn retorische vragen,
maar ze geven wel aan dat de artsen de gegevens willen delen met de ouders. Ze willen de ouders zo volle-
dig mogelijk inlichten.

16 Heimer (1992: 179): ‘There are various myths around the NICU I have studied that support not telling parents
bad news. “Parents don’t want to hear it anyway,” people sometimes say, “so there is no reason to keep saying
the same thing over and over about the baby’s bad prognosis. Just tell them how the baby is doing day to day.”

17 In een ziekenhuis in Schotland en een ziekenhuis in de Verenigde Staten werden gegevens verzameld tijdens
meer dan duizend gesprekken tussen stafleden en ouders. Ook op een neonatale intensive care observeerde
de auteur.

18 Europese wetgeving, waarin het zelfde recht op informatie en de toestemmingseis als in de WGBO is vervat
geldt ook in België.

19 Stüssgen (261) verwijst naar Verbeek-Heida (1992).
20 Heimer (1992: 165) heeft besluitvorming op afdelingen neonatologie onderzocht en concludeert dat de art-

sen (in de Verenigde Staten) ouders slechtgehumeurd en arrogant benaderen: ‘Some of the bad temper,
abruptness, and arrogance of physicians is undoubtetly related to the stress of neonatal intensive care, which
combines high-skill meticulous work with a daunting responsibility for increasing or decreasing the potenti-
al of a life that is entirely in the future.’

21 Fox noemt als voorbeeld: ‘Patients are not terminally ill, they have end-stage renal disease.’ Als patiënten ong-
eneeslijk zijn is ‘alles dat men kan doen’ gereduceerd tot: ‘to rescue them from death and “maintain them” by
means of “half-way technology’.

22 Ze noemt dat namelijk wel in haar eerste boek (1959): ze maken de patiënten tot medewerkers aan onder-
zoek en genezing in tijden van onzekerheid.
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Woordenlijst

Actief beleid. Starten van behandeling. Intentie alle
behandelingen die nodig zijn ook te geven. I.t.t.
‘Hands off.’ ‘Passief beleid’.

Abstineren. Afzien van behandeling.
Achterhoorn. Deel van hersenventrikel.
Afbouwen. Het verminderen van behandeling om

het kind meer zelf te laten doen. Bijvoorbeeld
beademing afbouwen.

Albumine. Eiwit.
Amnionitis. Ontsteking van vruchtvliezen, vaak een

reden voor vroeggeboorte.
Anamnesegesprek. Gesprek waarbij informatie

gewonnen wordt over de patiënt en vooral diens
ouders.

Amfo-B. Amfotericine. Medicijn tegen schimmel en
gisten.

Apneu. Toestand waarbij de ademhaling stilstaat.
APGAR-score. Puntensysteem om de toestand van

een kind direct na geboorte systematisch te
beoordelen.

Arterielijn. Infuus in slagader om bloeddruk te kun-
nen meten en bloed af te kunnen nemen voor
onderzoek.

Asfyxie. Rond de geboorte heeft de baby zuurstof-
tekort gehad.

Aspect. Het uiterlijk van het kind. Vooral gebruikt
bij extreem te vroeg geboren kinderen. Of hun
huid er heel dun uitzag. Hun gedrag conform de
immaturiteit was.

Atelectase. Samenvallen van longblaasjes in de
longen zodat de gaswisseling belemmerd raakt.

à Terme zwangerschapsduur. Zwangerschapsduur
tussen 37 en 42 weken.

Autopsie. Uitgebreid onderzoek na het overlijden
van de patiënt.

Beademing. Het overnemen van de ademhaling met
mechanische middelen, met een beademingsappa-
raat.

Beademingsvoorwaarden. De instellingen van de
beademingsmachine. Druk en frequentie waar-
mee lucht wordt ingeblazen/in trilling gebracht.
Milde beademingsvoorwaarden: niet hoog, niet
hard ingeblazen lucht.

Behandelingsbeperking. Beslissing de behandeling
niet verder te intensiveren.

Bilateraal. Tweezijdig.
Biopten. Afname van stukje weefsel.
Bloedgas. Hoe hoog de zuurstof en koolzuurconcen-

tratie in het bloed zijn. Een aanwijzing voor het
functioneren van de longen.

Bloedkweek. Kweek van bloed op ziekteverwekkers.
Bloedtransfusie. Overbrengen van bloed van een

donor in de circulatie van een ontvanger.
Bradycardie. Vertraging van het normale hartslag-

ritme. Onder de 100 keer per minuut (norm is
120-140).

Bronchospasme. De luchtwegen trekken zich samen
door irritatie. Gaswisseling is dan moeilijker. Kan
erg acuut zijn.

Broviac. Chirurgisch ingebracht infuus dat lang kan
blijven zitten.

Bubbelplastic. Plastic met blaasjes dat over kinderen
wordt gelegd om verdamping en warmteverlies
tegen te gaan.

Buitenom. Extra zuurstof aan een kind geven door
in de couveuse wat extra zuurstof te laten stromen.

Candida. Schimmel, gist.
Celverhoging. Verhoogde aanwezigheid afweercel-

len, duidt op ontsteking.
Cerclage. ‘Dichtknopen’ van baarmoederhals, bij

openstaande baarmoederhals waardoor prema-
ture geboorte dreigt.

Cerebraal. De hersenen aangaande.
Circulatoir. Wat de circulatie, de doorbloeding

betreft.
Clysma. Vloeistof die rectaal wordt ingebracht om

de stoelgang te bevorderen.



Coffeïne. Medicijn dat de ademhaling van prematu-
ren stimuleert, gaat bradycardieën en apneus tegen.

Coffeïne-spiegel. Niveau van coffeïne in het bloed
van kind.

Congenitale afwijkingen. Aangeboren afwijkingen.
Conventionele beademing. Beademing die de gas-

wisseling bij het kind tot stand brengt via kunst-
matig tot stand gebrachte in en uitademing.
Tegenstelling met HFO of oscillatie-beademing.

Convulsies. Stuipen/trekkingen.
Corticosteroïden. Hormoon, ontstekingsremmer.

Gaat de vorming van ontstekingen in de longen
tegen. Vooral gebruikt om kinderen van de bea-
deming te krijgen.

Crepiteren. ‘Knisperen’. Een teken, geluid, dat de
longen niet goed ontplooit zijn, dat problemen te
verwachten zijn met de ademhaling/beademing.

Cryo. Afk. van cryocoagulatie, dichtsmelten van
bloedvaatjes in de ogen, om wilde vaatgroei te
voorkomen.

Cyste. Gaatje. Vooral gebruikt bij PVL. Cysteuze
PVL, PVL met gaatjes. Hersenweefsel is afgestorven
en laat ‘gaatjes’ na.

Decompenseren. Overbelasting van het hart waar-
door vocht in longen komt en onvoldoende zuur-
stofopname mogelijk is.

Dexamethason. Medicijn, corticoïd, dat ontstekings-
remmend werkt.

Diastolische flow. De flow in de hersenen tijdens de
diastole, de onderdruk. Als die minder dan nul is,
is dat een teken dat er geen bloeddoorstroming
plaatsvind, met gevaar voor hersenbeschadigingen
door zuurstofgebrek.

Differentiaal diagnose. Verschillende diagnosen
waaruit de meest waarschijnlijke gekozen moet
worden.

Diplegie. Halfzijdige verlamming.
Dips. Dalingen in de hartslagfrequentie van het nog

ongeboren kind.
Dobutamine. Medicijn dat werking hartspier verbe-

terd.
Dopamine. Medicijn dat bloeddruk verhoogt.
Dopram. Stimulerend medicijn dat bradycardieën

en apneus nog sterker tegengaat dan coffeïne.
Dormicum. Slaapmiddel.
Drain. Buisje dat wondvocht af laat lopen. Bij pneu-

mothorax wordt via de drain lucht die buiten de
longen komt weggezogen.

Ductus Botalli. Bloedvat bij het hart dat voor de
geboorte een essentiële functie vervult in de circu-

latie, vaak ‘open’ blijft na de geboorte van prema-
turen en dan de circulatie/zuurstofvoorziening
juist belemmerd.

Dwarsligging. Kind ligt zo dat een normale bevalling
vrijwel uitgesloten is. Keizersnede of versie en
extractie is nodig.

Dysmatuur. Een baby die te klein/licht is in verhou-
ding tot de duur van de zwangerschap.

Echo-arm. Met echo waargenomen gebied dat
donker ziet.

Echografie. Onderzoek (van organen, bijvoorbeeld
de hersenen) met behulp van ultra-geluid.

Echodens. Met echo waargenomen gebied dat ‘wit’
ziet. Kan duiden op hersenschade.

Ectoderm. Buitenste laag van het primitieve embryo.
Emfyseem. Longblaasjes zijn aangetast door beade-

ming, longblaasjes zijn (deels) stukgeblazen. Zie
ook PIE.

Epidermolyse bullosae. Blaarvormige ernstige aan-
doening huid waardoor huid loslaat.

Extra-uterien. Buiten de baarmoeder.
Extreem te vroeg geboren. Baby geboren na minder

dan 28 weken.

Fentanyl. Pijnstiller.
Flaring. Aanwijzing voor hersenschade op ischaemi-

sche grond, door zuurstoftekort. (Zie PVL.)
Floxapen. Antibioticum.
Foetor. Stank, ‘stinken’ van pasgeboren kind. Aan-

wijzing voor intra-uteriene infectie, amnionitis.
Fototherapie. Behandelingsmethode voor pasgebore-

nen met hyperbilirubinemie door middel van een
specifieke kleur licht.

Frontaal-parietaal-occipitaal. Frontaal, zijkant,
achterkant hersenen. Klaas (hfst IV) en Janne (hfst IX).

Gairdnerbox. Koepeltje dat in de couveuse over het
hoofd van het kind staat en waarmee het kind
extra zuurstof kan krijgen.

Gastro-Intestinaal. Dat wat het maagdarmkanaal
betreft.

Gebroken vliezen. Vliezen rond foetus en vruchtwa-
ter zijn stuk, vruchtwater loopt weg.
Intra-uteriene infectie dreigt indien deze toestand
langer dan een dag duurt.

Ge-enchappeerd. Hardnekkig. Verwijst naar begrip
‘therapeutische hardnekkigheid’ dat in Latijnstalige
landen wordt gehanteerd.

Gentamycine. Antibioticum.
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Gesluierde longen. Op röntgenfoto van longen aan-
wijzingen voor beschadigingen van longblaasjes of
voor een ontsteking.

Gistsepsis. Gegeneraliseerde infectie door gist,
schimmel.

Glazig. Dunne, doorschijnende huid van extreem te
vroeg geboren kinderen. Onderdeel van ‘aspect’.

Gram positieve coccen. Ziekteverwekkers, bacteriën
Gynaecoloog. Specialist voor vrouwenziekten.

Hands off. Niet actief beleid. Met de handen op de
rug. Passief. Bij kinderen van < 26 worden niet
alle behandelingen gestart.

Hematoom. Bloeding. Blauwe plek.
Hersenbloeding. Bloeding in de hersenen.

Graad 1. Sub Ependimale Hemorragie. SEH

(Kleine bloeding).
Graad 2. Intra Ventrikulaire Hemorragie. IVH

(Bloed in hersenventrikel gekomen).
Graad 3. Intraventrikulaire bloeding met ventrikel-
dilatatie. (Hersenventrikel zet uit doordat het ver-
stopt raakt)
Graad 4. Intra-parenchymateuze bloeding. (Bloe-
ding in hersenweefsel zelf) Ook door ischaemie:
Veneus infarct. Wig.

Hydrocefalus. Waterhoofd.
Hyperbilirubinemie. Geelzucht, afvalproduct biliru-

bine van afgebroken bloed hoopt zich in het
lichaam op.

Hypo-natriëmie. Laag natrium in het bloed.
Hypothermie. Ondertemperatuur
Hypotoon. Slap.
Hypoxie. Tekort aan zuurstof.

Immatuur. Onrijp. Vroeger de aanduiding voor kin-
deren geboren na minder dan 28 weken zwanger-
schapsduur.

Indocid. Medicijn om een open ductus Botalli te
sluiten. Ook antenataal medicijn om hersenrij-
ping te versnellen.

Infanticide. Het doden van een pasgeborene. (Paedi-
cide is doden van kinderen.)

Infarct. Afsterven deel hersenen door verstopping
van bloedvat dat bloedvoorziening van dat her-
sendeel verzorgde.

Infarcering. Zie Wig.
Inotrope middelen. Medicijnen die hartwerking en

bloeddruk beïnvloeden.
Intra-uterien. Binnen de baarmoeder.
Intraparenchymateus. In het parenchym, het hersen-

weefsel.

Intrekken. Het intrekken van de borst bij de adem-
haling, een teken dat het kind alle extra ruimte
nodig heeft om met de ademhaling voldoende
gaswisseling tot stand te brengen.

Intubatie. Inbrengen van tube voor beademing.
Ischaemie. Zuurstoftekort.

Kansloos. Een behandeling die kansloos is, niet zal
slagen om het kind in leven te houden.

Kapje en ballon. Om handmatig te kunnen beade-
men met een kapje op de mond, dwz, zonder dat
een tube is ingebracht.

Kweken. Testen van bijvoorbeeld bloed of urine op
ziekteverwekkers.
Labia. Schaamlippen.

Lamp. Onder de lamp leggen. Fototherapie geven,
hyperbillirubeneamie bestrijden.

Lasix. Middel om urineproductie op te voeren.
Lijnsepsis. Ernstige ontsteking door ontstoken

infuuslijn.
Liquor. Hersenvocht.
Longbeeld. Manier waarop de longen er op de

röntgenfoto uitzien.
Luminal. Medicijn tegen convulsies

Matrix. Deel van hersenen waaruit de hersencellen
groeien vanaf 22-34 weken zwangerschapsduur.

Meconium. Eerste ontlasting. Meconium in vrucht-
water is aanwijzing dat het kind tijdens geboorte
in nood was.

Mentaal. Intellectuele functies aangaande.
Metabole acidose. Verhoogde zuurgraad van bloed

door probleem met stofwisseling. I.t.t. respira-
toire acidose.

Michelinmannetje. Kind dat door oedeemvorming
opgezwollen is.

Morbiditeit. Ziekte.
Mortaliteit. Sterfte.
Motorisch. Bewegingsapparaat aangaande.
Morfine. Pijnstiller gebruikt op afdeling In Amster-

dam om ongemak tijdens beademing te doven.

Navelvene, navelarterielijn. Infuzen in navel, in de
ader en de slagader.

Neonatale sterfte. Sterfte vanaf de geboorte tot en
met de 28e levensdag.

Neonatologie. Ziektenleer van de pasgeborene.
Neurologische problemen. Problemen met betrek-

king tot de hersenen en het zenuwstelsel.
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Obstetrie. Medisch specialisme betreffende geboorte
en ante-en postnatale verzorging van vrouwen.
Verloskunde.

Occipitaal. Achterzijde van de hersenen.
Oedeem. Vocht treedt buiten de bloedbaan en blijft

onder de huid zitten waardoor een kind er opge-
blazen uitziet.

Ondervuld. Te lage vulling van bloedvaten waardoor
lage bloeddruk ontstaat.

Ontsluiting. Baarmoedermond is open, fase in
geboorteproces.

Open Ductus Botalli. Bloedvat dat bij ongeboren
foetus de circulatie mogelijk maakt. Moet zich
sluiten na geboorte omdat het bloedvat dan de
circulatie juist belemmerd.

Occlusie. Infuuspomp geeft aan dat infuus niet meer
goed zit of de infuuslijn op een andere manier
verstopt is. Lijnsepsis?

Oscillatie, oscillatie-beademing. Beademing die de
gaswisseling bij het kind tot stand brengt door
het tot trillen brengen van de luchtmoleculen.
Houdt de longen continu op een bepaalde span-
ning. Zie HFO.

Parenterale voeding. Intraveneuze voeding, via een
infuus.

Parietaal. Beide zijkanten van de hersenen.
Passief beleid. Niet starten met intensive care behan-

delingen. Zie ‘Hands off.’
Pathologische flares. Zeer ernstige flaring, voorbode

van PVL. Pre-necrose.
Pavulon. Spierverslappend medicijn.
Penicilline. Antibioticum
Perinatologie. Vakgebied waarin het kind tijdens de

ontwikkeling in de baarmoeder, geboorte en de
eerste levensfase centraal staat.

Persdrang. Laatste fase van geboorte.
Placenta praevia. Voorliggende placenta.
Plexus. Vaatkluwen bij de hersenen. Is wit op de

echo, maat voor de mate van wit zijn van flaring.
Pneumonie. Longontsteking.
Pneumothorax. Gaatje in de long waardoor de long

samenvalt.
Pneumothoraxdreinage. Lucht die door een pneu-

mothorax weglekt wegzuigen zodat de long zich
weer kan ontplooien.

Post partum. Na de bevalling.
Prematuur. Een baby die voor de 37e week van de

zwangerschap is geboren.
Prognose. Uitkomst.

Pre-necrose. Een voorstadium van PVL, voordat de
hersencellen daadwerkelijk sterven (necrose).

Prepar. Weeënremmer, medicijn om de bevalling uit
te stellen.

Quadriplegie. Verlamming van alle vier de ledematen.

Radioloog. (afdeling in Amsterdam) Specialist in via
echografie of röntgenfoto of NMR-MRI gemaakte
diagnostische beelden.

Reanimatie. Weer tot leven brengen. Bij kinderen
die extreem te vroeg worden geboren neemt rea-
nimatie eigenlijk de vorm aan van ‘tot leven
brengen’, want zonder reanimatie zouden ze niet
beginnen met leven.

Reflux. Terugvloeien van maaginhoud, met zuur, in
slokdarm. Heeft soms bradycardieën tot gevolg.

Respiratoir. Met betrekking tot de ademhaling.

Saturatie. Mate waarin rode bloedlichaampjes zijn
verzadigd met zuurstof. Behoort te zijn: 90-100%

Sectio Caesarea (sectio). Keizersnede.
Senso-neurologisch. Aangaande de zintuigen.
Sepsis. Gegeneraliseerde acute infectie, die zich via

de bloedbaan verspreidt.
Septische shock. Sterke daling van bloeddruk door

acute infectie.
Shunt. Menging van zuurstofrijk en zuurstofarm

bloed door verkeerd verlopende circulatie
Silastic. Infuus dat langer kan zitten dan normaal

infuus.
Slechte start. Lage Apgar-score na geboorte. Aanwij-

zing voor toestand van kind direct na geboorte.
Snor. Slangetje dat kind van iets extra zuurstof voor-

ziet. Onder de neus geplaatst.
Sondevoeding. Voeding via een maagsonde.
Souffle. Ruis, door verstoorde bloedstroom bij hart.
Spastisch. Verhoogde spierspanning.
Stafylokok. Bacterie.
Streperig. Witte lijnen op de longfoto of ook bij

echo van hersenen, die aanwijzing zijn voor pro-
blemen.

Stress-kuur. Door toediening van steroïden versnelde
rijping bij het nog ongeboren kind tot stand
brengen.

Stugge longen (zie BPD en HFO en Surfactant)
Stuit. Kind ligt met de billen naar beneden, voor het

geboortekanaal. Stuitextractie.
Surfactant. Vette substantie die de oppervlaktespan-

ning in de longen verminderd. Wordt vooral bij
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prematuur geboren kinderen gebruikt die ‘stugge
longen’ hebben.

Symmetrische flaring. Flaring is meestal symme-
trisch. Als het aan de ene kant van de hersenen
erger (witter op de echo) is dan aan de andere
kant is dat bijzonder en wijst het misschien op
iets anders (bijvoorbeeld een infarct) want flaring
als gevolg van zuurstofgebrek is symmetrisch.

Tensie. Bloeddruk.
Thorax. Borstkas.
Thrombus. Prop, stolsel in bloedvat.
Thrombopenie. Bloedplaatjes in het bloed die voor

de stolling zorgen zijn in minder dan normale
aantallen aanwezig.

Tolazoline. Medicijn dat bloedvaten in de longen
verwijdt, zuurstofopname verbetert, maar de
bloeddruk in gehele lichaam verlaagt.

Tube. Beademingsbuis.

Unilateraal. Aan één kant.
Uterus. Baarmoeder. Intra-uterien is in de baar-

moeder (voor geboorte).

Veneus infarct. Afsterven van deel van hersenen
doordat een ader verstopt raakte. (Wigvormig)

Ventrikel. Hersenholte.
Ventrikeldilatatie. Uitzetting van een ventrikel.
Versie en extractie. Draaien en ‘uittrekken’, in geval

van dwarsligging. Onder narcose.
Visite. Vroeger liepen de artsen visite, met zijn allen

langs de kinderen om hun toestand te onderzoe-
ken en bespreken en nieuwe behandelingen af te
spreken. Tegenwoordig in een ruimte apart, met
papieren alleen. Grote visite is bespreking van
enkele probleempatiënten in het bijzonder. In
België: ‘tour’, artsenronde. Daar wordt wel een
echte ronde langs de patiënten gehouden.

Vitaliteit. Levensvatbaarheid, geschat vermogen om
te overleven. Verbonden met APGAR. Vitaliteit
wordt echter vooral gebruikt op afdeling In
Amsterdam om levenskansen van extreem te
vroeg geboren kind te duiden en beslissingen om
al dan niet (gedeeltelijk) te gaan behandelen te
beargumenteren.

Vochtblaas. Vruchtzak met foetus.
Voedingsretentie. Blijven staan van voeding in maag.

Voeding passeert de maag niet.
Vulling. Vochttoediening om het circulerend

volume in de bloedvaten te vergroten zodat de
bloeddruk stijgt.

Weenen. Ontwennen van beademing.
Wig. Veneus infarct op de echo.
Witte foto. Röntgenfoto van longen is wit, laat zien

dat longen niet zuurstofhoudend zijn, door long-
problemen of infectie van longen.

Zinloos. Een behandeling die zinloos wordt bevon-
den omdat de kwaliteit van leven te slecht is/zal
zijn.

Zuurstofbehoefte. Het percentage zuurstof dat een
kind nodig heeft om zichzelf goed van zuurstof te
kunnen voorzien.
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