
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Broken limbs, broken lives: Ethnography of a hospital ward in Bangladesh

Zaman, S.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Zaman, S. (2003). Broken limbs, broken lives: Ethnography of a hospital ward in Bangladesh.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/broken-limbs-broken-lives-ethnography-of-a-hospital-ward-in-bangladesh(bc7fdf8d-a6f6-45db-b115-3011b8a0fa94).html


Samenvatting g 

Ditt boek is het resultaat van een etnografisch onderzoek op de afdeling orthopedie van een 
academischh overheidsziekenhuis in Bangladesh. De studie kende twee hoofddoelen. Ten 
eerstee het naar voren brengen van het lokale karakter van biomedische praktijken door een 
beschrijvingg te geven van verscheidene sociale en culturele kenmerken van het leven in een 
Bengaalss ziekenhuis. Ten tweede illustreren hoe waarden en normen van de Bengaalse 
samenlevingg tot uitdrukking komen in het ziekenhuisleven. 

Ikk begin met een beschrijving van een voorval op de afdeling dat tekenend is voor de 
algemenee sfeer en het ritme van de afdeling. Vervolgens behandel ik in Hoofdstuk 1 de 
achtergrondliteratuurr die betrekking heeft op ziekenhuizen: ziekenhuizen door de 
geschiedeniss heen, ziekenhuizen als bureaucratische organisaties, de opkomst en verdwijning 
vann de belangstelling voor ziekenhuis-etnografieèn en de recentelijk hernieuwde interesse van 
medischh antropologen in culturele studies van de biogeneeskunde en van ziekenhuizen in het 
bijzonder.. Vervolgens presenteer ik het doel van mijn onderzoek en stel dat de uitgevoerde 
ziekenhuis-etnografieënn bijna uitsluitend plaats hebben gevonden in Westerse, 
geïndustrialiseerdee landen, waardoor de ziekenhuis-culturen van niet-Westerse samenlevingen 
overr het hoofd zijn gezien. Bovendien wordt in de meest bestaande etnografieën het 
ziekenhuiss beschouwd als een geïsoleerde subcultuur. Hierbij wordt het verband tussen het 
ziekenhuislevenn en het leven in de maatschappij waar het ziekenhuis gesitueerd is 
veronachtzaamd.. Bijgevolg is het doel van mijn studie om de sociale en culturele dynamieken 
vann het leven in een niet-Westers ziekenhuis, namelijk de afdeling orthopedie van een 
Bengaalss academisch ziekenhuis, bloot te leggen. Ik wil verduidelijken dat de 
ziekenhuisafdelingg geen geïsoleerde subcultuur is maar eerder een weerspiegeling is van de 
kernwaardenn en -normen van de bredere Bengaalse samenleving. Door dit onderzoek hoop ik 
ookk inzicht te bevorderen in de culturele en structurele kwesties die spelen in een Bengaals 
ziekenhuis.. Die inzichten zullen bruikbaar zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van 
gezondheidszorgg in Bangladesh. 

Omdatt antropologen zelf het instrument van dataverzameling zijn, geef ik in 
Hoofdstukk 2 informatie over mijn persoonlijke achtergrond. De beschrijf hoe ik oorspronkelijk 
opgeleidd ben als clinicus en daarna mijn carrière vervolgd heb als arts in enkele rurale 
gebieden.. Deze overgang heeft me geleerd om in de benadering van gezondheid verder te 
kijkenn dan de geneeskunde. Ik werd me juist toen bewust van de relaties tussen gezondheid, 
cultuurr en samenleving. In hetzelfde hoofdstuk weid ik uit over de methodologische aspecten 
vann het onderzoek en preciseer het werkplan en de procedure van etnografische datacollectie. 
Ikk beschrijf hoe niet alleen mijn identiteit als geneeskundige maar ook de hulp van een 
gerespecteerdee informant me toegang verschafte tot de afdeling orthopedie. Op de afdeling 
zelff  was mijn rol die van onderzoeker. De verzamelde voornamelijk informatie door 
participerendee observatie, maar ook door het houden van formele interviews en informele 
gesprekken,, het doen van 'case' studies en het raadplegen van officiële documenten en 
registers.. De respondenten bestonden uit patiënten, hun familie en het ziekenhuispersoneel, 
waaronderr doctoren, verpleegkundigen, ward boys, schoonmakers en aya's. Ik besluit het 
hoofdstukk met een beschrijving van de intellectuele en emotionele uitdagingen die 
voortvloeidenn uit mijn positie als 'native among the natives'. Met andere woorden, wat zijn de 
gevolgenn van het doen van een etnografie wanneer de onderzoeker zelf deel uitmaakt van de 
bestudeerdee cultuur? 

Inn Hoofdstuk 3 en 4 wordt de context van de ziekenhuisetnografie besproken. 
Hoofdstukk 3 begint met een algemene beschrijving van Bangladesh met speciale aandacht 
voorr de geschiedenis, de mensen, de samenleving, de economie, de politiek, de gezondheid en 
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hett onderwijs. De bespreek hoe Bangladesh, eens de rijkste provincie van het onverdeelde 
India,, na eeuwen van Britse en Pakistaanse koloniale exploitatie en na een bloedige oorlog 
voorr de onafhankelijkheid in 1971 zich 'ontwikkelde' tot een van de armste naties van de 
wereld.. Ondanks dat het land geplaagd wordt door talrijke economische, politieke en sociale 
noodsituaties,, tonen aloude overlevingsstrategieën van de bevolking een opvallende 
bekwaamheidd in aanpassing aan en overleving van ogenschijnlijk onmogelijke 
omstandigheden. . 

Inn Hoofdstuk 4 presenteer ik de onderzoekssetting, het Chittagong Medical College 
Hospital,, een van de belangrijkste academische ziekenhuizen van het land. De beschrijf 
gedetailleerdd de afdeling orthopedie waar ik mijn veldwerk heb gedaan, de geschiedenis, 
ligging,, geografie en architectuur van het ziekenhuis en de afdeling als ook de huidige 
faciliteiten,, personeel en financiële aspecten. Ook beschrijf ik een gewone dag op de afdeling 
orthopedie.. Een herhaaldelijk terugkerend thema in dit hoofdstuk is de enorme tekorten aan 
hulpmiddelenn en personeel waar het ziekenhuis, dat duizend bedden telt, mee kampt. 

Omm een beeld te geven van het leven op de afdeling beschrijf ik in afzonderlijk 
hoofdstukkenn de ervaringen en problemen van de verschillende actoren van de afdeling. Met 
anderee woorden, in de hoofdstukken 5 tot en met 9 wordt de situatie op de afdeling vanuit het 
perspectieff  van de verschillende actoren gepresenteerd, gevolgd door een samenvatting en 
discussie.. De begin Hoofdstuk 5 met de patiënten van de afdeling. De meeste zijn arme, 
ongeletterdee mannen tussen de twintig en veertig jaar die in het ziekenhuis belanden vanwege 
verkeersongelukken,, crimineel geweld of ongelukken tijdens het werk. Wanneer de patiënten 
opgenomenn zijn op de afdeling orthopedie, raken ze verloren in een labyrint van 
onzekerheden.. Ze ondergaan allerlei vormen van vernedering van de kant van alle lagen van 
hett personeel en hun privacy en verzoeken om informatie over hun medische gesteldheid 
wordenn constant genegeerd. Ze worden niet alleen op korte termijn financieel geruïneerd door 
formelee en informele uitgaven in het ziekenhuis maar ook op de lange termijn door de 
gevolgenn van het verlies van hun baan. Ondanks hun machteloosheid blijken de patiënten 
echterr diverse openlijke en bedekte wegen te vinden om hun kansen in het ziekenhuis te 
vergrotenn en hun waardigheid te behouden. 

Hoofdstukk 6 handelt over de familie van de patiënten. Familieleden spelen een 
crucialee rol in de organisatie van het ziekenhuis. Omdat er een enorm tekort is aan personeel 
nemenn zij vrijwel alle verpleegkundige verantwoordelijkheden voor de patiënten over. Ook 
gevenn ze de patiënten financiële en emotionele steun en spelen ze een bemiddelende rol 
tussenn patiënt en ziekenhuispersoneel. Hoewel familieleden bekritiseerd worden dat ze de 
handhavingg van de discipline en de properheid op de afdeling belemmeren, vertrouwt het 
personeell  op hun onmisbare steun. Verder wordt erop gewezen dat ook gezonde familieleden 
allerleii  problemen ondervinden van de ziekenhuisopname. De familieleden zijn de 'stille 
verlossers**  van de patiënten. 

Hoofdstukk 7 beschrijft de afdeling vanuit het perspectief van het ondersteunende 
personeel,, waaronder de ward boys, de schoonmakers, de aya 's en de portier. Ofschoon zij 
onderr aan de ziekenhuishiërarchie staan, zijn zij onmisbaar voor het hoger geplaatste 
personeell  en de patiënten. Ze verrichten allerlei taken die noodzakelijk zijn voor het dagelijks 
functionerenn van de afdeling. Dankzij hun ervaring en verbondenheid met het ziekenhuis 
hebbenn zij meer macht dan de patiënten, hoewel ze een zeer lage sociale positie innemen.. 
Omdatt de patiënten zich meer op hun gemak voelen bij het lager geplaatste personeel dan bij 
dee artsen en verpleegkundigen, vertrouwen zij op dit personeel voor het verkrijgen van de 
dagelijksee benodigdheden in het ziekenhuis Het lager geplaatste personeel buit deze positie 
uitt voor eigen financieel gewin. Ze eisen geld van de patiënten in ruil voor geboden diensten. 
Bovendienn vergroten ze hun inkomen op andere ingenieuze manieren, bijvoorbeeld door het 
stelenn van eigendommen van zowel patiënten als het ziekenhuis. Als de ziekenhuisautoriteiten 
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maatregelenn nemen tegen deze praktijken, organiseren ze stakingen die gesteund worden door 
dee personeelsvereniging. Ofschoon ze gezien worden als 'inferieur', zijn ze in feite zeer 
invloedrijk. . 

Dee ervaringen en problemen van de verpleegkundigen is het onderwerp van Hoofdstuk 
8.. De verpleegkundigen van de afdeling houden zich voornamelijk bezig met papierwerk. 
Hierdoorr verzuimen zij het eigenlijke verpleegkundige werk te doen. Ze ontfermen zich 
voornamelijkk over de medische dossiers en de technische uitrusting van de afdeling. In 
Bangladeshh hebben verpleegkundigen geen hoge status. Volgens Hindoeïstische normen 
verrichtenn zij 'vuil werk' en worden ze in verband gebracht met de lagere kaste. Moslims 
beschouwenn verpleegkundig werk als moreel vernederend voor vrouwen door het publieke 
karakterr ervan. Vandaar dat Bengaalse verpleegkundigen niet beantwoorden aan het ideale 
beeldd van de liefdevolle, zelfopofferende 'lady with the lamp'. 

Hoofstukk 9 gaat over de artsen die boven aan de ziekenhuishiërarchie staan. Zij tonen 
hunn superioriteit door de manier waarop zij omgaan met de ruimte en de verdeling van 
middelenn van de afdeling en door de wijdverspreide praktijk van schelden tegen patiënten. 
Hunn dagelijks nasla-riUieel (theepauze) fungeert aan de ene kant als een middel om de 
groepssolidariteitt te vergroten en aan de andere kant accentueert het de statusverschillen van 
dee artsen ten opzichte van elkaar. De professor staat aan de top van de hiërarchie en spant zich 
inn om de afdeling persoonlijk onder controle te houden. Ondanks hun gezag voelen de artsen 
zichh echter ook gefrustreerd. Ze zijn zeer ontevreden over de omgeving waarin ze werken. 
Ondankss de schaarse middelen en het gebrek aan mankracht, wordt van hen verwacht dat ze 
patiëntenn genezen. Bovendien worden ze ontmoedigd door hun lage ambtenarensalaris en het 
groeiendee negatieve beeld van de medische professie in de samenleving. Noodgedwongen 
hebbenn de artsen verschillende ingenieuze manieren gevonden om orthopedische problemen 
tee behandelen zonder de officieel voorgeschreven apparaten. Ook hebben ze informele 
oplossingenn bedacht voor de administratieve beperkingen. 

Inn Hoofdstuk 10 betoog ik dat het ziekenhuisleven een reflectie is van de wijdere 
Bengaalsee samenleving. De laat zien dat de kernwaarden van de wijdere samenleving op de 
afdelingg orthopedie van het ziekenhuis een belangrijke rol spelen. De sociale en culturele 
processenn die op de afdeling plaatsvinden weerspiegelen diverse kenmerken van de Bengaalse 
samenleving,, zoals de algehele armoede en schaarsheid van middelen in het land, het belang 
vann hiërarchische relaties, de waarde van familie, de alledaagsheid van geweld, de 
onzichtbaarheidd van vrouwen, het lage publieke normbesef en de vindingrijkheid om te 
overleven.. In Hoofdstuk 11 bespreek ik de belangrijkste conclusies van mijn studie. In een 
kortee epiloog kijk ik tenslotte terug op mijn ervaringen in het ziekenhuis. 
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