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Voorwoord.
In het hiernavolgende brengen wij verslag uit van het op 6 mei
1977 gehouden symposium over "Psychologie en techniek in de preventieve
en curatieve gezondheidszorg". De lezingen hebben wij voor zo ver als
mogelijk naar de letter proberen te verslagen. Bij de lezing van
Dr. P.A. van Wely hebben wij her nogal van af moeten wijken, om
reden dat het gebruik van dia's ons met het feit confronteerde, dat,
zoals hij dat zelf uitdrukte "een tekening meer zegt dan 1000 woorden". Dit hebbenwij dus in moeten korten. 06k hebben wij hier verslag
gemaakt van de ideëen 'achter' dit symposium, en van de daaruit voortgevloeide onderzoeksvoorstellen.
In dit voorwoord willen wij ook enkele personen dank zeggen
voor de feitelijke en morele steun die zij ons hebben gegeven in
het organiseren. Dit zijn: Els de Waal, Jan Joanknecht, Albertine
Peters, Ans Smolders, Ilse Dahlhaus en alle andere vrienden en
mede-studenten die door hun blijk van belangstelling ons de stimulans gaven dit te organiseren. Ook bedanken wij het bestuur\van de
subfaculteit psychologie, evenals alle medewerkers van deze subfaculteit en van de THE die direct of indirect ons steun hebben gegeven. Voorts Drs. P. Gerlach, naast alle andere personen van het
Samenwerkingsorgaan KHT-THE. Met name willen wij Dr. J. Bergsma
bedanken voor zijn goede adviezen. En "last, but not least" geven
we een zeer speciaal dankwoord aan de man op de achtergrond, Tonnie
Brouwers, hoofd van het B~ BMGT, die het ons mogelijk heeft gemaakt, door zijn nimmer aflatend enthousiasme, een 'brug te slaan'
naar de TH in Eindhoven.

Willam Vermeulen,
Gerri t Fieret.
Psychologische Subfaculteitsvereniging Tilburg,
p.a. Subfaculteit psychologie,
Hogeschoollaan 225,
Tilburg,
Kamer F38.
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van een symposium sec niet voldoende 'geacht mocht worden om de zo
gewenste samenwerking op de juiste wijze een stimulans toe te dienen. Wilden de contacten tussen twee verschillend gerichte instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van langere duur
zijn dan één middag. dan moest hiervoor de gelegenheid worden geschapen. We dachten hierbij aan de samenwerking van studenten en
medewerkers van de THE-afdelingen en van de subfaculteit psychologie in concrete onderzoeksprojecten, bi,ivoorbeeld afstudeeronderzoeken, die zowel technische als gedragswetenschappelijke componenten in zich hadden, en waarbij samengaan van deze componenten aldus
op concrete wijze gestalte kon krijgen. We gingen op zoek naar, en
vonden, in de subfaculteit en in de THE, enkele medewerkers die
bereid waren een aantal van dergelijke voorstellen voor samenwerkingsprojecten op papier te zetten. In een latere fase zijn deze
personen bij elkaar gebracht en zijn er in gezamenlijk overleg
enkele van deze voorstellen meer uitgewerkt naar inhoud en organisatie. Besloten werd om aansluitend op het symposium zelf een
borrel te organiseren, waarbij de bezoekende studenten van de
KHT èn van de THE, naast de bovengenoemae tentoonstelling, deze
projecten konden inzien.
Vanuit deze achtergrond hebben wij indertijd de

doelstellin~en

van de symposium-dag als volgt geformuleerd:
i.

net opwerpen van vraagstellingen, waar een samenwerking tussen
psychologie en technisch/natuurwetenschappelijke disciplines
zinvol is of kan

~ijn,

en waarbij de mens als (potentiële)

patiënt binnen de gezondheidszorg de normerende factor is.
2. Het geven van een eerste aanzet tot verkenning van de werken denkwijzen van wetenschappers die, vanuit zeer verschillende
belangstellingsgebieden, op het onder 1. genoemde terrein gericht zijn.

3. Themata en vraagstellingen opwerpen, op basis waarvan onderzoek richting kan worden gegeven en gestimuleerd, en een thema
voor een (eventueel) vervolgsymposium wordt aangegeven.
Het was niet meer dan logisch dat wij met deze ideëen zouden aankloppen bij een orgaan, dat zijn bestaan gerechtvaardigd
wil zien in het stimuleren van wederzijdse contacten tussen de
THE en de KHT: het Samenwerkingsorgaan KHT-THE. Dit orgaan bleek
bereid om onze activiteiten te steunen, en Drs. Verster vonden wij
bereid een en ander te openen als voorzitter van dit orgaan.
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Met de voor het symposium uitgenodigde sprekers hebben wij
vooraf vrij uitvoerig overleg gepleegd, zowel als een 'aftasting'
van hun ideëen, als om het verkrijgen van een zo goed mogelijk gecoÖrdineerd geheel van lezingen. Dit is steeds in een prettige sfeer
verlopen. Met name willen wij wijzen op hun bereidheid om vóór het
symposium hun ideëen neerslag te geven in een aantal stellingen,
die wij in het informatie-boekje aan iedere deelnemer konden doen
toekomen.
Natuurlijk is het niet mogelijk om hier een volledig overzicht te geven van al hetgeen gebeurd en niet gebeurd is in de
voorbereiding van de symposium-dag. Dit is ook niet de bedoeling.
We hebben hier slechts een notie willen geven van de gebeurtenissen en ideëen die een rol hebben gespeeld in het willen organiseren
vRn een dergelijk evenement. Wie meer wil vernemen moet maar eens
langskomen, wie meer wil wéten, moet een symposium organiseren.

6

TECH!\IIFt"
! •. _.\

BIO~~E~ISCHE

GEZONDHEiDS ·
TECH~~IEK.

[

~ 5 YMPOSIUft]~---:_____,.j

7

Programma 6 mei 1977.
13.30 uur.

Opening door Drs. J.B.L. Verster.
(Voorzitter Samenwerkingsorgaan KHT-THE).

13.45 uur.

Presentatie kader door W. Vermeulen.

14.00 uur.

Dr. P.A. van Wely.
(Hoofd Medische Dienst Philips N.V.)

14.30 uur.

Prof. dr. J.F. Schouten.
(Voorzitter beleidscommissie BMGT-THE).

15.00 uur.

Pauze.
Prof. dr. P.J. Willems.

15.30 uur.

{Functieleer en Technopsychologie • KHT).
16.00 uur.

Dr. J. Bergsma:
(Klinische Psychologie en Psychotherapie - KHT)

16.45 uur,

Opening door Prof. dr. G. van Veldhoven, decaan der subfaculteit psychologie, van:
- projectmarkt;
- tentoonstelling BMGT-activiteit.
-

di~cussie-gelegenheid.

Bij dit laatste onderdeel werd aan studenten van de KHT en van de THE
gelegenheid gegeven om kennis te nemen van·een aantal stage- en afstudeer-opdrachten op het raakvlak van techniek en gedragswetenschappen.
Deze zijn te vinden verder in dit verslag.
Waar het symposium een gedachtenwisseling in een ruim kader geplaatst
was, was het de bedoeling dat met deze opdracqten meer gerichte samenwerkingsverbanden zouden ontstaan rond een aantal zeer concrete problemen.
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Openingswoord Drs. J.B.L. Verster.
De gedachten omtrent de vrijheid van wetenschapsbeoefening sluiten
naar mijn mening geenszins uit, dat de wetenschapsbeoefenaar zelf en
dientengevolge ook de

im~tellingen

van wetrmschappelijk onderwijs, -

de universiteiten en hogescholen - een ideaal van dienstbaarheid aan
de burgers van het land en dus ook aan het gewest of de regio voor
ogen staat.
Bij de opening van het symposium "Psychologie en techniek in de
preventieve en curatieve gezondheidszorg" wil ik op deze dienstbaarheid de klemtoon leggen. Als voorziter van het Samenwerkingsorgaan
van de THE en de KHT kan ik U verzekeren, dat juist terwille van
de dienstbaarheid aan de regio de kontakten tussen de THE en de KHT
zijn gelegd. Aan de door beide instellingen van wetenschappelijk
onderwijs op 3, resp. 17 februari 1977 genomen besluiten tot vaststelling van een raamovereenkomst t.b.v. de samenwerking lagen de
volgende doelstellingen ten grondslag:
- het realiseren van een zo breed mogelijk spectrum van universitaire voorzieningen in Noord-Brabant;
- het ontwikkelen van samenwerkingsvormen tussen de KHT en de THE
om onderwijs, onderzoek en dienstverlening door samenwerking
vruchtbaarder te doen zijn;
- het streven naar een goede samenwerking van het wetenschappelijk
onderwijs met het hoger beroepsonderwijs en het ontwikkelen van
een zoveel mogelijk gelijkgericht beleid in dit opzicht.
Kort gezegd komen deze doelstellingen erop neer, dat beide hogescholen
willen samenwerken om meer mogelijkheden van universitair en ander
hoger onderwijs te kunnen aanbieden en om de reeds aanwezige studie•
richtingen door samenwerking te kunnen verdiepen en uitbouwen.
Wat de gezondheidszorg betreft is vanuit beide instellingen
in het begin van de zeventiger jaren reeds een eerste poging gedaan
om te komen tot onderzoek in hoeverre op korte of lange termijn
in de nederlandse verhoudingen een nieuw type medische opleiding
zou kunnen worden gerealiseerd, waarbij de daartoe om te bouwen
en uit te breiden plaatselijke ziekenhuizen als "teaching hospitals"
zouden kunnen fungeren. Zonder in te willen gaan op de redenen,
waarom het indertijd bij een poging gebleven is, moet ik konstateren dat aan dit onderzoek tot nu toe geen gevolg is gegeven.
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U wilt wel van me aannemen, dat ik verheugd ben - en dan spreek
ik namens het Samenwerkingsorgaan van de THE en de KHT -. dat psychologie en

techn~ek

elkaar vandaag zullen vinden in verband met de ge-

zondheidszorg. Het symposium dat dadelijk een aanvang neemt, zie ik
ale een vorm van samenwerking tussen de THE en de KHT. Wanneer in
het samenwerkingsorgaan mogelijke vormen van samenwerking werden
besproken, gingen we daarbij steeds uit van de gedachte, dat vrijwel
ièdere vorm van samenwerking zou dienen 'te worden gedragen door de
basis. Aan het front van de wetenschapsbeoefening zelve zou de
samenwerking tot stand dienen te komen, wellicht waar mogelijk
gestimuleerd door de centrale bestuursorganen. De thans te beginnen, zij het bescheiden samenwerkingsvorm m.b.t. psychologie en
techniek in de gezondheidszorg is, naar het mij voorkomt, volledig
vanuit de basis ontstaan.
Het is opmerkelijk hoe deze stap tot samenwerking in eerste
instantie is gezet vanuit de studenten van onze hogeschool. Daarop
opmerkzaam gemaakt door dr. Bergsma van de subfaculteit psychologie,
hebben studenten van deze subfaculteit kennis genomen.van·een tentoonstelling te Eindhoven, welke een overzicht geeft van de projecten van de groep Biomedische en gezondheiatechniek aan de TH. Bij
bezichtiging van deze tentoonstelling bleken verscheidene onderdelen
aanleiding te geven tot de enigszins verrassende ervaring van deze
psychologie-studenten, dat zij in onderzoeken aan een technische
hogeschool zaken konden herkennen welke terugslaan op of aansluiten bij hun eigen studie. Zonder wellicht een samenwerkingsvorm in
konkret·e zin voor ogen te nemen, besloten de studenten om althans
een sêlektie uit deze tentoonstelling aan de Tilburgse subfakulteit
te presenteren.

Daa~naast

stelden zij zich de vraag of hierin aan-

leiding zou kunnen bestaan om het werk van de groep Bio-medische
en Gezondheidetechniek bij onze subfakulteit meer indringend ter
kennis te brengen en om daarnaast aan genoemde groep van Eindhoven
gelegenheid te bieden het desbetreffende werk in te leiden d.m.v.
een

symposium.
Als resultaat van gezamenlijk beraad tussen vertegenwoordigers

kl~in

van de TH Eindhoven en de KH Tilburg heeft men besloten tot dit symposium. Het is voornamelijk de onderliggende gedachte van dit gezamenlijke initiatief die het Samenwerkingsorgaan zeer ter harte gaat.
Om de termen van de stukken voor het symposium te gebruiken: men

acht het wenselijk om de BMGT-apparatuur niet alleen goed bruikbaar
voor medici en paramedici te laten zijn, maar er mede op te letten
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dat deze patiënt-vriendelijk is. Met andere woorden, men heeft er
oog voor om de technische wetenschappen in relatie te brengen met
de gedragswetenschappen. Het doel van samenwerking is in het algemeen niet allereerst om daardoor een besparing van mankracht of
middelen te verkrijgen, maar vooral om de wetenschap zelf uit te
bouwen en te verdiepen door het aspect van de samenhang van de
wetenschappen meer doelbewust onder ogen te zien. In deze zin
draA.gt de samenwerking in d:l.t symposium bij tot universitaire
samenwerking in de regio. Voor deze regio wil het samenwerkingsorgaan bevorderen dat er voldoende universitaire voorzieningen
aanwezig zijn. Het aspect van voldoende voorzieningen is niet
allereerst een kwestie van kwantiteit, maar voornamelijk van kwaliteit. Als men wil blijven uitgaan van de meest fundamentele idee
van universiteit, dan is samenwerking tussen vakgebieden van het
allergrootste belang.
Ik hoop dat de samenwerking tussen psychologie en technische
wetenschappen vandaag voor U allen vruchtbaar zal zijn voor de
wetenschap en voor allen, die daarvan kunnen profiteren, en verklaar met het uitspreken van deze wens dit symposium voor geopend •

•
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Presentatie 'kader' door W, Vermeulen,
Dames en Heren,
De gezondheidszorg staat de laatste jaren in het middelpunt van
discussies. Discussies waarbij de rollen van verschillende belanghebbenden aan die gezondheidszorg niet onbesproken blijven. Ook
ten opzichte van elkaar vertonen partijen in de gezondheidszorg
de nodige oppositie. Er zijn in die gezondheidszorg dan ook vele
partijen en van velerlei aard. Wij hebben gepoogd wat van deze
partijen op een rijtje6 te zetten, en dit leidde tot de volgende
indeling:
1. Degenen, die directe, vaak ingrijpende handelingen aan de patiënt/
cliënt verrichten: artsen, therapeuten van allerlei pluimage,
psychiaters, verpleegkundigen.
2. Degenen, die onderzoek ten behoeve van eerstgenoemde groepering
verrichten: constructeurs, ontwikkelaars van therapieën, onderzoekers van nieuwe geneesmiddelen en geneeswijzen.
3. Degenen, die bij de organisatie van de gezondheidszorg betrokken zijn: besturen, directies, ministeries, ziekenfondsea.
4. Degenen, die reflecterend en theoretiserend op dit geoied werkzaam zijn: filosofen, sociologen, historici, psychologen.
Deze categoriën zijn niet elkaar uitsluitend. Noch hebben wij met
dit lijstje uitputtendheld nagestreefd. Een en ander is slechts
bedoeld om een indruk te geven hoeveel schakels wel bij dit
complexe gebied van de gezondheidszorg betrokken moeten zijn.
Ieder schakeltje kenmerkt zich bovendien door eigensoortige activiteiten, specifieke kennis en :1-nformatie, eigen contacten met
andere schakeltjes. Dit alles leidt tot een bonte en veelvormige
ketting, waarvan de patiënt/cliënt, een partij die we nbg niet
hebben genoemd, soms het sluitstuk schijnt te vormen.
Nu hebben wij uit deze veelheid van schakels er een aantal uitgepikt, en, zoals U kunt zien in het bij dit symposium behorend
schema, in een driehoeksverhouding ten opzichte van elkaar
geplaatst. Deze door ons gemaakte selectie is niet toevallig:
zij berust primair op aanwezig potentiaal van kennis op de twee
'

hogescholen in Noord-Brabant. Van de kant van de Katholieke Hogeschool zijn dat de gedragswetenschappen, van de kant van de Technische Hogeschool is dat de BMGT-groep, die zich bezig houdt met
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de ontwikkeling van o.m. patiënt-vriendelijke apparatuur, waarin
dan al de link naar de gezondheidszorg ligt. De inbreng van de
medicus is daarbij, in verband met zijn directe betrokkenheid op
het soma van de patiënt, onontbeerlijk. Een tweede overweging voor
de selectie van de hier gegeven schakels wordt ingegeven door de
hoop en de verwachting dat samenwerking van deze schakels realiseerbaar is, en dat dit zal leide·n tot een beter passende benadering van de reeds genoemde patiënt/cliënt.
Deze patiënt/cliënt vinden we terug in het midden van onze driehoek, op het snijpunt van de lijnen van en naar de genoemde componenten. Dit snijpunt diene men niet al te letterlijk op te
vatten: wij willen ermee aangeven, dat deze patiënt/cliënt én
mens centraal in onze visie staat. Dat wil zeggen: de specifieke
rol van patiënt of cliënt die een mens soms inneemt, of opgelegd
krijgt, dient hem niet tot puur object van wetenschappers en
verzorgers te maken. Neen, het eigene en persoonlijke van b.et
individu dient gewaarborgd te blijven, hoe vaag zulke termen
ook mogen klinken.
Het is aan de gedragswetenschapper een en ander beter te omschrijven, te onderzoeken en te categoriseren; het is aan de technisch
wetenschapper bij het uitdenken en construeren van materiaal de
bevLndingen van de gedragswetenschapper te betrekken; het is aan
de werker in de gezondheidszorg bevindingen in de praktijk toe
te passen, en daarbij terugkoppeling aan technicus en gedragswetenschapper te geven. Bij deze terugkoppeling zal ook de
mens/patiënt/cliënt betrokken moeten worden. Een behoorlijke
opdracht dus, die wij laten beginnen bij de onderlinge communicatie. Een communicatie die nog problemen op kan en zal leveren,
maar die tevens mogelijkheden tot een betere benadering van de
gezondheidszorg in zich draagt.
In dit symposium zullen verschillende van de hier genoemde zaken
nader toegelicht worden, met mogelijkheden tot mens/cliënt-gerichte
samenwerking t.a.v. de in de driehoek genoemde aspecten, en vragen
die hierbij ongetwi,jfeld opdoemen. Maar daarvoor wil ik het woord
gaarne aan de sprekers zèlf geven.
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Stellingen Dr. van Wely.
1. In de (gemengde !) driehoeksverhouding ten behoeve van een goede
aanpassing van leef- en werkomstandigheden aan de mens, vertegenwoordigt de medicus de gezondheid, de ingenieur de doelmatigheid
en de gedragswetenschapper de voldoening.
2. De aanpassing van gebruikers aan apparatuur en van mensen aan
omstandigheden moet door gedrags- en gezondheidedeskundigen worden
ontmaskerd, zodat de ingenieur zijn rol van gezondheidezorger
nummer één goed kan spelen: aanpassing van apparatuur en omstandigheden aan mensen.
;. Gedragswetenschappers kunnen een belangrijke rol spelen in de
preventieve gezondheidszorg door de informatie die medici in hun
dagelijkse werk verzamelen op een zodanige manier te bewerken en
te vertalen, dat ingenieurs er iets mee kunnen doen.
4. De gedragswetenschapper heeft in het samenspel van ingenieur en
medicus een specifieke inbreng: advisering vanuit het standpunt
van de cliënt, resp. het ligpunt van de patiënt.

5. Bij de bouw, lay-out, organisatie en procedures van gezondheidsinstellingen (zoals ziekenhuizen) kan de gedragswetenschap van
grote waarde zijn voor hulp- en dienstverlening aan patiënten en
hun verwanten.
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Verslag van de rede van Dr. P,A, van Wely.
Dr. van Wely opende zijn toespraak met het Chinese gezegde dat
"een tekening méér zegt dan 1000 woorden", wat naar de Nederle.ndse
taal omgerekend, wellicht 10.000 woorden moet zijn. Onder dit motto
maakte Dr. van Wely gebruik van een tekening als denkschema omtrent
het onderwerp: samenwerking van technische, medische en gedragswetenschappelijke disciplines in de gezondheidszorg.
Hij stelde, of liever zette, hierin de mens centraal, en wel op
een ergonomisch verantwoorde

stoe~

(rugleuning laag in de rug, in-

stelbaarheid van de zithoogte, etc.). Wat is er aan de hand met die
mens als hij zich op weg begeeft in het leven, vanaf het moment dat
hij ui.t de uterus komt, en werkt, slaapt, loopt, woont, feest, etc. ?
Deze mens beschikt over een aantal hem kenmerkende faculteiten,
maar anderzijds zijn er eisen die aan hem worden gesteld in zijn
leven, wonen, werken, slapen, etc., en die in de tekening tegenover
hem werden gezet:

f
.
~c.o noW!IlÎtï.<k
!>a:;. i ol.o"'\is.c.l.

P"'fc.l..ol•,isc.b

pu-cer'"t:icÇ.

licb,..,..eU1k·
I

De faculteiten.
De mens wil een aantal dingen in zijn leven. Hij heeft behoeftes,
hij heeft ambities, hij heeft, wat de psychologen noemen, motivering.
Verder

~

die mens een aantal zaken. Hij heeft zijn typische capaci-

teiten, onder meer doordat hij is opgeleid en getraind in deze, maar
hij is ook beperkt in een aantal andere zaken. Voorts mag de mens een
aantal dingen, en mag hij een aantal dingen niet, vanwege de risico's

*

Waar de andere redes zo veel mogelijk 'naar de letter' zijn weergewa dit hier door het ebruik van dia's niet mogelijk - Red.
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voor zijn gezondheid, zijn veiligheid, etc. Beter is hier eigenlijk
het Duitse "sollen", wat naar voren komt in uitspraken als "Als ik
U was dan zou ik dat zus of zo doen", of "U zou dat moeten laten
als U van dat kuchje af wilt geraken".
De eisen.
Het gaat hier om een aantal zaken die de mens in zijn levenswandel móet. In de allereerste plaats zijn èr de lichamelijke eisen,
waarmee bedoeld wordt dat de mens zich in de warmte of ih de koudè
moet begeven, dat hij zware dingen moet tillen, op de tocht moet
staan, hard moet fietsen om ergens op ttjd te zijn, etc. Vervolgens
zijn er de perceptieve eisen, wat betekent dat hij bepaalde dingen
met zijn zintuigen moet opvangen, met zijn oren, zijn vingers, zijn
gevoel, etc. Hij moet de informatie die hij daar uit krijgt opnemen
en verwerken, en daar vervolgens op reageren: als iets heet is trekt
hij zijn hand terug. Dit is perceptie. Dan zijn er psychologische
eisen, waaronder zaken gerekend mogen worden als het feit

dat de

mens een bepaalde intelligentie moet hebben en dat hij op een bepaalde wijze moet reageren. Ook zijn er sociologische eisen: de mens
moet zich aanpassen in een groep, hij moet zich onderwerpen aan een
bepaald regime, hij moet op een bepaald moment leiding geven, kortom,
hij moet zich in een maatschappij kunnen invoegen. Maar hier stopt
de "ladder van eisen" niet. Ook zijn er nog economische eisen, culturele eisen, religieuze eisen, enz.
Dr. van Wely stelde nu dat het er in de gezondheidszorg om gaat,
de eisen aan te passen aan de mens. Als men goed gezondheidszorg
pleegt, dan zal men er naar streven die eisen zodanig te beinvloeden,
dat zij zijn aangepast aan de mens. "Curatie" is dan te omschrijven
als een knutselen aan de mens, die het zèlf niet meer kan, en "preventie" is dan eigenlijk het sleutelen aan de eisen die in het leven
worden gesteld. Voor de individuele mens is aat uiteraard een te
meeilijke affaire, en om deze reden is er voorzien in een aantal
helpers. Personen, die zelf overigens met dezelfde problemen zitten,
die hiervoor gestudeerd hebben en daardoor méér weten over dat aanpassingsmechanisme. Daartoe dienen zij enerzijds meer te weten van
de mens, en anderzijds van die eisen, en hoe zij aangepast kunnen
worden. Dit zijn (o.m.) de arts, de gédragsweten~chapper en de ingenieur of bèta-wetenschapper (A, G en B in de tekening).
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De arts werd door Dr. van Wely, symbolischerwijs, neergezet in
de tekening ter hoogte van het 'mogen'. Deze houdt zich bezig met
het somatische van de mens. Nu is het in feite zó, dat, omhooggande
langs het lichaam van de mens, op elke tien centimeter van dat lichaam wel een andersoortig arts is gespcialiseerd. De huisarts stelde
Dr. van Wely op de knie van de patiënt; omhooggaand komen op zo'n
elke decimeter een andere orgaan-specialist tegen, tot aan de psychiater, en wellicht zelfs de pastor, helemaal bovenaah. Alle zijn
het hulpverleners, die proberen de mens te helpen om in het leven
wat plezieriger te functioneren.
De gedra~wetenschapper, of psycholoog, zal zich, aldus Dr. van
Wely, vooral met het "wille_n" en ook wel wat met het "kunnen" bezighouden, afhankelijk van zijn discipline binnen die gedragswetenschap. Ook hiervan zijn er dus een aantal verschillende voor te
stellen, waarbij ook de maatschappelijk werker optreedt. De koppeling met de medici ligt ongeveer op het punt van de psychiater,
waar de klinisch psycholoog opereert. Dit ligt tussen het "willen"
en het "kunnen" van de mens in.
De derde man is degenen die het dichtst -bij de eisen staat, en
er eigenlijk de vormgever van is voor

~en

groot gedeelte. Dit is

de ingenieur, de technicus. Als deze persoon in de

gezo~dheidszorg

wil werken moet hij het hebben van de anderen, zodat er sprake is
van een driehoeksverhouding. Ook bij de ingenieurs zijn verschillende
specialisten te onderkennen, zoals o.m. de organisatie-deskundige,
de fysisch-chemisch ingenieur en de werktuigbouwkundige.
Deze drie disciplines zijn, als zij iets willen doen

~n

cte

gezondheidszorg (en minstens deze drie moeten dat doen), van elkaar
afhankelijk.
Dr. van Wely ging nu over naar zijn eerste stelling, waarvoor
hij een tweede driehoeK, samenvallend met die der drie wetenschappen,
intekende. Hij stelde dat de gezondheidszorg is: een tegelijkertijd
streven naar gezondheid, voldoening en doelmatigheid. De eerste stelling luidde dan:
In de (gemengde!) driehoeksverhouding ten behoeve van een
goede aanpassing van leet·- en werkomstandigheden aan de
mens, vertegenwoordigt de medicus de gezondheid, de ingenieur de doelmatigneid en de gedragswetenschapper de voldoening.
Dr. van Wely ging hier nog kort op het 'gemengde' van de verhouding
in, en wees er op dat het voor velen al moeilijk is om een gewoon
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huwelijk in stand te houaen, aaL het nog veel moeilijker is om een
'gemenga' huwelijk overeind te houden, zodat de problemen in een
gemengde driehoeksverhouding wel voor iedereen duidelijk zullen zijn.
Stelling twee:
De aanpassing van gebruikers aan apparatuur en van mensen
aan omstandigheden moet door de gedragswetenschappers en
gezondheidedeskundigen worden ontmaskerd, zodat de ingenieur zijn rol van gezondheidezorger nummer één goed kan
spelen: aanpassing van apparatuur eh omstandigheden aan
mensen.
Dit stelde Dr. van Wely als een voortbouwen op het symposium "De
ingenieur in de gezondheidszorg" in oktober 1976 in Eindhoven. Het
probleem is dat de mensen, iedereen, zich in de loop van het bestaan
elke keer weer meer aanpassen aan de gestelde eisen, in plaats dat
zij proberen die eisen aan zichzelf te {laten) aanpassen. Wij hebben
te weinig kritiek op datgene wat ons wordt voorgeschoteld door de
techniek. Als het maar mooi is, dan kopen we het. De ingenieur kan
hier de prevent&eve gezondheidezorger nummer één zijn, want h{j is
de ontwerper van apparaten, systernèn en dergelijke. Hierin wordt hij
echter niet goed gesteund door de gebruiker, welke hem niet stimuleert "gezonde" dingen te maken. Het ontmaskeren, aldus Dr. van Wely,
moet dan ook gezien worden als "duidelijk zichtbaar maken", zodat
de gebruiker zich anders zal gaan gedragen. De consument moet met
behulp van de gedragswetenschapper een kritische méédenker worden
in. plaats van een persoon die, zoals nu nog, zichzelf de schuld
geeft als er iets fout gaat.
Dr. van Wely toonde hier een dia, genomen op een industrieterrein, waarop enkele tientallen richtingwijzers, verschillend in
vorm, kleur, lettertype, grootte, e.d., bij elkaar waren geplaatst.
Het probleem is dat iemand die na een dergelijke bewegwijzering
niet op de goede plaats uitkomt, zichzelf de schuld zal geven en
zich zal verwijten niet goed uitgekeken te hebben. Het echte probleem, aldus Dr. van Wely, ligt hier echter niet bij de consument,
maar bij de ontwerper van een dergelijk systeem.
Op een andere dia waren twee filters voor een bestralingsapparaat te zien, beide zwart en ongeveer 1 cm in doorsnede. Het ene
filter was echter 1/10 mm dik en het ander 1 mm. De radioloog die
dergelijke filters moet inzetten moet dit vaak doen in een wat minder verlichte ruimte, waardoor het toch al geringe zicht-onderscheid
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tussen de twee filters nog slechter wordt. Ook deze man geeft zichzelf de schuld bij een "vergissing", maar de fout ligt bij de ontwerper van deze filters. De fout van de medicus in dit geval is,
dat hij als consument deze filters had moeten weigeren, omdat zij
aanleiding konden zijn tot fouten.
Een volgende dia toonde een dame aan een werkplaats, die bestond uit een !45.000,== kostend apparaat, welk de door haar te
manipuleren, minieme, onderdelen vergrootte. Waar de ontwerpers
echter niet aan gedacht bleken te hebben was, dat er aan dit apparaat gezeten moet worden, en dat bij het zitten de knieën naar
voren

kom~n.

Daar moet dan ruimte voor zijn. De dame op de dia

had zich aan het apparaat aangepast door wijdbeens tegen het
apparaat aan te zitten. Ook hier had de consument moeten weigeren,
want, hoe mooi het apparaat voor het overige, er is niet mee te
werken.
Na nog enkele dergelijke dia's te

hebb~n

getoond, vervolgde

Dr. van Wely met zijn derde stelling:
Gedragswetenschappers kunnen een belangrijke rol spelen
in de preventieve gezondheidszorg door de informatie die
medici in hun dagelijkse werk verzamelen, op een zodanige
manier te bewerken en te vertalen, dat ingenieurs er
iets mee kunnen doen.
Dr. van Wely stelde hier dat de medici zich in het algemeen te
veel néérleggen bij de zgn. bezemwagen-functie, d.w.z. het oplappen
van schade die voorkomen had kunnen worden. In hun dagelijkse praktijk krijgen medici ontstellend veel informatie over de oorzaak van
de schade die de mens heeft ondervonden, en over de reden waarom
zij bij hen komen. Zij z!en die oorzaken echter vaak niet (goed).
Zij moeten deze leren bewerken en vertalen naar de samenleving, onder
andere de ingenieurs. Gedragswetenschappers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Hierbij verwees Dr. van Wely naar een op dat moment lopend onderzoek bij de Medische Dienst Philips in Eindhoven
door twee studenten van de subfaculteit psychologie. Dit onderzoek
richt zich op de oorzaken van ziekte-verzuim, zoals deze door de
mensen bij de medicus worden aangegeven, en waarin gekeken wordt
of hier iets in preventieve zin mee te doen is.
Dr. van Wely stelde dat bij zijn stelling 2 en 3 ook de gedragsbeinvloeding van de gebruiker zelf thuishoort, en met name in d!e
situaties waar ingenièurs hebben gezorgd voor een goede aanpassing,
maar de gebruiker daar niet goed op reageert. Als voorbeeld noemde
hij de volmaakt aangepaste tennis-racket, met een volmaakt goede
tennis-baan en prima ballen. Een beginnend tennisser heeft dan nog
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zo'n 80% kans om er, wellicht al op de eerste dag, een tennis-arm
aan over te houden, met als eigenlijke oorzaak dat hij niet weet
h6e hij moet tennissen. Ook hierbij gaf Dr. van Wely enkele dia's
uit het leven van alledag te zien.
De eerste gaf het beeld van een dame die veel met een telap•araat moest werken. Zij had last van pijn in haar nek. Het probleem laf echter niet in die nek zelf, maar in het feit dat de
stoel waarop zij zat te laag was ingesteld, en dat het tel-apparaat
te ver van haar af stond, zodat zij niet met een redelijk ontspannen arm kon werken.
Het eigenaardige in dit soort situaties is, dat de persoon
in kwestie dit probleem niet aanvoelt. Iedereen doet vreemde dingen
waardoor er last ontstaat, maar de koppeling tussen die dingen en
die klachten wordt niet aangevoeld.
Een andere dia toonde een heer aan een bureau. Dankzij een promotie had hij een nieuw bureau gekregen, dat door ergonomen op 74 cm
hoogte was gebracht, in tegenstelling tot de oude en verkeerde 78 cm.
De heer had zijn oude bureau echter opgemeten en onder zijn nieuwe
balkjes van 4 cm gelegd, zodat hij weer op zijn vroegere werkhoogte
kwam. (Overigens was hij niet de enige die dit had gedaan.) Hij
kreeg last van zijn rug. Pas toen is hem een introductie gegeven van
de maatregel van de hoogte-verandering. Ook hier, stelde Dr. van Wely,
is de gedragswetenschapper op zijn plaats, daar medici maar al te
vaak de neiging hebben om hetgeen zij goed voor de mens vinden ook
maar in te voeren, terwijl de reacties daar op niet bekeken zijn.
Na nog enkele zeer interessante dia's ging Dr. van Wely vervolgens over tot zijn vierde stelling:
De gedragswetenschapper heeft in het samenspel van ingenieur
en medicus een spcifieke inbreng: advisering vanuit het
standpunt van de cliënt, resp. het ligpunt van de patiënt.
Het gaat hier om de advisering vanuit de cliënt/patient, waarbij de
gedragswetenschapper de rol van vertegenwoordiger van de voldoening,
zoals hiervoor genoemd, op zich neemt. Een cliënten-onderzoek, wat
een duidelijke behoefte is in de medische sector op het ogenblik, zou
goed door gedragswetenschappers gedaan kunnen worden. Het probleem
voor de medici namelijk is altijd weer dat er een disèrepantie lljkt
te bestaan tussen wat mensen willen en wat professioneel relevant is.
Zo is het bij de mensen bij Philips, aldus Dr. van Wely, een wens dat
er bij wijze van spreken de gehele dag iemand met een operatie-tafel
en steriele handen in de fabriekshal aanwezig is om direct te kunnen
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inspringen als iemand een hartinfarct krijgt. Ook zou men het liefst
elke maand een volledig lichamelijk onderzoek willen. Dit, aldus Dr.
van Wely, heeft geen enkele zin. Maar in ieder geval kan een cliëntenonderzoek zeer nuttig zijn, en juiste voorlichting opleveren. Dit kan
juist door die gedragswetenschapoer gedaan worden.
M:et betrekking tot het "ligpunt van de patiënt" toonde Dr. van
Wely een verslag van een onderzoek van een psychologie-student in
het Radbout-ziekenhuis te Nijmegen. Deze had het hele ziekenhuis gescreend op allerlei ergonomische aspecten. Het rapport heet "Ongevallen
met patiënten in een ziekenhuis", en is geschreven door Van Egdom.
In het voorwoord vraagt de directeur van het ziekenhuis om werken studie-groepen op dit terrein. Dr. van Wely zag een dergelijk
onderzoek als een duidelijk voorbeeld van het adviseren vanuit het
ligpunt van de patiënt gezien. Voorts adstrueerde hij ook deze stelling aan de hand van enkele dia's.
Op deze dia's was erg duidelijk te zien dat allerlei medische
apparatuur er vaak heel mooi uitziet wanneer men ze vanuit de verticale positie (stand) oekijkt, maar dat het vanuit de horizontale
positie (lig) een nogal enge indruk kan geven. Ook in de bouw van
ziekenhuizen gaat dit zelfde verhaal op, hetgeen in de getoonde
dia's goed tot uiting kwam.
Ten slotte sloot Dr. van Wely af met zijn vijfde stelling, welke
luidde als volgt:
Bij de bouw, lay-out, organisatie en procedures van gezondheidsinstellingen (zoals ziekenhuizen; Kan oe gedragswetenschap van grote waarde zijn voor hulp- en aiensverlening
aan patiënten en hun verwanten.
Dr. van Wely stelde dat aie verwanten minstens zo belangrijk zijn als
de patiënten zelf, terwijl deze juist erg vaak, en soms in de meest
letterlijke zin, in een hoek worden gedrukt. Als voorbeeld van hoe
het oe"Ler kan noemde hij de opvang van verwanten bij hartoperaties
in Houston. Daar is een grote en gezellige ruimte voor de tamilie
ingericht, en om het kwartier komt er iemand uit de operatie-kamer
met een soort pers-communiqué over de toestand van de patiënten.
Deze families bleken erg tevreden te zijn over deze wijze van organiseren.
Tot slot benadrukte Dr. van Wely dat samenwerken echt wel kan
op dit gebied. Als voorbeeld toonde hij nog een dia van zo'n 10 jaar
geleden, die een beeld gaf van zijn samenwerken met (o.m.) de psycholoog Prof. P.J. Willems.
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Stellingen Prof. Schouten.
1. De gezondheidszorg is te belangrijk om alleen aan de arts
over te laten.
2. De gezondheidetechniek is te belangrijk om alleen aan de
ingenieur over te laten.

3. De gedragswetenschappelijke zorg voor de patiënt is te belangrijk om alleen aan de psycholoog over te laten.
4. Ten behoeve van het welzijn van de patiënt is een nauwe
samenwerking van de drie disciplines noodzakelijk.

5. De samenwerking tussen de KHT en de THE wordt een feit, naarde mate waarin hun medewerkers in staat blijken concrete gemeenschappelijke projecten te concipiëren, te bewerken en te voleindigen.

6. Projecten op het gebied van de gezondheidszorg zijn inspirerend
voor de medewerkers, en in beginsél van belang voor de zieke en
gezonde mens~
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Rede Prot'., dr. J.l". Schouten.

Ik ben dus a1wgekondigd als die BMGT-man, en het lijkt mij gewenst om U even te schilderen wat die Bio-Medische en GezundheidsTechniek in

~indhovHn

is, èn wat die Beleidscommissie is.

U weet dat de TH in Eindhoven ruim 20 jaar

~eleden

is gesticht.

Al spoedig kwamen de afdelingen op gang: werktuigbouw, solleikunde
en electra-techniek, en ook al spoedig begonnen verschillende mensen
aan onderzoekingen die door medische vriendjes en dergelijke waren
geinspireerd. Dat kwam gewoon spontaan op. Men heeft een arsenaal van
natuurwetenschap en materiäle techniek, en men heeft er de lol in
om eens op zo'n "vreemdsoortig 11 gebied te werken. Maar de schriftgeleerden in de afdelingen haalden nogal eens hun neus op, en zeiden:

"JA, maar dit is niet de zuivere werktuigbouw", of "Dat is niet echte
chemie'', enzovoorts. Toch groeide dat door; men kan gerust zeggen
tegen de verdrukking in, en tot op de huidige dag voelen de mensen,
of althans sommigen van hen, zich wel eens als

on~ergeschoven

kinJjes

in die afdelingen, en in de TH.
We hebben in de loop der jaren allerlei pogingen in

~et

werk

gesteld om enigszins tot bundeling van deze activiteiten te komen.
Degene die het meest naar buiten bekend is geworden, is dat wij nog
eens hebben geprobeerd een medische faculteit to krijgen in Eindhoven; die is echter in het v;ater gevallen, de Dommel afgedreven,
de Maas opgedreven, en vlak voor de grens door de mijnwerkers uit
de Maas gevist. Weg medische faculteit, althans bij ons. In 1974
hebben wij een contactgroep gevormd van al degenen die op

~'n

of

andere menier met biologisch of medisch werk bezig waren, en hebben
we ons geformeerd als "Contactgroep BMGIJ."'• Ik moet Ji •, verduidelijken, want op de TH-Delft en -Twente hoort U spreken van BioHectische 'fechniek, B!Vfl'. Wij spreken daar bovendien nog de G bij
Dit komt omdat we in onze

combine~

•+

u~~

•

werden vergezeld door de mensen

van BotMkunde, die aan binnenmilieu en buitenmilieu doen. Wij vonden
het fijn dat zij meededen, maar zij konden zich niet zo geod scharen
ondeL' de vlag van het bio-medische, zodat we er de "G" van Gezondheid hebben bijgevoegd. Wij kwamen op gang met die contactgroep,
en toen heeft het College van Eestuur een geweldige uitvinding gedaan. Wij hebben namelijk door het bestuursreglement, en dat is
uniek in Nederland, de mogelijkheid van een zogenaamde ''beleids-
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f;ummi:;ui(}"•

;~n Ald,·w

Wat is nu

NHI

is gt.;vor·md de "Belûidscommisnie BMG'l'".

beleidsoommissie

rr

l~en

beleidscommissie mag bun-

delen, rapporteren en adviseren. Haar zij mag niet beslissen, want
dat doen de afdelingen en de vakgroepen, en daarover heeft zij dus
niets te vertellen. Wij hebben dus een volledige

verantwoordelijkh~id,

zonder één enkele bevoegdheid. Maar dat is niet zó erg, want, en
denk hierhij aan het schema van Dr. van Wely,

4e

moet willen. En

als je eenmaal wilt, dan kun je ook nog je mond open doen,
en op deze manier blijkt de zaak erg arrdig te werken.
Wat is het pröbleem ? We hebben in Eindhoven de TH, en daar bp
staan

afdelin~en:

werktuigbouw, electrotechniek, enzovoorts:

Nu komt er een medicus met een probleem. Men vindt dit heel mooi,
en hem

wor~t

gevraagd voor welke afdeling, en in het bijzonder voor

welke vakgroep, het is. Hierop antwoordt de medicus dat er wel iets
electrisch in zal moeten, dat het iets met moleculen heeft te
maken en er sprake is van stroom, en voorts dat er een kastje om
heen moet en dat het verrijdbaar moet zijn, zodat ook werktuigbouw
zal moeten worden aangesproken. Zo'n medisch probleem komt dus
haast per definitie multidisciplinair de TH binnen. Het vignet van
de BMG'r is dan ook z6 gemaakt, dat de beleidsco<nmissie dwars door
de afdelingen héén loopt:

Dit is geïnspireerd op de textiel-nijverheid. Als je wilt weven,
moet je beginnen met een getouw en moet je scheringdraden spannen.
Die scheringdraden zijn in dit schema bijzonder mooi gemaclkt, want
er zitten zelfs nog tussendraden !n: de vakgroepen in de afdelingen.
Dit is vastgelegd in de WUB, die dàn zegt dat dit kleed af is.
MaBr met alleen scheringdraden heb je natuurlijk nog niets als er
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niet de inslag van draden is die er doorheen lopen. En dat is bns
probleem: hoe kun je daar nu doorheen komen ? Ik Zdl daar niet de
WUB voor blameren, want het is blijkbaar moeilijk voor mensen om
te kunnen samenwerken, maar hierover straks meer. Hoe dan ook, dit
is een stuk van onze interne organisatie.
Er werd zojuist gGzegd dat die mensen in Eindhoven bezig zijn
met het maken van "patient-vriendelijke" apparaten. Mij is het best
als het vriendelijk is, mij is het ook best als een arts patientvriendelijk is, mij is het zelfs nog beter als een zogenoemde verpleegkundige behalve kundig ook nog patient-vriendelijk is, maar
wij voeren dat patient-vriendelijke niet speciaal in óns vaLndel.
Laten we maar eens beginnen met goed spul te maken.
Nu komen we, na de inwendige dienst in Eindhoven, meer algemeen op het probleem. Ellereerst de ingenieur en de medicus.
Vroeger was er een huisarts, en die was zoiets als een three-inone-oil. Hij was arts, hij was technicus (zie zijn koffertje met
een stethoscoop, een thermometer en een verlostang), en bovendien was
hij de vertrouwensman. Hij zat, zoals Van Wely dat uitdrukte, op
de knie van de patient. Tegenwoordig kan dat niet meer, en moeten
we specialiseren. Zoals Van Wely al heeft laten zien komen we,
omhoog gande langs de buik en borst van de patient, op elke
10 cm een andere speci;, list tegen. Dat is het probleem voo.r de
medici. Hoe ligt nu de verhouding tussen de ingenieur en de medicus ? Er zijn hier twee mogelijkheden. De ene is dat de medicus
iets vraagt en ,dat de ingenieur luistert en denkt dat die man er
een hoop omheen kletst, maar daar wel een kastje voor heeft dat
hij wel in een numiddag klaar kan krijgen. Dat lukt hem natuurlijk niet. De andere is dat de inbenieur wat aan het knutselen
is, een mooi kastje heeft en aan de medicus zegt dat hij dit eens
zou moeten gebruiken. De medicus vindt het dan allemaal heel mooi,
maar hij zit aan het bed van een doodzieke patient, en kan dan
niet aan zo'n 23 knoppen gaan draaien en zich ook.nog eens aan
een gebruiksaanwijziging storen. Dit is een verschrikkelijk wezenlijk probleem. Het probleem is, en dat geldt niet alleen voor die
medicus en die technicus, dat er een verschillende denkwereld is,
een verschillend jargon en een verschillende scort van probleemstelling. En wat wil je ? Je wil samen een voertaal ontwikkelen,
zodat je begrip kunt krijgen: begrip van de ingenieur over wat
die medicus nu eigenlijk wil, en begrip van die medicus over wat
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die ingenieur wel of niet voor hem zou kunnen doen. Dat is een tijdrovend proces. En wat je er bovenal voor nodig hebt, en dat mogen we
nooit vergeten, is dat het alleen gaat als je vriendjes wordt. Dat
is een hele nuchtere zaak. Je moet het voor dit soort samenwerking,
om dat begrip te gaan krijgen, om die voertaal te ontwikkelen, gewoon
leuk vinden om met die andere vent samen te werken.
Ik kom nu aan mijn stellingen. De eerste stelling is niet van
mijzelf, die is uitgesproken door staatssecretaris Handriks op
ons symposium over 'De ingenieur in de gezondheidszorg':
Gezondheidszorg is te belangrijk om alleen aan de arts
over te laten.
Dat ging dus lijnrecht

t~gen

de arts. Gelukkig was ik in de gelegen-

heid om de beleefdheid terug te doen met stelling twee:
Gezondheidstechniek is te belangrijk om alleen aan de
ingenieur over te laten.
Dat zijn twee relativerende stellingen, en ter ere van vandaag
heb ik daar een derde relativerende stelling bijgevoegd:
De gedragskundige zorg voor de petient is te belangrijk
om alleen aan de psycholoog over te laten.
Deze zijn dus uitdrukkelijk relativerend, en ik wil U even wijzen
op de bij dit symposium opgevoerde tekening. In een voorarnkondiging is eesteld dat dit voorstelt: "•••• de multirelationele verbanden tussen verschillende entiteiten". Ik zie er de projectie
van een tetraader in. Er zijn drie hulpdiensten, de medicus,
de technicus en de psycholoog, en daar zijn nog wel 25 andere
b{j te verzinnen. En daar bovenop, als belangrijkste, en daar zijn
wij het wel allema&l over eens, daah zit die mens. Daar gaat het om.
Die is, in termen van het symposiumboekje, de normgevend, de normstèllende factor.
Wanneer we nu van het relativeren van die drie hulpkrachten
afstappen en zeggen dat we met zijn drieän elkaar nodig hebben,
dan komen we

v~nzelf

tot stelling vier:

Ten behoeve van het welzijn van de patient is een nauwe
samenwerking van de drie disciplines noodzakelijk.
Nu kom ik weer op de samenwerking. Ik heb verschrikkelijk moeten
lachen om wat er achter op de kaft van het symposiumboekje staat:
"De orga nis:; tie geschiedt in samenwerking met het Samenwerkingsorga;:;n KHT-THE". Ik vind het voorbeeldig dat, wanneer er iets wordt ge-
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organiseerd, er dan wordt samengewerkt met het daartoe bestemde
samenwerkingsorgaan. Dit mag dan ook speciaal worden genoemd. De
hocle heren komen echter herhaaldelijk met die multidisciplinaire ..
samenwerking, welke erg hoog aangeschreven schijnt te staan.

t~t

lijkt er soms op dat de visie is dat er een hitsige merrie is,
waarna er maar een hengst de wei moet worden ingejangd, en het dan
wel verder vanzelf gaat. Dat zou een natuurlijke drift zijn. Maar,
en dat is een kolfje naar de hand van de psychologen

hie~,

de mens

is helemaal niet zo samenwerkerig, tenzij hij er natuurlijk wat
aan verdient. Wij merken de zelfde moeilijkheden om in gesprek te
komen met een medicus en dit merken wij net zo zeer binnen de TH.
Als U dit in Tilburg óók merkt, dan zou ik een

samenwerkingsp~oject

willen aanmelden, en wel de vraag waHrom dat twee-dimensionale
organiseren zo verdraPid moeilijk is voor iemands brein. Die schering is slechts één-dimensioneel, waarbij iedereen één chef heeft,
maar het punt is om te gaan denken dat er ook iemand van terzijde
wat te zeggen heeft.
Stelling 5:
De samenwerking tussen de KHrr en de rl'HE wordt een feit
naar de mate waarin hun medewerkers in staat blijken
concrete gemeenschappelijke projecten te concipiëren,
te bewerken en te voleindigen.
Dit wil eingelijk dit zeggen, en de heer Verster heeft het zojuist,
gelukkig, al gezegd: men mas nog zoveel zegen van boven geven,
raamovereenkomsten, slagen om de arm van de heer Klein, enzovoorts,
het is allemaal best, maar het komt pas tot stand wanneer een paar
mensen elkaar vinden. Dán kom je tot iets concreets, dán kun je iets
opbouwen en ddn komt die zegen van boven heus wel. En op die procedure waarin de hoge heren vragen "Is Uw project tussen Tilburg en
Eindhoven wel werkelijk interdisciplinair ?" is het antwoord
volgens mij: ten eerste "Allicht", ten tweede "Dat is juist de
lol van de zaak" en ten derde "l1aar dat is ook het probleem van
de zaAk'', want iedereen weet hoe moeilijk dat is. De essentie is
dat het van onderaf moet groeien. Ik kom nu met een tweede projectvoorstel, en dat is een stout voorstel. We zijn nu, eelukkig, bezig
met die samenwerking. Ik geloof dat het Vermeulen was die mij in
een voorbesprekine uit mijn tent wilde lokken en mij vroeg hoeveel
belang ik hechtte aan samenwerking tussen Eindhoven en Tilburs.
Ik zei hem hierop dat mij

d~t

niets interesseerde,

waa~op

hij

enigszins sip keek, maar ik zei toen ook dat het belachelijk is
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dat we, op een half uur afstand, nog niet veel verder zijn. We zullen
dit moeten doen, en gelukkig waaien nu de winden in de goed richting
en is er belangstelling van de jeugd. Mijn tweede project zou dan
zijn om eens iemand een analyse ï;e laten maken van welke stappen er
in het begin in Eindhaven en in Tilburg geweest zijn in de trant van
''Jij mag niet onder mijn duiven schieten" en "Dan nag jij niet in
mijn visvijver visser:". Dit heeft dan tot procedures en prachtige
raamovereenkomsten geleid, maar de analyse van hoeveel oanuren er
zijn besteed; om van de ene stap naar de andere te komen lijkt me
een interessante studie. Ik weet alleen niet of het een erg populair
projedt is.
Ik kom tot mijn laatste stelling:
Projecten op het ~ebied van de gezondheidszorg zijn inspirerend voer de medewerkers, en in beginsel van beleng voor
de zieke en gezonde mens.
De ervaring die wij in Eindhoven hebben is, dat er voor dit soort
werk bij een aantal mensen van de staf en de studenten een geweldige
motivatie is om met dat arsenaal van natuurwetenschappen en materiële
techniek nu eens iets te doen ten behoeve van mens en maötschappij.
En ik kan mij niet voorstellen dat het hier in de gedragswetenschappen met de

~aarbij

behorende technieken anders zou zijn. Mijn per-

soonlijke mening is dat, en dan praöt ik vooral tegen de jongelui hier,
een tijdperk ten einde loopt dat je een technocratisch tijdperk
kunt noemen, een tijdperk waar de techniek de dienst uitmaakt:
de trein, de auto, het vliegtuig, de sateliet, de telefoon, de
radio, de televisie en de computer. Ieder van die vondsten vonden
wij reuze-knutselaars prachtig, en

dat~-aakte

eigenlijk de dienst

uit. We zijn nu in de dagerabd van een tijdperk waLrin we ons afvragen hoe die mens, de maatschappij, de mensheid zich mét al dat
technisch garnituur en ondánks al dat technisch garnituur, in stand
kan houden. Een tijdperk waarin we meer en meer die mens als die
normstellende instantie zullen gaen zien, en dat is dus, iets

brede~

gezien, precies hetzelfde als wat in allerlei toonaHrden vanmiddag
op dit symposium naar voren komt ten aanzien van gezondheidszorg.
Maar dit is een algemeen, en, naar mijn smaak, bijzonder toe te juichen
verschijnsel.
Ik zou willen eindigen met een hoop uit te spreken. Er zijn al
enige concrete projecten lopende met onze onder<ddeling W&Mw. Gelukkig. Ik hoop dat we nu op het gebied van de gezondheidszorg snel
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tot een paar concrete samenwerkingsprojecten komen. En wet mij betreft, ze mogen klein zijn. Daar hoef je je neus niet voor op te
helen, want xe worden vanzelf groter. Ze hoeven voor mij ook helemaal niet zo mautschappelijk relevant te zijn, want als ze goed zijn
w6rden ze wel maatschappelijk relevant. De belangrijkste voorwaarde,
geloof ik, voor een levensbestendige vorm van samenwerking is dat
zo'n

p~oject

interessant is voor de jongens en meisjes die daar aan

meedoen en dat het inspirerend *oor ze is. Dán geloof
iets van terecht brenBt•

ik

dat je er

JO
Stellingen Prof. Willems.
1. Wanner wij spreken over patiënten en gehandicapten doen wij er
goed aan te bedenken, dat - afhankelijk van de gehanteerde criria - wij allen in meerdere of mindere mate als patiënten en
gehandicapten moeten worden beschouwd.
2. Inzichten die wij kunnen verwerven bij het revalideren van zieken of gehandicapten kunnen van grote waarde zijn bij het ontwerpen van werkmethoden en procedures voor "gezonden".
). Zodra wij beseffen dat mensen ziek of gehandicapt zijn (en niet
bepaalde onderdelen van hun machine) is een multidisciplinaire
gezondheidszorg een noodzaak.
4. Laat ons - waar mogelijk - liever preventief dan curatief gaan
denken. Dit is bevredigender, beter uitvoerbaar, beter betaalbaar en gezonder.
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Rede Prof. P.J. Willems.
Dames en Heren,
Het is een onmogelijke opdracht om in een half uur een redelijk
volledig beèld te schetsen van de mogelijke rol van niet alleen de
psycholoog, maar ook van de medicus en de technicus in een humane
curatieve en preventieve gezondheidszorg. In het .kader van het symposium zou dan ook nog de onderlinge relatie psycholoog-medicus,
naast de relatie psycholoog-technicus moeten worden beschouwd.
Ik zal mij derhalve beperken tot een aantal uitspraken over de
curatieve en over de preventieve aspecten van een gewenste samenwerking tussen genoemde partijen. Teneinde U niet te bedelven onder
een groot aantal algemene uitspraken, zal ik telkens grijpen naar
concrete voorbeelden van hetgeen ik bedoel te zeggen.
Twee opmerkingen vooraf. De eerste is een uitspraak die
McFarland deed op een symposium over ergonomie in Stockholm in
1961, en die uitspraak luidt: "afhankelijk van de te kiezen criteria is iedereen te beschouwen als een gehandicap·te", en ik voeg
daar aan toe: "als een patiënt". McFarland zette daar onder andere
uiteen dat nauwelijks 3% van de Amerikaanse bevolking voldoet aan
de eisen die gesteld worden bij de keuring van piloten. En op soortgelijke wijze ~unnen natuurlijk havenarbeiders, wielrenners en
hoogovenarbeiders het grootste deel van hun medemensen als gehandicapt beschouwen. Dus het hangt a&a7 af van de maatstaven die gekozen
worden of iemand als gehandicapte wordt beschouwd, of als patiënt.
De tweede opmerking heeft ogensch:tjnlijk evenzeer het karakter
van een open deur, maar is het, helaas, niet. Dat is de stelling,
dat patiënt of gehandicapte zijn niet alleen een kwestie ts van
welke maatstaven men aanlegt, het is ook altijd een kwestie van
méér of minder. Wij denken te veel in dichotomieën, zoals ziekgezond, jong-bejaard, gezond-gehandicapt, maar dat zijn natuurlijk
niet zo erg reëele categoriën om in te denken, want men kan stellen
dat een mens min of meer gezond is, min of meer oud, min of meer
gehandicapt, enzovoorts. Iedere plaats is op een continuum aan te
geven. Bijvoorbeeld zijn er in Nederland

6o.ooo

mensen per jaar

die tengevolge van verkeersongelukken in de revalidatie terecht
komen, en deze mensen blijven in variërende mate gehandicapt: de
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een heeft er een litteken aan overgehouden; de ander een dwarslaesie,
of nog erger.
Wat ik hiermee wil zeggen is tweeledig: wanneer wij spreken over
gezondheid en gezondheidszorg, dan moeten wij niet alleen denken aan
"echte" patiënten, maar ook aan de bijna-patiënten en de (nog net)
niet patiënten. Wij moeten bijvoorbeeld denken aan bejaarden, aan
oudere werknemers, aan huisvrouwen, en bij gehandicapten niet alleen
praten over blinden, doven, verlamden en spastici, maar ook over
gehandicapten in de zin zoals McFarland dat bedoelt, en dat zijn wij
eigenlijk allemaal.
Ik wilde mijn verhaal in een paar stukken knippen. Eerst over
een aantal curatieve zaken, en daarna een aantal zaken bezien door
een preventieve bril. Mijn bias hebt U uit de stellingen kunnen
lezen. De laatste stelling zegt dat het leuker, interessanter,
goedkoper en beter is om méér de preventieve bril op te zetten
dan de curatieve. Maar de curatieve bril is, ook vanuit de psychologie gezien, hard nodig, zoals U uit so~ige voorbeelden van
Dr. van Wely heel concreet hebt kunnen zien.
De psychologie in de curatieve rol.
Wanneer ik over de rol van de psycholoog iets moet zeggen, dan
doe ik dat aan de hand van een schema dat sommigen van U bekend zal
zijn, waarin de rol van de mens, in zijn interactie met een nietmenselijke omgeving, wordt weergegeven:
verwerken,
beslissen.

machine,
omgeving.
Het gaat hier niet over open-lus-processen, maar alleen over geslotenè. n put.

lus-processen. U kunt zich voorstellen dat dit weergeeft wat er zich
afspeelt als U op een fiets rijdt. Het kan dan gebeuren dat U op een
goed moment wat dicht bij de stoep komt. De afstand tussen de stoep
en Uw voorband ia op te vatten als een informatie

o~

een signaal.

Die afstand kunt U waarnemen, en die waarneming kan leiden tot het
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verwerken van die informatie dat de afstand stoep-fietsband gering is,
en tot de beslissing dat U wat verder van die stoep af wilt. Vervolgens
geeft U Uw armen bepaalde commando's, wat er toe leidt dat U Uw stuur
draait, zodat U een iets andere koers gaat varen, en dan kunt U vervolgens uit die andere koers, die andere plaats, signalen destilleren,
waarnemen, verwerken, en U kunt weer beslissen. U fietst dan. Dit als
voorbeeld van de menselijke interactie met een proces, of apparaat,
of machine.
De onderdelen van het schema waar de psycholoog zich voor interesseert zijn de drie bovenste elementen: het waarnemen, het verwerken en
beslissen en het sturen.
Nu kunt U allerlei apparatuur die gebruikt wordt in het ziekenhuis, maar ook gebruiksmiddelen zoals ampullen met injectievloeistof,
medicamenten, enz. substitueren voor de genoemde fiets. Dan ziet U
dat de medicus of de technicus in een ziekenhuis-situatie of een verplegingssituatie waarin hij iets met gehandicapten te maken heeft,
altijd iets waar te nemen heeft, iets te beslissen heeft, en dan bepaalde handelingen op grond van die beslissingen verricht. Ik dacht
dat de rol van de psycholoog hier vooral is gelegen in het aandragen
van informatie die in de afgelopen 60 à 70 jaar in de psychologie is
verworven over

waarne~ings-,

beslissings- en handelingsprocessen. De

medicus en de technicus zouden in een samenwerking met de psychmloog
deze informatie kunnen gebruiken ten behoeve van curatief en preventief werk. De psycholoog zou ook experimentele ondersteuning kunnen
geven wanneer zich bepaalde problemen voordoen. Kortheidshalve zal
ik een paar van die problemen aanduiden.
Er zijn natuurlijk talloze gronden te bedenken die er toe leiden
dat iemand moeite heeft met het opnemen van informatie. Iemand kan
bijvoorbeeld blind zijn of doof zijn, of oud zijn, zodat hij meer
licht nodig heeft om een bepaalde taak uit te voeren, het kan zijn
dat iemand zijn werk in het donker moet verrichten, bijvoorbeeld in
een fotografisch laboratorium, of dat iemand in lawaai werkt dat het
verstaan van signalen belemmert of

ver~indert.

Op

het gebied van

informatie-opname zijn talloze situaties te noemen, en ook remedies
in de curatieve sfeer, waarvan ik er maar een paar ter illustratie
aanbied.
~én

bekend feit is, dat een ouder iemand méér licht nodig heeft

om een bepaalde visuele taak te kunnen uitvoeren. Als een bejaarde
tegen de schemering de straat over moet, dan ziet hij niet zo veel
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als een jeugdige. Dat betekent dat een bejaarde méér risico loopt.
Ik wil hier wijzen op het feit dat minister Weeterterp momenteel
een maatregel voorbereidt, waarbij automobilisten verplicht worden
•s avonds in de stad met gedimd groot licht te rijden. Zo'n wettelijke bepaling cureert dan een misstand, namelijk het niet (adequaat)
presenteren van signalen, met name aan ouderen, en aan andere mensen
die visuele handicaps hebben, en het werkt ook preventie!· in die zin
dat er in de toekomst hopelijk minder botsingen tussen (oudere)
voetgangers en anto's zullen zijn.
Een ander probleem is dat er bepaalde apparatuur door technici
ontwikkeld wordt in redelijk goed verlichte ruimtes. Het probleem
doet zich dan voor da~ met deze apparatuur in het donker gewerkt
moet worden, bijvoorbeeld bij bepaalde vormen van röntgen-diagnostiek, of in een donkere kamer. Dit leidt tot problemen die biJ het
tekenen en ontwerpen niet aan het licht kwamen. Men moet dan overwegen mensen die er mee moeten werken informatie te verschaffen over
de aard en over de positie van de bedieningsmiddelen via de tastzin.
Dus de informatie via een ander zintuigkanaal aanbieden.
Evenzeer is bekend het voorbeeld dat blinden zeer goed een
telefooncentrale kunnen bedienen als de optiscne, visuele signalen
worden omgezet in acoustische, zodat zo'n persoon toch kan functioneren in een situatie, waarin andere mensen hun ogen gebruiken.
Teneinde de kans te vergroten dat de informatie ook wordt opgenomen, kan men, en zeker bij op enigerlei wijze gehandicapte personen,
redundantie in de signalering invoeren. Als het bijvoorbeeld gaat
om een situatie waarin iemand in de gaten moet houden of een wijzer
op een meter binnen een bepaald gebied blijft, kan men, behalve het
laten zien dat de wijzer buiten de tolerantie-zöne komt, een bel
laten rinkelen als dit gebeurt, of zelfs de stoel waarop de operator
zit laten vibreren.
Algemeen valt te zeggen dat het in vele gevallen zinvol is,
informatie in ruime mate aan te bieden, eventueel via verschillende
zintuigkanalen.
Wat het beslissen betreft kan men trachten ongelukken óf fouten
te voorkomen door bijvoorbeeld het. geheugen te ontlasten van iemand
die het eerder genoemde meetinstrument moet aflezen waarbij hij een
tolerantie-gebied moet onthouden. Door arcering of het kleuren van
gebieden op een schaal kan men, zelfs met weglating van alle {dan
ONerbodige) getallen, aangeven dat men bij een bepaalde stand van
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de meter bezig is in de veilige zone, een kritische zone of een gevaarlijke zone van het proces. De taak in kwestie is te vereenvoudigen
door de man of vrouw àlleen te laten zien of een machine of een
proces OK of niet OK is, wat de functie van de meter ook is, en wat
de preciese getalsmatige verhoudingen en vereisten in dat proces ook
mogen zijn. Daarmee behoeven we de mens niet te belasten.
Een ander voorbeeld om die beslissingen beter in de hand te
houden: U weet dat er kortgeleden het een en ander is gebeurd met
vliegtuigen. Nu zou je de kans op een foutief besluit van de piloot
om te vertrekken kunnen verkleinen, door de toestemming om te vertrekken niet alleen mondeling te laten geven door een verkeerstoren, maar
bovendien bijvoorbeeld radiografisch één (of nog veiliger: twee)
groene licht(en) op het paneel van de piloot en van de boordwerktuigkundige te doen ontsteken als de toren toestemming geeft. Op
die manier vermijd je het gevaar van misverstaan dat altijd in verbale communicatie zit.
Tenslotte is er nog een punt waar ik speciaal de aandacht van
de technici voor vraag. Het is denkbaar dat een radio of een hartlong-machine of iets soortgelijks, wel eens dienst weigert. De medicus
die het ding op dat moment nodig heeft, staat dan, technisch gesproken
met zijn mond vol tanden, en is aangewezen op een technicus die de
machine weer aan de praat moet krijgen. Je zou dat radio-apparaat
of het electronische en het mechanische gedeelte van zo'n hartlong-machine in een soort moduul-vorm kunnen construeren, en daar
ook een eenvoudige test-procedure bij ontwikkelen. Het is dan niet
meer nodig om, bij wijze van spreken, bij elke operatie drie HTS-ers
dommelend op een stoel in de buurt te hebben voor het geval dat er
iets met een apparaat fout gaat. De arts kan dan bij storingen een
snelle diagnostièk plegen om de fout op te sporen en eventueel
op dàt moment volstaan met het verwisselen van een bepaald moduul,
zodat het werk weer dóór kan gaan. Dit als een ander voorbeeld
van het beter in de hand houden van die beslissingsprocessen •
. Wat het besturen betreft het volgende. Wanneer apparatuur
ontworpen wordt, ook apparatuur die in de medische wereld gehanteerd
wordt, dan dient rekening gehouden te worden met een paar menselijke
eigenaardighëden. Om er één te noemen: een mens heeft "last" van
bepaalde handelingsstereotypieën. Als TOOr~eèld dient de volgende
meter met bijbehorende bedieningsknop:
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Wanneer men aan een proefpersoon vraagt zó te regelen dat de temperatuur

hoger wordt, of de snelheid hoger wordt, en men geeft de proef-

persoon verder geen informatie, dan bli,jkt dat van "naïeve" proefpersonen méér dan 90% de knop "met de klok

m~é"

draait. Dat ia één voor-

beeld van een handelingsstereotypie.
Door opgedane ervaring, en misschien ook wel door een soort
lichaamsschema dat nog vóór de ervaring ligt, blijkt voorkeur voor
bepaalde bewegingen te bestaan. Daar zou bij het vormgeven en bij
het in bedrijfstellen van apparatuur rekening mee gehouden moeten
worden.
Bovendien, zoals U gezien hebt bij Dr. van Wely, is het zeek om
werktafels, draaibanken en andere bedieningsmiddelen zó te ontwerpen
dat ze aangepast zijn aan het menselijk lichaam. Alle knopjes dienen
binnen hand- of voetbereik van de operator geplaatst te zijn. Het is
aan antropometrici of technici dat uit te zoeken. Maar men zou ook
(van de psychologische kant) erop kunnen toezien dat de functie van
bedieningsmiddelen verduidelijkt wordt. Er kunnen ve.rschillen in
vorm, kleur, plaats of in etikettering gebruikt worden om mensen
het onderscheid in functie van de verschillende knoppen en zwengels
duidelijk te maken.
Zo is de ergonomie ook begonnen, zoals sommigen van U zich
wellicht zullen herinneren. Indertijd bleek namelijk dat bij de
opleiding van Amerikaanse piloten er nogal wat ongelukken gebeurden
omdat iemand per ongeluk aan de verkeerde zwengel kwam. De piloot
dacht bijvoorbeeld dat hij wat meer benzine aan zijn motor toevoegde,
maar het bleek dat hi,i zijn wing-flaps uitzette, wat veroorzaakt
werd door het feit dat twee volkomen identieke handles vlak naast
elkaar stonden. Als de piloot er naar greep, greep hij per ongeluk
de verkeerde, en dat betekende dan soms dat het vliegtuig neerstortte.
Vooral de psychologen Fitts en Jones hebben hier veel werk verzet.
Op het gebied van het gebruik van bedieningsmiddelen is er nog
veel werk aan de curatieve winkel. U weet aok dat in de medi.sche
wereld steeds meer gebruik wordt gemaakt van een groeiende stroom
van geneesmiddelen en apparaten: hart-long-machines, anesthesietoestellen, rÖntgen- en andere stralingsmachines. Bij het gebruik
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daarvan zijn er natuurlijk allerlei kansen op fouten, vergissingen
en ongelukken. In deze zaken is het voor de gebruiker nog vaak behelpen
geblazen, om niet te spreken over de patiënt die het lijdend voorwerp
ie van een behandeling door middel van die machines.

De psychologie in de preventieve rol.
Nu over iets dat ik zelf interessanter vind: de preventieve kant.
Hier kan ik aansluiten op het voorafgaande. Van de fouten en foutenbronnen die hierboven de revue zijn gepaseerd is natuurlijk veel te
voorkomen als men bij het ontwerpen van apparaten of procedures of
systemen of operatie-technieken, enz., v6óraf nadacht over lichamelijke
en psychische beperkingen van degenen die er mee moeten omgaan.
Natuurlijk is niet in alle gevallen het driemanschap van psycholoog,
medicus en technicus nodig. Om te ontdekken dat een staande tekenaar,
arbeider of tandarts vermoedelijk op den duur circulatie-stoornissen
krijgt, en dat derhalve een werkmethode aanbeveling verdient die
afwisselend staan en zitten mogelijk maakt, daar is geen psycholoog
bij nodig. Dat kan de fysioloog wel, samen met de technicus, af.
Maar bijvoorbeeld b1.j het vormgeven van bedieningspanelen, bij het

•

ontwikkelen van bepaalde procedures, bijvoorbeeld voor een operatiekamer-apparatuur, zou men wensen dat alle genoemde partijen in het
ontwerp-stadium de koppen bij elkaar staken. Dan is het ook niet zo
kostbaar (en veel leuker) als het

werkmiddel~in

één keer goed wordt

gemaakt. Op dat stuk'is er veel informatie aanwezig, in gedrukte
vorm, in de vorm van human engineeringa guides, ergonomische vademecums en check-lists, die behulpzaam kunnen zijn bij het verbeteren
van ontwerpen.
In een heel andere preventieve sfeer, denk aan het voorbeeld
"Westerterp", ligt het gezamenlijk druk uitoefenen op fabrikanten,
bestuurders en wetgevers om gevaarlijke apparaten, werkwijzen en
gewoonten te veranderen of te elimineren. Dat kan men doen door
vanuit de eigen discipline bepaalde informatie over gevaar of risico
aan te dragen, en via Consumentengids of via de wetgever de betreffende toestanden trachten te wijzigen. Op dit gebied is er nog veel
te doen. Zo proberen Van Wely en ondergetekende al lang Verkeer en
Waterstaat er toe te brengen het tijdstip waarop aan het einde van
de dag de straatverlichting wordt ontstoken te wijzigen. Die tijdstippen zijn bepaald in de tijd van de paardetram, en ze zijn achter
een bureau bepaald. Men heeft zich niet gerealiseerd dat, e.ls men met
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een snelheid van 50 of meer kilometer per uur over straat rijdt bij
schemerig licht, een mens behoefte heeft aan méér licht in de duisternis, als hij tijdig moet reageren. Het zou op basis van experimenteelisychologische gegevens zinnig zijn dit te veranderen.
Een tweede belangrijk preventief moment ligt in het goed (leren)
gebruiken van goede apparatuur en goede werkwijzen. Het is een begrijpelijke, maar daarom niet vergeeflijke fout, van technici èn van
psychologen, bijvoorbeeld mensen een goede rolstoel te presenteren,
or een goede prothese, of een goed bestralingsapparaat, of een goede
procedure, en dan te zeggen "go ahead". Ik geloof dat wij de noodzaak
onderschatten met alle mogelijke middelen, schriftelijk, mondeling,
training, follow-up van het gebruik van apparaten, te bewerkstelligen
dat er met goed gereedschap ook goed wordt omgegaan. U kent het ver•

haal van de stofzuigers die huisvrouwen vroeger gebruikten, met te
korte stelen zodat de huisvrouw gebukt haar werk moest doen. Ergonomen hebben daar op gewezen, en de stelen zijn wat langer geworden.
De verkeerae werkhouding wordt ondanks die langere steel toch volgehouden: men houdt de steel wat schuiner. Men moet leren goeà gereedschap goed te gebruiken.
Een derde preventief moment zie ik in het ontwikkelen van
signaleringsmetbodes voor beginnende of te duchten ziekteprocessen,
vó6rdat de afwijking ernstige vormen aanneemt. Hier ligt nog een
heel veld oraak dat ik slechts even kan aanstippen door middel van
een enkel voorbeeld.
Misschien herinnert U zich acties via de pers en de televisie
met betrekking tot het vroegtijdig zèlk ontdekken van borstkanker.
Het is

v~nzelfsprekend

voor de Nederlandse medici fysiek onmogelijk,

en voor de Nederlandse belastingbe~aler financiëel niet te begapen,
als regelmatig de hele bevolking, of grote delen daarvan, moeten
worden onderzocht op het v6órkomen van tuberculose, allerlei vormen
van kanker, hartafwijkingen, enz., enz. De ene dag hoort men wel
iemand pleiten voor een landelijke screening van vrouwen op baarmoederhals-kanker, en de volgende dag voor screening met het oog
op mogelijke hartinfarcten of longafwijkingen. Gegeven nu de onmogelijkheid en onbetaalbaarheid van dergelijke landelijke preventieacties, zou men wel, naar mijn mening, meer dan tot op heden het·
geval is, moeten nadenken over de mogelijkheden de potentiële
patiënt, dus ons allen, ~te leren signaleren wanneer het ge-
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wenst wordt naar de dokter te gaan. Ok hier zie ik het eerder genoemde driemanschap: medicus, technicus en psycholoog, aangevuld
met onderwijs- en media-deskundigheid, voor een hele duidelijke en
grote taak staan. Er zullen instructies moeten worden ontwikkeld
op basis van symptomatologie en differentiëel-diagnostiek; er zullen bepaalde job-aids moeten worden ontwikkeld; men dient paniekreacties te voorkomen; er dient een bepaald beslissingscri te.rium
bij de potentiële patiënten te worden geÏnduceerd, enz. Dat zijn
taken waar nog nauwelijks iets aan gedaan is, en als er iets aan
gedaan is, zijn de inspanningen en de goede bedoelingen vaak niet
effectief. U hebt deze week een prent kunnen zien op de televisie
en in de dagbladen, over "Vingers verbrand, hand onder de kraan".
Dat is natuurlijk goed bedoeld. Maar het gebeurt in een vorm die
volledig mis is. Te veel letters, verkeerd lettertype, de·-p!l;aats
waar de letters staan leidt niet tot lezen, het prentje is onduidelijk e4 quasi-komiek; het heeft beslist niet het effect dat de
maker gedacht had. Veel werk zonder resultaat; jammer ! Als men
zoiets Wil,:.:Jmoet het wel op een meer professionele manier worden
gedaan.
Nog ~~n opmerking. Technici en medici zijn soms gefrustreerd
door de regelmatigeterugkerende constatering dat patiënten die
bijvoorbeeld een prothese nodig hebben, een arm- of been-prothese,
een TV-loupe of een gehoorapparaat, deze prothese wel proberen,
maar de pogingen er mee te leven na korte tijd staken. Wanneer
men de oorzaken daarvan bekijkt, kan men in sommige gevallen
zeggen dat er een technische fout gemaakt is, bijv. dat het gehoorapparaat niet goed afgestemd is op de mens met d!t bepaalde gehoordefect. Dat zijn kunstfouten. Maar soms heeft de technicus een
bijzonder goed hulpmiddel ontwikkeld, en des te groter de frustratie, oo~ van de medicus, als blijkt dat de gehandicapte het niet
of niet meer gebruikt. Er zijn allerlei mogelijkheden om dat
niet-gebruiken te kunnen verklaren. Bijvoorbeeld in sommige gevallen is de gehandicapte niet voldoende gemotiveerd om de (soms
lange) training door te worstelen. Soms is de afstemming tussen
apparaat en patiënt niet goed, en in weer andere gevallen kan
men vermoeden dat het trainingaschema voor een patiënt (of voor
alle patiënten) niet goed is. Men wil bijvoorbeeld té veel té vlug,
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men ziet bepaalde bottlenecks in het leerproces van de patiënt
over het hoofd, enz.
Om te verhelderen wat hier bedoeld wordt denke men aan bepaalde
methodes voor "geprogrammeerde instructies". Men komt soms tot ale
ontdekking dat mensen niet door het programma heen kuanen komen.
Als men precieser kijkt blijkt bijvoorbeeld dat 90% Vdn de leerlingen bij item 8 van het programma fout gaat, doordat de programmaontwerper daar bijvoorbeeld een té grote stap neemt, een onheldere
of onlogische instructie of vraag presenteert, enz. Wat men in een
dergelijk geval moet doen is, ten eerste constateren wáár de
bottleneck zit (item e), en, ten tweede, het programma daar herzien en opnieuw testen.
Iets soortgelijks zou moeten gebeuren bij het leren gebruiken
van protheses, in welke vorm dan ook. Daarbij zou men dus niet
moeten blijven staan bij het constateren wáár en.. wánneer de gehandicapte "de mist ingaat", en de prothese terzijde legt, maar tevens
proberen te ontdekken waar6m dat zo is. Wil de trainer te vlug of
te veel ? Is er een inzinking in de motivatie van de patiënt ?
Is er een verkeerde instructie-methode gebruikt ? Wat is er eigenlijk gebeurd als mensen stoppen ? Ook in dit geval is naast de
technicus en de medicus, een grote verscheidenheid aan psychologische deskundigheid nodig, onderwijs- en leerpsychologen, trainingsdeskundigen, eventueel klinisch psychologen, om deze bottleneck op te sporen en te overwinnen.
Bij deze summiere en fragmentarische vingerwijzingen naar
mogelijkheden en wense.lijkheden van samenwerking moet ik het laten,
in de hoop dat enkele van de wenselijkheden ook werkelijkheden
worden. Er is werk genoeg aan de winkel, zowel preventief als curatief. Het is wel zo, dat wij moeten leren zien dat er bepaalde
afstemmingsproblemen kunnen zijn, en er moet ook bereidheid zijn
te zien dat we als technicus of als psycholoog of medicus de
problemen niet separaat kunnen oplossen. En tenslotte, zoals
Prof. Schouten heeft benadrukt, je moet ook willen proberen om
samen dergelijke problemen op te lossen. Bn dan denk ik dat er best
iets aardigs en iets doelmatige en iets menselijks uit komt.
Aanbevolen literatuur.
Degene die een ingang zoekt in ergonomische, antropometrisehe,
fysiologische of psychologische literatuur zij verwezen naar:

41

F.T. Kellerman, e.a. Vademecum ergonomie,
Kluwer, Deventer, 1975.
5e geheel herziene druk.
In paragraaf' 10 v.an dit boekje wordt de lezer georiënteerd over
algemene en specialistische literatuur op elk van de genoemde
gebieden.
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Stellingen Dr. Bergsma.
1. Het zonder discussie met betrekking tot humanitaire implicaties
ter beschikking stellen van apparatuur en instrumentatrium aan
niet technische disciplines zou verboden moeten worden.
2. Fenomenen uit de gedragswetenschappen als "gesprekstechniek" en
"sociale vaardigheid" worden bepaald niet altijd ten faveure
van de patiënt/cliënt aangewend.
). Niet alleen daar, maar vooral binnen de gezondheidszorg, geldt
dat technische macht tegelijkertijd normatieve macht impliceert.
4. Vragen rond de kwaliteit van het bestaan worden tot nu toe
vooral gesteld aan hen die een professionele bijdrage aan de
gezondheidszorg leveren.
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Rede Dr. Bergsma.
Techniek en gedragswetenschappen binnen het medisch bedrijf.
De individuele mens is te beschrijven in termen van een systeem:
een naar evenwicht strevend geheel van onderling acterende delen. Een
boeiende uitdaging voor fysiologen en fysio-technici. De individuele
mens is echter evenzeer te beschrijven als deel van een groter geheel,
een zogenoemd suprasyste~m. Dit is het moment waarop de uitdaging
voor de sociale wetenschappen en de gedragswetenschappen zich begint
te presenteren. Immers op dat moment wordt het individu gerelateerd
aan andere systemen en komt de complexiteit van de relaties en interacties tussen de systemen en binnen de verschillende suprasystemen
of grotere verbanden aan de orde. Uitgaande van de mens als primair
een relationeel wezen kunnen zie aspecten worden opgevoerd en bestudeerd die een geisoleerd organisme tot een menselijk individu maken.
Er zijn ettelijke verbanden beschrijfbaar waar de mens deel aan
heeft: gezin, school, arbeidssituatie, het maatschappelijk verband,
en als speciaal aspect van al deze en andere denkbare gehelen ook de
verschillende van meer abstract karakter zijnde zogenaamde waardensystemen die het geheel aan normen en waarden vertegenwoordigen. Van
situatie tot situatie voorzien zij het gedrag van individuen en
groepen van marges en limieten.
Op het eerste gezicht is het aannemèl~jk dat wanneer het individu
ziek wordt en daarmee voor sommigen het odium patiënt, voor~a.df!eTen
het odium cliënt verdient, in ieder geval een etiket krijgt opgeplakt dat voorkómt dat hij gewoon Jan de Vries of Piet Smit blijft,
hij daarr.tee i'l.ie·t in een wezenlijk ander soort relatie tot zijn omschreven leefgemeenschappen komt te staan. Toch is niets minder waar.
Zeker niet in onze huidige westerse, door Illich als technocratisch
aangeduide, s&tenleving. Waarmee bedoeld wordt te zeggen dat wat nu
niet meer geldig is, dat ooit wel is geweest. Op deze ontwikkeling
wil ik nu eerst kort ingaan.
Binnen de traditionele samenlevingsverbanden in de zin zoals
door Riesman omschreven, blijft de zieke mens deel uitmaken van de
leefgemeenschap waartoe hij door geboorte en opvoeding is voorbestemd.
Zijn leefwijze en levensperspectief worden bepaald door het binnen
dat verband geldende patroon van waarden en normen. Per definitie
is de hulpverlening binnen dit samenlevingsverband en binnen het
normen- en waardenpatroon geintegreerd. De "medische" c.q. ttsociale"
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hulp is gelegen binnen en wordt bepaald door de waarden waarnaar
ieder, inclusief de patiënt, zich richt, en de beha,deling vindt
plaats binnen en zelfs middels deze zelfde waarden.
Ondanks de westerse invloeden is bijvoorbeeld de psychiatrische
behandeling van zieke Pedi's en Laboa grotendeels geënt op aloude
rituelen verbonden aan de door het stamverband voorgeschreven codeé ••
Wij kennen deze situatie tot op zekere hoogte ook nog in de duivelbezwering en de gebedsgenezing.
Al naar gelang er in een traditioneel samenlevingsverband
meer differentiatie en impliciet daarmee specialisatie ontstaat,
door evè1utie van binnen uit of tengevolge van confrontatie met
andere cultuurpatronen, blijkt de situatie zich te wijzigen. De
medische hulpverlening wordt toegedacht, toebedeeld, aan een "specialist", een medicijnman, in onze westerse sultuur aan de chirurgijn, later aan de dokter. Al naar gelang zijn kennis en kunde
toeneemt ziet men in de ontwikkeling het fenomeen dat de dokter
zich losmaakt van de traditionele verbanden. Geleidelijk aan wordt
de sociale, en vaak ook geografische afstand tussen de zieke en
de hulpverlener groter. Dat betekent ook dat beiden functioneren
binnen zich geleidelijk van elkaar losmakende leefwerelden en met
name binnen zich van elkaar verwijderende waardensystemen.
De meer recente ontwikkeling geeft te zien hoe differentiatie en specialisatie binnen het door de geneeskunde bestreken gebied hebben geleid tot de vorming van een geheel nieuw systeem,
de gezondheidsorganisatie. Dominerende en leidende discipline
daarin is de geneeskunde, sinds het begin van deze eeuw gewikkeld
in een bijna ongelooflijk snel proces van toename van kennis en
kunde met vooral sterk het accent op de kunde. De groei van kennis
en vooral dus van kunde heeft geleid tot een zeer nadrukkelijk
vastleggen van een disciplinair territ~rium. Zoals binnen alle
territoria, zich teweerstellend tegen invloeden van buiten, de
positie versterkend via een eiden wetenschappelijk, natuurwetenschappelijk georiënteerd model, materialistisch-mechanistisch van
aard, een geheel eigen taalgebruik en vooral een eigen ethiek of
met andere woorden harde afspraken over te hanteren normen en
waarden. Normen weliswaar ter bescherming van de client, normen
echter evenzeer ter verdediging van het eigen professionele territorium. De geneeskunde onderscheidt zich hiermee overigene in principe nauwelijks van andere wetenschapsgebieden zoals bijvoorbeeld
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de chemie of de economie. Er is echter één kardinaal verschilpunt.
De individuele mens is voorzover het betreft leven,. ziekte en dood
volledig afhankelijk van dat systeem gezondheidszorg. Een organisatie die waarden en normen hanteert die nog maar slechts zeer ten
dele zijn gerelateerd aan de waarden en normen van de eerder genoemde Jan de Vries en Piet Smit.
Deze constatering is daarom van belang, omdat zij de vertaling
is van het feit dat de waardenontwikkeling van de geneeskunde in
hoge mate gekoppeld is aan het medisch-technisch mogelijke, aan
het kunnen, de kunde. Het unieke kunnen impliceert een unieke
macht: macht impliceert de mogelijkheid tot het hanteren van waarden die zijn aangepast aan dat kunnen: wat kan dat mag. De eigen
normen

van~Jan

de Vries zijn nog steeds grotendeels bepaald door

het "wenselijke" of ~n!èt-wenselijke".
Waarom leggen we met betrekking tot de geneeskunde zo sterk
het accent op het kunnen, op de kûnde? De reden daarvan is tweeërlei. In de eerste plaats is de geneeskunde een toepassingsgebied
bij uitstek waarin het technisch-medisch kunnen zeer tot de verbeelding spreekt. Het technisch kunnen zuigt op basis van zijn
zichtbaarheid en zijn concrete, niet zelden heroische, resultaten,
geld en energie gemakkelijk naar zich toe. Veel meer dan het op de
achtergrond, ...nauwelijks in de schijnwerpers komende, vermeerderen
van kennis. Het vermeerderen van kennis binnen de geneeskunde heeft
dan ook vrijwel altijd het afgeleide doel gehad de kunde te ondersteunen. Stagnaties in de ontwikkeling van het medisch-technisch
kunnen zijn vaak.de directe aanleiding geweest voor onderzoek en
echte kennisvermeerdering. De weefseltypering is daarvan een duidelijk voorbeeld.
Een tweede reden is geweest, dat het evalueren van het effect
van medisch-technisch kunnen een schijnbaar eenvoudige zaak is. Het
wel of niet slagen van een ingreep is in de meeste gevallen in de
directe waarneming gegeven. Deze schijnbare eenvoud heeft er toe
geleid, dat de geneeskunde tot nu toe eèn beperkte traditie heeft
opgebouwd met betrekking tot de evaluatie van eigen methoden en
technieken, en minder nog ten aanzien van het effect van het medisch
handelen in meer algemene zin over langere termijn. De afgeslotenheid van het territorium droeg er bovendien toe bij, dat ook van
buitenaf de vraag naar ,.medicus, wat is het doel van Uw handelen?,.,
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"wat bent U eigenlijk aan het doen ?" of niet werd gesteld, of niet
doordrong ter bestemder plaatse. Anders gezegd: het inzicht van de
buitenwereld in wat zich binnen het domein van de geneeskunde afspeelde was gering. De mogelijkheid van toezicht of beinvloeding
was nauwelijks aan de orde. Een mogelijke reflexie op de ontwikkeling
van de eigen medtsche discipline, niet slechts in de zin van een min
of meer technische georiënteerde evaluatie, maar ook in de richting
van bezinning op rol en plaats in de samenleving werd dan ook van
buitenaf nauwelijks gevoed. En binnen de discipline kwam de directe
aanschouwing van de al dan niet overlevende patiënt voldoende tegemoet aan de eventuele behoefte tot evaluatie. Kennisvorming, theorievorming, waarin ook de evaluatie van eigen handelen en reflexie op
de betekenis van de handelen een plaats kan V.inöen, komt dan ook
slechts langzaam en nog sporadisch tot ontwikkeling, en dan ook
vooral nog via niet-medische disciplines. Zelfs het instellen van
een leerstoel medische ethiek leidt tot meer conflicten dan tot
ethiek.
Het voorgaande heeft tot twee belangrijke gevolgen geleid.
1. Wanneer de patiënt binnenkomt binnen het systeem "gezondheidsorganisatie", en met name wanneer dat leidt tot een opname in
een instituut voor gezondheidszorg, dan wordt hij tot op zekere
hoogte losgekoppeld van zijn eigen leefgemeenschap. Hij wordt gehaald
uit de vertrouwde sfeer van gezin, arbeid of school, van zijn vrienden en buurt. De patiënt ontbeert daarmee de vertrouwde herkenningspunten, de steun en de bevestigingen in eigen normen en waarden;
tekenen van acceptatie en individuele erkenning. Dit gegeven voegt
zich bij de onzekerheid over eigen lichamelijke of psychische toestand, en versterkt daarmee de reeds op basis van de ziekte bestaande·
onzekerheid.
De gemeenschap waaruit de patiënt is verdwenen zoekt bovendien
naar een nieuw evenwicht, en zeker wanneer de opname van lan&•~e
duur is, betekent dit niet zelden dat zich in gezin of werksituatie
een nieuwe. oriëntering voordoet. Er treedt een verschuiving op van
taken en rollen, die leidt tot een nieuwe evenwichtssituatie, een
sociale homeostasis, en daarmee tot een zekere mate van sluiting.
Al naar gelang de opname langer duurt wordt daarmee de sociale afstand tussen de patiënt en de vertrouwdeomgeving, zoals het gezin,
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groter. De patiënt staat er buiten, en terugkeer wordt steeds moei- ·
li.jker.
2. Een tweede gevolg is dat de patiënt, die q.q.

a~hankelijk

is

geworden van professionele kunde en kennis, is gebracht binnen een
georganiseerd geheel,vwaarvan de waarden en normen gekoppeld zijn
aan wetenschappelijke en vooral technische ontwikkelingen, de kunde
van de kunde en organisatorische beperkingen, mogelijkheden en eisen
van het specifieke instituut. Zijn afhankelijkheid

hee~t

hem boven-

dien geplaatst binnen een sterk hiërarchisch opgebouwd geheel van
macht-~hànkelijkheidsrelaties

dat alle mogelijkheden biedt de gel-

dende waarden aan de patiënt op te leggen. Niet alleen overigens de
waarden welke direct gekoppeld zijn aan het medisch kunnen, maar
vooral ook die vaak impliciete waarden waarnaar de individuele behandelaar, specialist, zich persoonlijk richt. De in het algemeen
geringe mogelijkheden voor de patiënt, de uitzonderingen daargelaten,
om te participeren in het benandelingsproces, om op die wijze de
eigen waarden in dat proces binnen te brengen, bevestigt de grote mate
van onderworpenheid van de patiënt en de negatie van zijn waarden.
De patiënt, subject geworden binnen het kader van de relaties
van zijn eigen systemen, is object geworden binnen een ..hem in principe vreemd, niet eigen systeem, waardoor de
ruimte krijgt om zich te openbaren.

zel~vervreemding

alle

Op dit moment nu is het zaak om ons te richten op de proble-

matiek die vandaag aan de orde is. Binnen het hiervoor geschetste
kader spelen èn de techniek èn de gedragswetenschappen beide een
rol. Welke is die rol ?
De techniek

nee~t

in de ontwikkeling van de geneeskunde een

grote, zo niet alles bepalènde rol gespeeld tot nu toe. Zeker de
laatste decennia. Zonder techniek is de moderne medische kunde eenvoudig onbestaanbaar geworden. Verfijnde apparatuur voor diagnostische doeleinden, röntgendiagnostiek, scanningen, de electronische
verwerking van laboratoriumbepalingen, de
grafie,

electroënce~alogra~ie:

echogra~ie,

electrocardio-

een schier onuitputtelijke rij van

apparatuur en methoden: technologisch en technisch vernuft om de
medische kunde.te realiseren. Nog meer geldt dit voor de therapeutisch georiënteerde kunde: de operatiekamers, de bewakingsapparatuur, de gehele nucleaire geneeskunde, waar het al nauwelijks

meer van belang is of e~n r.édicus of een technicus de knoppen beheert. Zonder teetEllek was e mode:r·:<A geneeskunde letterlijk nergens.
Nog niet vermeld .is

h~~t

bezighoudt met de verbeterin;

!deint~

i. ,.t~j

ed waar de techniek zich

van de bestaansl<waU te i t van de chro-

nische patiënt of de blij,n·: ,; g:"'hand;c)apte: Ç.e prothesen in de
I

meest verfijnde vormen, afkomstig van de werktuigbouwkundige, de
fysische

lay-o~t

van verblijfplaatsen voor

leven~.

'lng

in insti tu-

ten verbLijvenden door de bouwkundigen.
Wat opvalt in deze zeer korte opsomming is de ongelooflijk
zware inbrèng van de techniek in de geneeskunde, maar tegelijkerttjd de volledige incorporatie van diezelfde technische mogelijkheden binnen het functioneren van de geneeskunde, en met name binnen het medisch waardensysteem. Het beheer over apçaratuur werd
volledig in handen gelegd van de medicus, bij hem ligt de verantwoorde1ijkheid voor de indicatiestelling voor het gebruik. Voor
de technicus resteert het onderhoud. De techniek heeft de geneeskunde de middelen in handen gegeven waarmee de macht van diezelfde
geneeskunde en de geneeskundige slechts kon toenemen, em daarmee
de afhankelijkheid van de patiënt meer te accentueren en hem no~
meur tot object te maken dan hij reeds was. De techniek heeft hiermee ook de middelen aangedragen om de individuele normen

Vat< f3,:-~

patiënt te kunnen negeren, hem afhankelijk en onmondig te maken,
hem te vervreemden van zichzelf.
Het is bij dit alles verheugend te constateren

do.~

-"e discus-

sie binnen de technische wereld enigszins op gang begint te komen
rond de vraag naar de implicaties van een aanwending van de techniek als hiervoor is afgeschilderd. De gedachte binnen de BMGT,
die onder de noemer "patiint-vriendelijke techniek" zich begint
te ontwikkelen is in dit verband een hoopgevend signaal, evenals
de wens die hier en daar doorklinkt om de techniek een plaats te
geven als hulp bij de verzelfstandiging van de patiënt.
Meen niet, wanneer ik thans iets zeg over de gedragswetenschappen, mijn oordeel het

teg~novergestelde

grote weerstanden binnen met
blij~t

d~e

zal zijn. Ondanks

de somatische gezondheidszorg

dat geleidelijk aan toch terreinwinst wordt geboekt en men

de betekenis van de psychologi'e meer en meer in een positief licht
wenst te beschouwen. Op

sommig~

plaatsen binnen die gezondheids-

zorg is zelfs een tendens te bespè;dlren naar overwaardering, een
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op zich niet ongevaarlijke aangelegenheid.
In de eerste plaats komt deze tot uiting dààr waar "gesprekstechniek" en "sociale vaardigheid" synoniem worden gesteld met psychologie en men deze vaardigheden niet slechts als een panacee voor alle
mogelijke problemen gaat beschouwen, maar al of' niet bewust gaat aanwenden binnen het kader van de macht-afhankelijkheidsrelatie die we
hiervoor schetalen. De gedragswetenschappen zouden op diè wijze een
vorm van techniek d• gezondheidszorg binnenvveren, die door zijn
onzichtbaarheid en oncontroleerbaarheid een nog aanmerkelijk grotere
bedreiging vormen voor de individuele zelfstandigheid dan de zichtbare techniek van diagnostische en therapeutische apparatuur.
Er is in dit verband dan ook geen enkele reden waarom de gedragswetenschappen zich niet óók zouden moeten afvragen waarmee ze
bezig zijn.
Binnen het kader van deze vraag echter, kan tegelijkertijd ook
gesteld worden, dat., ook al is de theoretische en practische bijdrage
van de gedragswetenschappen nog betrekkelijk bescheiden binnen de
gezondheidszorg, reeds zeer zinvolle bijdragen zijn geleverd op het
gebied van de psychosomatiek, de psychotherapie en de somatiepsychologie ter bev()rdering van gezondheidenwelbevinden van vele patien:
ten.
Wanner we nu geleidelijk gaan in de richting van een afronding
van het thema, en we plaatsen tegen de achtergrond van de gezondheidszorg zowel de techniek als de gedragswetenschappe·n, dan geldt
dat er voor beide sprake is van een tweetal invalsheeken. De ene
zouden we willen benoemen als een min of meer ideologische invalshoek, de andere als·een meer toegepast wetenschappelijke.
Om met het laatste te beginnen, beide gebieden hebben een
bijdrage geleverd en leveren een groeiende bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van tal.loze patiënten. Ik heb daa:ll' een open
oog voor en wil daar niets aan af doen, ondanks alle kritiek die
mogelijk is en Aie hiervóór wellicht de boventoon lee.k te voeren.
Tegelijkertijd echter meen ik dat we op ideologische overwegingen ons af dienen te vragen of doel en middelen wel altijd met elkaar
in een acceptabele verhouding staan. Per dag neemt de hoeveelheid
patiënten toe van wie via een schier oneindigert.hoeveelheid middelen
het leven wordt gecontinuëerd, zonder dat aandacht wordt gegeven
aan de vraag naar de kwaliteit van dat leven, bepalend voor de kwaliteit van het bestaan. De patiënt wordt slechts zelden gevraag of
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zijn bestaan nog een doel voor hem heeft, en of dat doel en de middelen met hun soms zeer vérstrekkende neven-effecten voor hem nog in
een acceptabel evenwicht staan. En mocht de patiënt tekenen van onvrede vertonen, dan zijn er nu gelukkig de honderden begeleiders en
begeleiders van begeleiders om de vrede te herstellen. Vrede voor
wie eigenlijk 1
Wanneer de techniek binnen het medisch kader doel in zich zou
blijven, uitsluitend de kunde dienend, dat wil zeggen voortdurend de
grens van het haalbare verleggend, de patiënt daarmee meer en meer
tot object en tot volkomen afhankelijk organisme makend, dan worden
de middelen in de meest letterlijke zin veel erger dan de kwaal.
Wanneer de toepassing van de gedragswetenschappen eveneens in die
richting zou gaan plaatsvinden, dan meen ik dat we daar dan ook
zonder meer néé op moeten zeggen. Het gebruik van de toekomende tijd
in deze zinnen kan overigens evengoed in de tegenwoordige tijd vertaald,worden.
Wanneer we van oordeel zijn, en dit oordeel is een ideologisch, normatief, oordàel, dat de patiënt voorop dient te staan,
dat zijn normen en waarden mogen en moeten prevaleren wanneer het
om zijn ge•andheid en zijn welzijn gaat en dat hij de vrijheid
dient te hebben om aan te geven wat hij wel en niet wenselijk
acht op grond van zijn waarden, dan is er toch ook van zowel de
techniek als de gedragswetenschappen een belangrijke bijdrage te
verwach*en, echter wel van een andere aard dan tot nu toe gebruikelijk.
Ik wil daar tot slot kort op ingaan. De gezondheidszorg in de r,
mees,t brede zin omvat twee grote gebieden, t.w. de preventieve
sector en de curatieve sector.
Preventie is in de algemene zin aan te duiden als het bewerkstelligen vaneen optimale gezondheia en een optimaal welbevinden
van individuen. Ik ben zo vrij om deze doelstelling in te vullen
met mijn normen en dat betekent dat preventie zich dient bezig te
houden met het optimaliseren van de zelfstandigheid c.q. zelfredzaamheid van het individu. Hij die de preventie tot zijn arbeidsterrein rekent., en daarmee toch ook op zijn minst als potentiële
hulpverlener mag worden aangeduid, maar in vele gevallen ook
reëel hulpverlener is, zal in zijn activiteiten niet zijn eigen
normen en waarden behoeven in te slikken, maar wel tegelijk ook

51

die van de (potentiële) patiënt aan de orde moeten laten komen.
Het bevorderen van zelfstandigheid, individueel preventief gedrag,
kan dan ook uitsluitend tot stand komen in een dialoog waarin
zowel cognitieve elementen als belevingsaspacten kunnen worden
uitgewisseld.
Het is echter wel duidelijk dat zelfstandigheiè niet sleehts
een aangelegenheid is van mentale voorwaarden doch ook zeer,·,nadrukkelijk gebonden is aan fysische en fysieke voorwaarden. En juist
op dit punt is het meen ik waar gedragswetenschappen en techniek
elkaar volledig zouden moeten kunnen vinden. Aan de gedragswetenschappen de taak de voorwaarden te expliciteren en te formuleren
om ze vervolgens samen met de ingenieur te vertalen in concrete
toepassingen.
De curatieve sector dient er op gericht te zijn ziekte en
onwelbevinden te niet te doen, c.q. te minimaliseren. De complicatie is hier, dat in de curatieve sfeer niet zelden zo de nadruk
ligt op de technische mogelijkheden, dat de soma, misschien liever
het organisme in stand wordt gehouden ten koste van het welbevinden. Ik meen

~at

juist de zo sterk groeiende discrepantie tussen

het in stand houden van het organisme en het gerelateerde geestelijk welbevinden er oorzaak van is dat sinds een jaar of tien deze
dii.:screpan'il!è enigermate ter discussie wordt gesteld. Wanneer er
ooit sprake van dient te zijn dat waarden en normen van de curator
en de patiënt openlijk bespreekbaar worden, dan is het wel in dit
soort situaties. Juist in de uitwisseling van de medische kennis
en de belevingsaspacten van de patiënt, geënt op zîjn waardensysteem, moet het uiteindelijk mogelijk zijn de medisch-technische
kunde toe te passen, zonder de impliciete machtsrelatie die de
normen van de behandelaar zonder meer oplegt aan die van de afhankelijke patiënt Ook in de curatieve sector mag en moet de eigen
waarden en zelfstandigheid van de patiënt prevaleren bij welke beslissing dan ook. In deze sfeer is het de taak van de gedragswetenschappen enerzijds aan te tonen dat zelfstandigheid van de patiënt
gunstig is voor zijn herstelproces en in wetenschappelijke zin zijn
zij daar mee bezig, anderzijds vanuit een wellicht wat meer ideologisch kader trachten de voorwaarden te expliciteren en te formuleren
waaronder deze zelfstandigheid gewaarborgd kan worden. Met name rond
het thema communicatie kan hier nog zeer veel werk verricht worden.
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De bijdrage die de techniek hier kan leveren is eveneens tweeërlei:
enerzijds er zorg voor dragen dat de aangewende apparatuur van een
dusdanige aard en vormgeving is dat het onwelbevinden van de patiënt
niet nodeloos wordt verhevigd, anderzijds zich afvragen of het onvoorwaardelijk ten dienste stellen van apparatuur aan een andere discipline die juist op de techniek zijn naam en faam heeft opgebouwd,
maar ook zijn vrijwel onaantastbare machtspositie, zonder meer gecontinuëerd moet worden. Het lijkt onjuist om door te gaan met het
ontwerpen en uitvoeren van apparatuur met zoveel implicaties in de
humane sfeer, zonder deze implicaties ter discussie te stellen.
Wanneer techniek en gedragswetenschappen elkaar in de curatieve
sfeer willen vinden, dan zl de zelfstandigheid van de individuele
pàtiënt, met volledig in acht nemen van zijn persoonlijke, individuele normen, uitgangspunt tn het gesprek moeten zijn. Zo niet, dan
meen ik dat de gedragswetenschappen op zowel wetenschappelijk als
ideologische gronden het recht hebben om te zeggen: nee, ik dank U.

Aanbevolen literatuur.
J. Bergsma

Somatopsychologie, op zoek naar psychosociale dimensies
van de geneeskunde.
Lochem, De Tijdstroom, 1977.

5J
ONDERZOEKSPROJECTEN.
Als voorbereiding op en een meer concrete invulling van de
gedachte van samenwerking die aan het symposium te onderkennen is,
zijn door medewerkers van de KHT en de THE enkele samenwerkingsprojecten geformuleerd. De bedoeling hiervan was, dat zij zouden
dienen (als uitgangspunt) voor

gezamenli~

onderzoek van studenten

van de subfaculteit psychologie en van afdelingen der THE. Er is
hierbij naar gestreefd deze project-voorstellen een zo concreet
mogelijk karakter mee te geven.
In het hiervolgende worden deze 5 project-voorstellen weergegeven. Met name de eerste drie zijn van dien aard dat een snel
opstarten mogelijk geacht wordt. De laatste twee projecten zouden
een wat grotere voorbereiding vereisen.
De deelnemers aan het symposium hebben met deze projecten
kennis kunnen maken op de discussie-gelegenheid, welke aansluitend op de toespraken was georganiseerd.
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1. "Verwerving van een eenvoudige woordenschat in een vreemde taal"

Steeds meer komt het voor dat snel een tweede taal op een eenvoudig
niveau moet worden geleerd. Denk aan: gastarbeiders, uitgezonden
werkers van internationaal opererende bedrijven, toeristen, etc.
De vraag is nu: hoe kan.het verwerven van een beperkte woordenschat

worden geoptimaliseerd ?

•

.Qngel:Z.Q.ek,.
Technisch is het mogelijk behalve tekst, plaatjes, auditieve presentatie of een combinatie van deze te gebruiken. De technische mogelijkheden zijn hiervoor wat betreft geluid en tekst in Eindhoven op een
"Real

~ime

and Random Acces" basis gerealiseerd, dcch moeten wat

betreft de picturale voorstelling nog worden uitgevoerd.
Men kan de presentatie van de woorden (visueel/auditief) doen geschieden volgens een bepaalde strategie, die het inprenten versnelt or
verbetert.
In theoretisch opzicht zal men willen weten wat de structuur is van
de woordenschat tijdens het leren (relaties tussen woorden, semantische aspecten, associaties). Hierbij zal hulp van taalkundigen
nodig zijn om te bepalen wat de basiswoordenschat moet zijn, de
minimaal benodigde grammaticale structuur en de te verwachten semantische problemen. De effectieve beschikbaarheid van de woordenschat
kan afhankelijk zijn van de gebruikte methode, bijvoorbeeld: gedrukte
tekst, auditief, of picturaal o:t· een combinatie van deze en van
de gebruikte aanbiedingsstrategie. Men kan de nordkennis meten door
correct herkende of gereproduceerde woorden waarbij reactie-tijden
nuttige indicaties zijn voor de mate van beschikbaarheid.
Dit project kan over langere termijn doorlopen en het is dus niet
de bedoeling alle aspecten tegelijk aan te pakken. De keuze van de
specifieke taak binnen het project kan in overleg tussen studenten
onderling en coaches worden vastgesteld. Vanuit Tilburg kan het
project worden gecoached door de vakgroep FUnctieleer en Technopsychologie, Prof. P.J. Willeros en/of P.P.M. Kop, Ph.D.
Vanuit Eindhoven zal het project worden gecoached door Drs. D. Bouwhuis, telefoon 472309. die wat betreft fonetische aspecten zal worden bijgestaan door li.J. 't Hart, telefoon 472219; wat betreft de
computer-technische aspecten door Ir. L,L.M. Vogten, telèfoon
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4724.30 (allen l.PO/W&MW), en tenslotte wat betrert lexicale en semantische aspecten door Drs. J.M. Ulijn (Vakgroep Toegepaste Taalkundt,
W&Mw).

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de in koppels werkende studenten beurtelings in Eindhoven en in '.i.'l.lburg gezamenlijk aan de
werkzaamheden zullen deelnemen. Op deze wijze hopen we te bereiken,,
dat de technische studenten al doende wat opsteken van de psychologische technieken, en dat de psychologische studenten daadwerkelijk
geconfronteerd worden met de technische achtergronden.
Ia.!!k.!.e_!:d!!l!ng.
1. Uitzoeken woordenschat en
de basis taalstructuur

~t~d!!n~eae!P!!r!iäe~

2. Opzetten proefopstelling

THE - KHT

). Programmeren "plaatjes"

THE - KHT

4. Uitzoeken en programmeren
meetstrategie

THE - KHT

5. Vereenvoudiging van het

THE

KHT - THE

"Speech editing system"
6. Analyse resultaten

KHT - THE.

Prof. Dr. P.J. Willems, KHT.
Dr. Ir. J.A.J. Roufs, THE

2. "Een eenvoudig alarmsysteem voor<.alleenstaanden" •
.frQ.b!,ema!i!!k~

Het gebeurt vaak dat bejaarden of invaliden, die betrekkelijk geisolaArd wonen, doordat zij plotseling onwel zijn geworden of door een
val, in een zodanige staat zijn komen te verkeren, dat zij niet meer
in staat zijn de aandacht van anderen te wekken. Gezien de vaak tragische afloop is dit een ernstig probleem dat ook door de overheid
is onderkend. (Zie ook "Op leeftijd", het Maandblad van de Nederlandse Federatie van Bejaarden, april 1977, en de NRC van 26.o4.77:
"Oud, alleen wel electrisch bewaakt".)
Een dergelijk instrument dient in staat te zijn hoorbare of zichtbare signalen van zodanige sterkte te geven. dat de omgeving wordt
gealarmeerd. Bij electrische app.ara.tuur betekent sterkte vermogen,

en vermogen houdt in gewicht, onderhoud en storingskansen. Eenvoudige middelen, zoals een fluitje of bel, hebben het bezwaar dat
iemand in een crisissituatie niet meer de kracht heeft ze te bedienen en zo wellicht ook de buitenwereld niet bereiken via deze
middelen •
.!e.s

,!w.!te.ir.IDJ!!S~s_ie§.m.~.

Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de gedechte aan een
2-t~apssysteem,

zodat de eerste trap zeer eenvoudig , en de benodigde energie (in welke vorm dan ook) klein kan blijven. De eerste
trap die bij de aanloop electrisch of mechanisch-acoustisch
(een klikkend "kikkertje"?) kan functioneren dient om de tweede
trap te activeren, die bv. via een telefoonlijn een automatisch
geprogrammeerd nummer kiest of een zwaailicht of een acoustisch
signaal in werking stelt. Het tweede dient de signalen van de
eerste trap te discrimineren t.o.v. stoorvelden of omgevingslawaai, omdat het voorkómen van valse alarm zeer belangrijk is.
Het gehele systeem moet getest kunnen worden zonder alarám te
maken of liever op basis van fail-safe werken.
De kosten dienen bij vddoende grote serie-grootte voldoende laag
te zijn. Een richtlijn is wellicht dat de prijs aantrekkelijk
dient te zijn om het pakket aan te schaffen als geschenk voor
iemand over wiens welzijn men bezorgd is.
Onderzocht zou moeten worden:
1. Wat zijn de behoeften van de bejaarden op dit punt ? Is men
gemotiveerd tot het gebruiken van een dergelijk hulpmiddel
c.q. hoe is de bejaarde te motiveren tot het gebruik er van.
Wat is de "omgeving" van personen in zo'n leefsituatie ? Wie
moet men bereiken bij alarm ? (Hier staat het sociaal-psychologische element voorop).
2. Aan welke bedieningaeisen moet de eerste trap voldoen ? Wat
kan iemand nog doen doen in zo'n situatie ? (Psychologisbhe,
ergonomische en fysiologische problemen).
3. Hoe moet de 1e en 2e trap in relatie tot de bevindingen
onder 1. en 2. eruit zien? (Technisch dominant ?)
4. Hoe kan een lage kostprijs worden gerealiseerd ? (Technischekonomisch).
Dit project wordt vanuit Eindhoven door Ing.

~.F.

Leopold, tele-

foon 472464 gecoached; wat betreft electronische en eventuele
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computer-aapeeten door Ir. L. Willems. telefoon 472319.
Vanuit Tilburg zal dit project gecoached worden door Prof. Dr.
P.J. Willems en/of Ir. P.J. Venemans, telefoon 013-662400 of
013-669111.
Qo.Q.r!!_inaiift:
Prof. Dr. P.J. Willems, KHT.
Dr. Ir. J.A.J. Roufs, THE.

). "Kruiseffeoten en integrale werking van diverse fysische
binnenmilieu parameters".
Gewenste waarden voor de diverse Binnenmilieu bepalende parameters
komen tot op heden geheel voort uit fysiologisch onderzoek, waaruit de normen worden afgeleid die leiden tot akseptabele grenzen
voor elke parameter afzonderlijk. Behaaglijkheid en/of gezondheid
betekent dan het voldoen, in een ruimte, aan ieder van dit stel
grenzen afzonderlijk, en de kwaliteit van de ruimte wordt bepaald
door de som van ieder der kwaliteiten. Er zijn nu een aantal aanwijzingen dat de kwaliteit van een ruimte bepaald wordt door
kruiseffecten tussen, en de integrale werking van, de diverse
fysische parameters.
Voorts bestaat de kwaliteit van een ruimte niet alleen uit het
beantwoorden aan fysische normen. Er is ook een belangrijke
sociaal-psychologische invloed, die de instelling van de gewenste
waarde van elk fysisch parameter mede bepaalt.
Er wordt binnen de vakgroep "Fysische aspecten van de gebouwde
omgevingn een 'instrument• ontwikkeld, waarmee het mogelijk is
de invloed van diverse paramèters op de kwaliteit van een ruimte
simultaan te onderzoeken. Met behulp van enquête-technieken
(evaluatieve schalen) is het mogelijk om met groepen proefpersonen tot kwaliteitsbeoordeling van een bepaalde situatie te
komen, en in tweede instantie de relatieve invloed van de fysische
parameters op deze kwaliteitsbeoordeling te bepalen.
De eerste proefnemingen in het provisorisch laboratorium, met
behulp van studenten in een college-situatie, zijn bevredigend
verlopen, temeer daar het laboratorium vele technische onvolkomenheden vertoonde. Significant te herkennen invloed van de lucht-
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temperatuur op het totaal oordeel van de ruimte was het belangrijkste resultaat. Ook is de positie van de proefpersonen in de ruimte
van significante betekenis geweest op het kwaliteitsoordeel van de
ruimte.
In het nieuwe A.K.V,-laboratorium, dat medio 1977 gereed zal komen,
zullen een aantal van de eerste experimenten herhaald worden,
waarna een aantal andere situaties worden gesimuleerd. Voor-onderzoek t.a.v. de andere situaties zal bestaan uit het vaststellen
van "omgevingsvariabelen" die in de situatie van belang zijn. Voor
de vakgroep blijft natuurlijk van belang de relatieve invloed van
de fysische parameters te bepalen, zodat in het nieuwe A.K.V.- laboratorium, beter dan in het provisorisch laboratorium, gestreefd is
naar het onafhankelijk van elkaar instellen en>.beheersen van de
fysische parameters als: luchttemperatuur, luchtvochtigheid, stralingstemperatuur, luchtsnelheid, verlichtingssterkte op werkniveau,
helderheidaeontrasten en achtergrond-geluiddrukniveau.
QO,ê:CQi.!!KL
Drs. G.L.M. van Heek, KHT,
Vakgroep Persoonlijkheidsleer en Psychodiagnostiek.
Ir. J.T.H. Lammers, THE,
Vakgroep Fysische aspecten van de gebouwde omgeving,
Afdeling Bouwkunde.

4. 'Onderzoek naar leesstoornissen"
Bij het onderzoek naar leesstoornissen bij kinderen die niet
berusten op optische afwijkingen is op het IPO het probleem voornamelijk benaderd vanuit de medische en psychofysische aanpak.
Het ware wenselijk de inspanning vanuit de psychologische hoek
(met name door in de functieleer gespecialiseerden) te vergroten.
Bij dit pro,ject zijn dus een medicus (oogarts) en peychofysici
betrokken. Er is dus vooral versterking nodig vanuit de psychologie en wel speciaal de functieleer.
Q,o.Q.r.9.1na1i.f1:
Prof. dr. P.J. Willems, KHT.
Dr. Ir. J.A.J. Roufs, THE.
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5. "De integratie van de TV-loupe in het onderwi,is voor zeer slechtzienden''.
We hebben momenteel de beschikking over TV loupes als hulpmiddel
voor zeer slechtzienden. Dit hulpmiddel blijkt zeer goed te functioneren voor volwassenen met een bijzonder;lage visus. Bij gebruik in
het lager onderwi,j s aan slechtziende kinderen ontstaan bij zondere
problemen.
De onderwijzer taoet aan ieder kind afzonderlijk iets kunnen vragen.
Het kind moet kunnen antwoorden en aanwijzen in een vergroot beeld.
De onderwijzer moet kunnen aanwijzen in een beeld, dat voor het
kind wordt vergroot. De apparatuur moet geschikt zijn voor instructiefilms en dia's of school-TV programma's. Het moet robuust zijn
met vooral niet te veel knoppen !
Het project behelst een studie hoe de apparatuur er moet uitzien,
opdat het onderwijs m.b.v. dit hulpmiddel zo natuurlijk mogelijk
verloopt. Het dient een samenwerking tussen technici en onderwijsdeskundigen (sociologen en psychologen) te zijn. Hierbij is ook
nog te onderzoeken een psychologisch probleem, te weten de soms
falende motivatie van gebruikers (men begint met 'frisse moed'
een dergelijk hulpmiddel te gebruiken, maar na verloop van tijd
blijkt het niet meer of nauwelijks, of niet adekwaat, te worden
gebruikt). Tevens moet worden nagegaan of het leerproces bepaalde
bottlenecks bevat die de motivatie veroorzaken en/of versterken.
Qo.Q.r,ài.na!i.!!,:
Prof. P.J. Willems, KHT.
Dr. Ir. J.A.J. Roufs, THE.

