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HET MEDISCHE VERHAAL EN PLEIN PUBLIC 

FRANS J. MEIJMAN* 

De medische zaak is ons aller - individuele - belang en is daarmee tegelijk een publieke 
aangelegenheid. Die dualiteit tussen strikt persoonlijke levenssfeer en collectief belang 
brengt met zich mee dat het medische verhaal - dat wat de geneeskunde in het algemeen 
en de arts in het bijzonder te melden heeft - niet zonder meer tot het publieke domein 
behoort. Het is geen makkelijke kwestie steeds opnieuw een balans te vinden tussen 'geef 
het publiek wat het publiek toebehoort' en 'houd binnenskamers wat daar — vooralsnog 
- moet blijven om valse hoop of paniek tegen te gaan'. Medische zaken liggen gevoelig, 
maar hebben juist om die reden zo'n bijzondere aandachtswaarde in de publiekscommu-
nicatie. Daarom blijft het medische verhaal niet binnen de beslotenheid van de spreek
kamer, het ziekenhuis of het familiegesprek. Het vindt via diverse kanalen zijn weg naar 
het publieke domein. Anders dan in deze tijd van medisch televisiedrama en medische 
websites op internet vaak wordt gedacht, is die publieke aandacht voor medische kwesties 
niet eigen aan deze tijd, maar al eeuwenoud. Steeds zijn op uiteenlopende wijzen voor 
een breed publiek allerhande medische visies uitgedragen of verfoeid en praktische toe
passingen aangeprezen of bestreden. Anderzijds hebben in alle tijdsperioden de publieke 
beeldvorming en opinie invloed gehad op de betekenistoekenning aan medische fenomenen 
en noties door leken en beroepsbeoefenaren. In medische aangelegenheden was - naar 
het vooralsnog lijkt - publieksvoorlichting onderdeel van publiekscommunicatie, in de 
zin van uitwisseling van informatie en interactie tussen participanten. De eeuwenoude 
publieke aandacht voor gezondheid en ziekte en het alom onderkende belang van de 
bestudering van de wisselwerking tussen theorieën, praktijken en de culturele en maat
schappelijke context laten echter onverlet dat gerichte studie van de geschiedenis van de 
medische publiekscommunicatie, dan wel -voorlichting in Nederland eerder tot de inciden
tele toevalligheden lijkt te behoren dan dat gesproken kan worden van een systematische en 
gestructureerde aanpak. 

Dit themanummer wil illustreren dat hier wel degelijk sprake is van een interessant en 
leerzaam studieterrein. De onderwerpen en vraagstellingen die in dit nummer de aan
dacht krijgen, zijn via een sprokkelmethode tot stand gekomen en belichten het brede 
terrein van de medische publiekscommunicatie slechts vanuit enkele typerende thema's 
en karakteristieke uitingsvormen. Men kan het een journalistieke aanpak noemen. Het 
nummer wil echter de opmaat zijn voor het intensiveren van de wetenschappelijke aan
dacht voor de popularisering van het medische verhaal door de eeuwen heen. 

Motieven 
Waarom aandacht voor de geschiedenis van de medische publiekscommunicatie? 
Verrassenderwijs mag men belangstelling, laat staan enthousiasme in deze, niet vanzelf
sprekend aanwezig achten, noch bij medici, noch bij journalisten en zeker niet bij stu
denten. Zonder andere drijfveren van minder belang te achten wil ik hier drie motieven 
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vermelden. Allereerst is daar eenvoudigweg het genoegen kennis te nemen van allerhande 
historische weerspiegelingen van de dynamiek in de verhoudingen tussen ziekte en 
gezondheid, het individu, diverse sectoren of gedaanten van 'het publiek' en beroepsbe
oefenaren en geleerden. Zo'n genoegen heeft een persoonlijk karakter. Zo verrast mij het 
middeleeuwse leerdicht over gynaecologie en verloskunde Der vrouwen heimlicheid door 
de combinatie van onverbloemde nuchterheid over intieme zaken en poëtisch verwoord 
respect voor die intimiteit.' In contrast daarmee roept de stichtelijke bezorgdheid die 
spreekt uit de publieke inzet van artsen-voorlichters in de negentiende eeuw enige plaats
vervangende schaamte bij mij op.^ Dergelijke ervaringen geven echter reliëf aan het beeld 
van publiekscommunicatie dat ik me vorm en ik neem aan dat dit ook voor anderen 
opgaat. 

Dat brengt ons op de betekenis van geschiedkundige kennis en inzichten voor het 
onderwijs en de nascholing. Voor menigeen is het moeilijk te doorgronden hoe verschil
lend de betekenis en uitwerking kunnen zijn van biomedische fenomenen in de individu
ele sfeer en op het collectieve vlak. Medische publiekscommunicatie en - als het goed is -
ook medische publieksvoorlichting dragen de complexe verhouding tussen het individu
ele en het collectieve belang altijd in zich. Inzicht in de mechanismen van medische 
publiekscommunicatie en in de effecten van publieksvoorlichting kan daarom helpen 
flexibel te leren denken op de nogal eens contrasterende niveaus van het individu en de 
gemeenschap. Karakteristieke casuïstiek uit de geschiedenis is daarbij letterlijk een voor
beeldgeschiedenis. Positionering in de tijd geeft immers inzicht in de ontstaansgeschiedenis 
en de afloop van een gebeurtenis. Daardoor wordt het makkelijker de verschillende per
spectieven van de individuele versus de collectieve dimensie te begrijpen. 

Een typerend voorbeeld is onlangs door de arts-microbioloog A.S. Lampe buiten de 
kring van medisch historici onder de aandacht gebracht door te refereren aan de colleges 
op internet van Robert Bender van de universiteit van Michigan.' Bender behandelt de 
geschiedenis van Mary Mallon (1869-1938), een arme kokkin en draagster van de besmet
telijke darmbacterie Salmonella typhi, wier individuele geschiedenis in reactie op de druk 
uit naam van de publieke zaak haast mythische vormen aannam als 'Typhoid Mary', een 
soort femme fatale die later menig kunstenaar heeft geïnspireerd. Haar geschiedenis is 
een voorbeeld van wat bij dragerschap van een besmettelijke ziekte aan de orde kan zijn 
en vooral van wat er fout kan gaan, in het bijzonder wanneer de media zich op de zaak 
hebben gestort. De gevolgen van dragerschap van Salmonella typhi in bijvoorbeeld de 
voedingssector zullen tegenwoordig in de westerse wereld waarschijnlijk niet snel meer 
de voorpagina van de dagbladen halen, maar vergelijkbare problemen liggen voor het 
oprapen. Hoe in de praktijk van de individuele gezondheidszorg, de openbare gezond
heidsbescherming en de publieksvoorlichting adequaat en toch evenwichtig om te gaan 
met dragerschap van virussen als hepatitis B en HIV, van bacteriën als multiresistente 
tuberkelbacillen en multiresistente stafylokokken of van ziekteverwekkende prionen? 
Gezagsdragers, medici en journalisten van nu en straks zouden van de weerspannige 
Mary veel kunnen leren, bijvoorbeeld dat criminalisering van de drager van een besmet-
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telijke ziekte voor de gemeenschap risicoverhogend en voor het publiek angstaanjagend 
kan uitpakken. 

De heersende publieke opinie - gevoed als zij wordt door deskundigen en journalisten 
'van deze tijd' - verdient permanent de aandacht vanuit een historische invalshoek, in de 
zin van correctie van onjuistheden en reflectie op vooronderstellingen en interpretaties. 
Daarbij dient het collectieve geheugen als zijnde basis voor de publieke opinie - zeker 
waar het biomedische kennis en inzichten met potentiële gevolgen voor het publieke 
belang betreft - steeds opnieuw te worden opgefrist. Een vasthoudende speurderszin kan 
daarbij niet worden gemist, want zowel de wetenschap als de journalistiek blijken gevoe
lig voor het selectief toeslaan van het 'amnesia-virus'.'* En als wetenschappers en journa
listen blind - of scheel - blijken voor kennis en inzichten uit het verleden, blijft het 
algemene publiek onwetend achter. Zeker ten aanzien van zaken als gezondheid, ziekten, 
voeding en veiligheid is onwetendheid bij het publiek riskant, want 'men' bevroedt of 
vermoedt al snel 'iets' en dat werkt ongelukkig uitpakkende mythevorming in de hand. 
Nu zou men zijn vertrouwen in deze eenvoudigweg kunnen vestigen op het adagium: 
openbaarheid voorkomt mythevorming.' En echte openbaarheid verlangt een weten
schappelijke en journalistieke benadering die verder gaat dan twee jaar terug. Maar juist 
de geschiedenis van de medische publiekscommunicatie kan duidelijk maken dat het niet 
zo simpel ligt. Zeker bij emotioneel gevoelige, angstaanjagende of onzekere zaken is 
openbaarheid niet per se een waarborg tegen vertekening, miscommunicatie en mythe
vorming, die optreden ten dienste van de angstbezwering. 

Onderzoeksperspectieven 
Mijn boodschap tot dusver moge duidelijk zijn: de geschiedenis van de medische 
publiekscommunicatie verdient de aandacht. Willen we daarbij niet blijven steken bij 
mooie frasen, dan verdient het wetenschappelijk onderzoek een impuls. Daarbij zijn 
afbakening van thematiek en prioritering van probleem- en vraagstellingen vereist, want 
de waaier aan onderwerpen en invalshoeken in dit - nog maar summiere - themanum
mer maakt duidelijk dat de opdoemende onderzoekslijnen gemakkelijk kunnen gaan 
divergeren. Daar is op zich niets op tegen, maar bij beperkte beschikbaarheid van onder
zoekers en middelen ligt enige afstemming in de rede. Discussie, nader beraad en wellicht 
een werkconferentie kunnen ons in deze verder helpen. Bij het toegroeien naar onder
zoeksgebieden zijn de keuzen voor te bestuderen onderwerpen (besmettelijke ziekten, 
voeding, drinkwater ...), media en presentatievorm (gezondheidsboeken, publieks-
demonstraties, vrouwenbladen, advertenties ...) en intermediairen (journalisten, school
meesters, geneesheren ....) in zekere zin arbitrair, hoewel een systematische bibliografische 
verzameling en ordening op zichzelf al een welkom project zou zijn. Bij het uitstippelen 
van de onderzoekslijnen gaat het er echter allereerst om de gedachten te bepalen met 
betrekking tot de centrale elementen in de probleemstellingen. Daarbij zou men - bij
voorbeeld - kunnen denken aan de volgende bundeling van invalshoeken: 
- de medische publiekscommunicatie als ontmoeting van de volksgeneeskunst met de 

geneeskunde op gezag van geleerden (waarin sloten gecommuniceerde beelden, 
begrippen, noties en praktijken over en weer aan en waarin botsten deze?); 

4 F. Meulenberg en F.]. Meijman, 'Opportunisme en oogkleppen in wetenschap en journalistiek. Een voorbeeld 
van 'besmet' verklaard onderzoek', Medisch Contact '^6 (2001) 1904-1907. 

5 H.F. Veenendaal, 'Wees precies met bronnen', NRC Handelsblad 6 juli 2002, 6. 
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- de medische publiekscommunicatie als uitdrukking van de verhoudingen tussen 'het 
publiek' in al zijn gedaanten en de deskundigen en beroepsbeoefenaren in al hun gele
dingen; 

- de medische publiekscommunicatie als controlemechanisme van 'de geleerde wereld' en 
'het publiek' over en weer, met gezagsdragers als faciliterende factor, als dienstverlenend 
aanspreekpunt. 

In deze schets komen grofweg een historisch antropologische, een historisch sociologische 
en een historisch politicologische of-juridische invalshoek tot uitdrukking. In een andere 
bundeling zouden 'kerndisciplines' als taalkunde en natuurwetenschappen (vanuit een 
geschiedkundige benadering) kunnen worden belicht. Waarmee duidelijk mag worden 
dat - waar zowel geneeskunde als communicatieleer uit alfa-, bèta- en gammacompo
nenten zijn opgebouwd - wij bij de bestudering van de geschiedenis van de medische 
publiekscommunicatie van doen hebben met een amalgaan van invalshoeken en benade
ringswijzen. 
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