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Introductie 
I De status quo 

In groep 7 op de basisschool vroeg de leraar onze grootste angst te beschrijven. Op een klein papiertje 

schreef ik ‘de dood’. De leraar haalde alle papiertjes op en las deze klassikaal voor. De verbazing toen 

ik hoorde dat maar drie andere kinderen ook ‘de dood’ opgeschreven hadden herinner ik mij nog 

goed. Hoe konden kinderen angsten gedurende het leven heftiger vinden dan de dood? Waarom was 

het einde, deze onbekende duisternis niet de grootste angst van iedereen? Met mijn ouders besprak 

ik mijn angst, maar een gerust gevoel over de eindigheid van het leven konden ze mij niet geven. Ik 

besloot er niet meer over te praten; als ik er niet over begon, werd de dood ook niet besproken. Jaren 

later realiseerde ik me dat de dood me niet meer bang maakt. Door gewoon niet aan de dood te 

denken en je mentaal te wapenen tegen confrontaties van de eindigheid ben ik van mijn angst verlost. 

Wat ook hielp was dat er, behoudens de paar begrafenissen en crematies, nauwelijks echte 

confrontaties met de dood waren. Ditzelfde zag ik bij mensen om mij heen; in het dagelijks leven ziet 

men geen dood. Natuurlijk is het verdriet om sterfgevallen wel zichtbaar, soms zag ik iemand in tranen 

daarom. Maar meestal was dit van korte duur: iemand laat zich even gaan, herpakt zich en gaat weer 

verder met de orde van de dag. Echte rouw lijkt een privéaangelegenheid te zijn, men houdt zichzelf 

‘in bedwang’ tot geschikte momenten om verdriet te uiten. Het uiten van verdriet op school of werk 

wordt dan ook weleens een ‘verlies van controle’ genoemd. En stervende mensen zijn al helemaal 

zeldzaam; dit is alleen weggelegd voor echt terminaal zieke mensen die zich in de laatste fase 

bevinden. Wat ik zag was dat de meeste mensen met levensbedreigende ziekten aan het ‘strijden’ zijn 

voor het leven, en zich pas helemaal op het einde overgeven aan de dood (met of zonder echte 

acceptatie van het einde). Ziekte en dood zijn zaken die behandeld worden door de geneeskunde. Pas 

als ze daar niks meer voor je kunnen doen overlijd je, of je maakt eerst nog een uitstap naar het 

alternatieve circuit. Het lijkt erop alsof men vandaag de dag de dood verdringt uit de geest totdat het 

moment werkelijk daar is. De Griekse filosoof Epicurus (341–270 v.Chr.) verkondigde: “de dood gaat 

ons niet aan, want zolang wij bestaan, is de dood er niet. En wanneer de dood er is, bestaan wij niet”1. 

Is dit hoe de mens vandaag de dag met de dood omgaat? 

 De plaats waar in de moderne tijd de dood lijkt te huizen, naast de kerk, is het ziekenhuis. 

Twee jaar geleden ben ik begonnen met mijn coschappen waar ik regelmatig in aanraking ben 

gekomen met sterven en dood. Enkele vertrekken uit het leven zal ik nooit meer vergeten. Het heeft 

iets magisch: een oude ziel die in bed ligt, met open armen wachtend op het einde, omringt door 

geliefden die in vrede hun laatste groet brengen. Op zo’n moment lijkt de tijd/wereld even stil te staan. 

Het merendeel van de vertrekken uit het leven die ik heb meegemaakt gingen echter gepaard met 

veel tumult. Men ging ‘strijdend ten onder’, zoals menig stervende of geliefde van een stervende dat 

ook wenste. Patiënten met een potentieel dodelijke ziekte staarden zich blind op de kans dat een 

behandeling hen zal genezen, patiënten met dodelijke ziekten staarden zich blind op de kans dat een 

experimentele behandeling hen zal genezen. Nou vond ik dit in eerste instantie begrijpelijk: het leven 

is mooi en de geneeskunde kan veel om het leven te rekken, waarom zomaar opgeven? Een ander 

fenomeen in het ziekenhuis gaf mij het gevoel dat er iets niet klopt in de omgang met de dood. Bij 

iedere opname in het ziekenhuis is het protocol om een reanimatie beleid vast te stellen; of de 

opname voor een colonoscopie of na een triple bypass is maakt niet uit. Veel mensen die naar hun 

 
1 David Konstan, ‘Epicurus’, bezocht op https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/epicurus/ 10 December 

2019. 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/epicurus/
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reanimatie wens gevraagd worden antwoorden direct “reanimeren”, anderen zijn verrast door de 

vraag, sommigen zijn in shock en enkele ouderen antwoorden nuchter met een niet-reanimeren wens. 

Er wordt geen slecht nieuws gebracht, maar enkel de confrontatie met hun eindigheid brengt mensen 

in een soort staat van ontkenning of maakt (over het algemeen negatieve) emoties los; dat reanimatie 

ook in het ziekenhuis een sterftepercentage van >80% kent en de overlevende niet zelden 

neurologische schade oploopt komt bij velen niet eens meer binnen.2,3 Waren deze mensen hun 

sterfelijkheid vergeten?  

Er lijkt een verfijnde taboe te heersen op dood en sterven. Iedereen lijkt in theorie te weten 

dat mensen sterven en we worden vaak geconfronteerd met nieuwsberichten waarin mensen zijn 

overleden. Maar deze theoretische kennis lijkt zich niet te vertalen in een werkelijk inzicht in de 

eindigheid van het leven. Mensen lijken de dood te rationaliseren of te verdringen, wat op het eerste 

gezicht wellicht correcte coping mechanismen lijken. Echter zijn dit beiden coping mechanismen die 

in de psychiatrie ingedeeld worden onder de ‘neurotische afweermechanismen’: coping mechanismen 

die in goede tijden meestal voldoende zijn, maar geen werkelijke mentale weerbaarheid en 

draagkracht bieden waardoor mensen in tijden van stress vatbaar zijn voor psychische ontregeling en 

psychiatrische ziekte.4 Lijdt de hedendaagse mens werkelijk aan een soort massa neuroticisme t.a.v. 

de dood?5 Of wordt de dood adequaat in bedwang gehouden door de geneeskunde in een 

samenleving waarin eindelijk een soort stoïsche levensfilosofie is doorgedrongen? Waar is de dood en 

hoe gaan wij ermee om? 

 

II Op zoek 

Al snel vond ik tijdens mijn onderzoek dat meer mensen de dood kwijt zijn. Bruce J. Miller is werkzaam 

als palliatief arts voor het USCF Medical Center en is voormalig executief directeur van het Zen Hospice 

Project in San Francisco. Hij begeleidt mensen zowel fysiek als mentaal in de laatste levensfase. 

Wegens een levensbedreigend ongeluk in zijn tiener jaren waardoor een onderarm en beide 

onderbenen geamputeerd zijn, heeft hij een intiemere relatie met de dood dan de meeste mensen.6 

Hij ziet dat mensen zich niet realiseren dat het leven op een dag stopt, waardoor zij minder waarderen 

wat zij op dit moment hebben.7 Volgens Vicki Jackson, chief of palliative care in het Massachusetts 

General Hospital, houden mensen deze realisatie zelfs actief af: “Nobody welcomes conversations 

about dying”.5 Miller vertelt dat de dood vandaag de dag gezien als een pathologie5 en haar domein 

dan ook wordt beheerst door de gezondheidszorg.6 De gezondheidszorg is een systeem wat 

ontwikkeld is met ziekte als focus, niet mensen; het is een plek voor acute traumata en ziekte. De 

 
2 Catherine A. Bon, Baruch Berzon, Joshua Schechter, Ali A. Sovari, ‘What are the survival rates for patients with cardiac 
arrest treated with cardiopulmonary resuscitation (CPR)?’, bezocht op https://www.medscape.com/answers/1344081-
122892/what-are-the-survival-rates-for-patients-with-cardiac-arrest-treated-with-cardiopulmonary-resuscitation-cpr op 10 
December 2019. 
3 Clare Welbourn, Nikolaos Efstathiou, ‘How does the length of cardiopulmonary resuscitation affect brain damage in 

patients surviving cardiac arrest? A systematic review’, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency 
Medicine 26 (2018). 
4 Greet Vanaerschot, Kees Kooiman, Gilbert Lemmens, Ton van Balkom, Psychologie van normaal en pathologisch psychisch 
functioneren. Leerboek psychiatrie, ed. M.W. Hengeveld, A.J.L.M. Balkom, C. van Heeringen, B.G.C. Sabbe (de Tijdstroom, 
2018) 3:130. 
5 Depressieve-stemmingsstoornissen & Angststoornissen. Leerboek psychiatrie, 10,11:333,364 
6 Jon Mooallem, ‘One Man’s Quest to Change the Way We Die’, bezocht op 

https://www.nytimes.com/2017/01/03/magazine/one-mans-quest-to-change-the-way-we-die.html op 13 Januari 2020. 
7 Bruce J. Miller, ‘We’re looking at death all wrong. Here’s why.’, bezocht op 
https://www.youtube.com/watch?v=bHV0My7KibM&list=PLpgzpJQWdAMz9bO0PU_C6szKGdghWk2vn&index=3&t=0s op 
13 Januari 2020. 

https://www.medscape.com/answers/1344081-122892/what-are-the-survival-rates-for-patients-with-cardiac-arrest-treated-with-cardiopulmonary-resuscitation-cpr
https://www.medscape.com/answers/1344081-122892/what-are-the-survival-rates-for-patients-with-cardiac-arrest-treated-with-cardiopulmonary-resuscitation-cpr
https://www.nytimes.com/2017/01/03/magazine/one-mans-quest-to-change-the-way-we-die.html
https://www.youtube.com/watch?v=bHV0My7KibM&list=PLpgzpJQWdAMz9bO0PU_C6szKGdghWk2vn&index=3&t=0s
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onpersoonlijke semi-steriele omgeving van de ziekenhuiskamer vol met medische technologie is geen 

plaats om te leven, laat staan om te sterven. Wij verwachten te veel van de gezondheidszorg waardoor 

die te vaak, met name op het gebied van sterven en dood, niet volgens verwachting levert.8  

Bert Keizer, verpleeghuisarts en afgestudeerd filosoof,9 stelt een soortgelijke diagnose. 

Anders dan Miller, die de verantwoordelijkheid bij de patiënten legt, plaatst Keizer deze meer bij de 

artsen. Moderne artsen, gemotiveerd door een overschatting van de moderne geneeskunde en angst 

om de dood te veroorzaken, blijven diagnosticeren en behandelen tot aan het graf; ook als de patiënt 

zelf in alle rust de verdere degeneratie van zijn/haar lichaam afwacht of zelfs verwelkomt.10,11 “Het 

ziekenhuis is een diagnosefabriek geworden”, schrijft Keizer.12 De diagnosefabriek is een gebouw vol 

diagnostiek en therapie, met “op de begane grond een stiekeme ruimte, eufemistisch weggemoffeld 

onder de naam ‘stiltecentrum’, waar de patiënt zich eindelijk kan plaatsen tegenover die andere vraag: 

en hoe is het voor mij om het te hebben?”.11 Deze splitsing tussen lichaam en geest in het ziekenhuis 

ziet Keizer ook in de spreekkamer: voor het lichaam heeft de arts biochemie, voor de geest aandacht. 

Naarmate de biochemie potenter werd, was er minder aandacht nodig waardoor de aandacht voor 

het grootste gedeelte vervangen is door biochemie11,13; het aandeel van de aandacht in het consult is 

tegenwoordig te vaak gelijk aan het aandeel van de stilteruimte in het ziekenhuis. Aldus leggen artsen 

de focus op het terugdrijven van de dood en niet op inzicht en acceptatie ervan. 

Deze twee artsen vertellen ons niet alleen dat mensen hun dood uit het oog verloren zijn, 

maar ook dat deze relatie t.o.v. de dood verband houdt met de moderne geneeskunde. Volgens Miller 

behoort de dood niet meer toe aan de mens maar aan de geneeskunde: de dood is ‘gemedicaliseerd’. 

Keizer beschrijft binnen de geneeskunde een zekere behandel en diagnose drift die persoonlijke 

aandacht overstemt: alles is gericht op ‘wat is het’ en ‘hoe gaan we het behandelen’.11 Deze twee 

artsen bevestigen mijn vermoeden dan de mens het werkelijke inzicht in de dood mist. Daarbovenop 

lijkt de moderne geneeskunde hier een grote rol te spelen. Hoe kan het dat de mens, een soort (homo 

sapiens) die volgens recent onderzoek al zo’n 280.000 tot 350.000 jaar op aarde rondloopt,14 nog 

steeds inzicht in dit inherente onderdeel van het leven mist? Of was het vroeger anders en hebben wij 

het inzicht juist verloren met de komst van de moderne geneeskunde? En zo ja, moeten en kunnen 

wij dit veranderen? In mijn scriptie ben ik opzoek gegaan naar het antwoord op deze vragen.  

 

III Antwoorden 

Om een oordeel te kunnen vellen over het heden, moeten wij eerst kijken naar het verleden. Om de 

houding t.o.v. de dood in historisch perspectief te plaatsen, het ik gebruik gemaakt van het boek 

L’Homme devant la mort (het uur van onze dood; 1977). In dit boek beschrijft historicus Phillipe Ariès 

een uiterst diepe en gedetailleerde geschiedenis van de dood in het Westen.15 Vijftien jaar lang 

bestudeerde hij de afgelopen 1500 jaar aan begrafenis gebruiken, begraafplaatsen, testamenten, 

 
8 Bruce J. Miller, ‘What really matters at the end of life’, bezocht op https://www.youtube.com/watch?v=apbSsILLh28 op 

13 Januari 2020. 
9 Bert Keizer, Altijd Troosten (Medisch Contact 2016) 8,9. 
10 Keizer, Altijd Troosten, 47 
11 Keizer, Altijd Troosten, 53. 
12 Keizer, Altijd Troosten, 55. 
13 Keizer, Altijd Troosten, 57. 
14 NOS, ‘Homo sapiens leefde al veel eerder dan gedacht’, bezocht op https://nos.nl/artikel/2177091-homo-sapiens-

leefde-al-veel-eerder-dan-gedacht.html op 11 juli 2020. 
15 Phillipe Ariès, L’Homme devant la mort (Univers Historique 1977). 

https://www.youtube.com/watch?v=apbSsILLh28
https://nos.nl/artikel/2177091-homo-sapiens-leefde-al-veel-eerder-dan-gedacht.html
https://nos.nl/artikel/2177091-homo-sapiens-leefde-al-veel-eerder-dan-gedacht.html
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notariële aktes, inscripties, kronieken en literaire werken,16 een methode gelijkend aan Michel 

Foucault’s Archeologie.17 In dit werk is te lezen dat de mens de dood vroeger zichtbaar was in de 

samenleving en omringt werd door rituelen die beangstigende en onbekende natuur ervan temde. 

Pas sinds recent is volgens Ariès de laatste periode aangebroken t.a.v. de houding t.o.v. de dood,15 

een periode die zijn uiteindelijke vorm aannam met de totale medicalisering van de dood. Het is een 

periode waarin wij ons volgens mijn observatie van het heden nog steeds in bevinden: de periode van 

de onzichtbare dood. Deze onzichtbaarheid van de dood werkt wanneer de dood er niet is, maar 

uiteindelijk moeten wij haar allemaal onder ogen zien. Het einde van het leven is niet iets wat licht 

opgevat kan worden en simpelweg in de ogen aangekeken kan worden. Als gevolg van onze huidige 

coping mechanismen ‘rationaliseren’ en ‘verdringen’ zie je dan ook menig mens psychisch ontregelen 

bij confrontaties met de eigen dood of de dood van een ander. De mens lijdt onder deze ontkenning 

en probeert de dood te controleren door miljarden te blijven pompen in de geneeskunde, ondanks 

dat de dood nog nooit overwonnen is. Deze geneeskunde en het aanzien wat het verkregen heeft 

spelen een hoofdrol in het ontstaan van onze huidige houding t.o.v. de dood. Om vervolgens deze 

invloed en het begin ervan te ontrafelen, heb ik mij gericht op het ontstaan van de moderne 

geneeskunde met het werk Naissance de la clinique: une archéologie du regard médical (de geboorte 

van de kliniek: een archeologie van medische perceptie; 1963) van Michel Foucault18 als uitgangspunt. 

Foucault beschrijft begin 19e eeuw echter een geneeskunde waarin de dood zichtbaar is en waardoor 

de dood zichtbaar gemaakt wordt in de samenleving. Door mijn eigen analyse van de periode tussen 

de publicatie van Naissance de la clinique en het heden, heb ik de voorwaarden van de mogelijkheid 

geïdentificeerd die ten grondslag liggen van een geneeskunde die de huidige ontkennende 

dodencultus voortbrengt: de basis werd gevormd door de grote vooruitgang in diagnostische 

technieken waardoor de dood naar de achtergrond van de medische praktijk verplaatst is, wat i.c.m. 

de maakbaarheid mentaliteit, het geneeskundige winstoogmerk en de toenemende successen in 

levensverlenging heeft geleid tot het aannemen van de zogenaamde ‘therapeutisch medische blik’ 

door artsen. Met deze therapeutisch medische blik bekijken de artsen patiënten en ziekte an sich. 

Doordat de geneeskunde sinds de medicalisering van de dood verantwoordelijk is voor het temmen 

ervan, vertaald deze geneeskundige focus op leven zich direct naar de samenleving, waardoor waarlijk 

inzicht in de dood massaal ontbreekt.  

In het laatste hoofdstuk van mijn scriptie lokaliseer ik trends in de geneeskunde en de houding 

t.o.v. de dood. Ik speculeer over het pad naar de toekomst wat wij behandelen en over mogelijkheden 

deze te wijzigen. Met een harde wind in de rug en een roze lenzen over de ogen loopt de mens door 

een tunnel richting een toekomst zonder dood; een probleem wordt niet gezien en momenten van 

stilstand en contemplatie zijn er niet tot nauwelijks. De pas zit er goed in en de mens gaat door, een 

nieuwe weg inslaan is geen realistische optie. Het einde van de tunnel zal uitwijzen of wij de juiste 

weg hebben gekozen.  

 
16 Robert Nisbet, ‘Death in the West’, bezocht op https://www.nytimes.com/1981/02/22/books/death-in-the-west.html op 

18 Februari 2020. 
17 Gary Gutting, Johanna Oksala, ‘Michel Foucault’, bezocht op https://plato.stanford.edu/entries/foucault/ op 18 Februari 
2020. 
18 Michel Foucault, Naissance de la Clinique (Galien 1963). 

https://www.nytimes.com/1981/02/22/books/death-in-the-west.html
https://plato.stanford.edu/entries/foucault/
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Hoofdstuk 1: De onzichtbare dood 
1.1 De dood door de eeuwen 

Een invloedrijk persoon in de leer van de Westerse houding tegenover de dood is Philippe Ariès. Hij 

was een Frans geschiedkundige actief in de 20e eeuw waarin hij veel schreef met bijzondere aandacht 

voor de dood. Ariès beschouwt de essentie van de dood (een vredige slaap, begin van het hiernamaals, 

poort naar het paradijs of de hel, het einde etc.) als een sociaal construct. Dit betekent dat deze 

afhankelijk is van de houding die een mens of een bevolkingsgroep t.o.v. de dood aanneemt.1 In 1977 

publiceerde hij het invloedrijke boek L’Homme devant la mort (Nederlands: het uur van onze dood) 

waarin hij 1500 jaar van Westerse houding tegenover de dood uiteenzet.2 Hij verdeelt de historie in 5 

fasen van houdingen: 1. De getemde dood (500-1200), 2. Dood van het individu (1200-1500), 3. De 

alomtegenwoordige dood (ca. 1500-1780; memento mori), 4. De dood van de ander (1780-1950), 5. 

De onzichtbare dood (1950-heden).3 Fase één werd gekenmerkt door een volledige aanvaarding van 

de dood. De dood was geen individueel lot maar een publieke gebeurtenis. De dood werd, met name 

onder invloed van het christendom, gezien als een vredige slaap die een brug vormde naar het 

hiernamaals. Ondanks deze positieve connotatie was de dood oncontroleerbaar, iets ‘wilds’. Deze 

wilde natuur van de dood werd in fase één adequaat getemd door rituelen waarmee de dood omringt 

werd.4 In fase twee werd het accent op de eeuwige rust van de dood verschoven naar het 

sterfmoment, het laatste oordeel. Sterven werd een ware kunst: de ars moriendi. Het thema danse 

macabre (zie afbeelding 1) herinnerde de mens aan zijn sterfelijkheid en aan de zinloosheid van 

onderscheidingen van sociale rang in het aangezicht van de dood. De dood was prediker, rechter en 

biechtvader.5 

 

 
1 Verscheidene auteurs, ‘Phillipe Ariès’, bezocht op https://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_Ari%C3%A8s op 18 Februari 

2020. 
2 Nisbet, ‘Death in West’. 
3 Phillipe Ariès, Het uur van onze dood: Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken (Elsevier 1987). 
4 Ariès, Uur van onze dood, 13-104. 
5 Ariès, Uur van onze dood, 105-310. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_Ari%C3%A8s
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Afbeelding 1: ‘Triomf van de dood’, schilderij van Pieter Bruegel de Oudere, 1561-1562 (Museo Delprado, Madrid).6 Danse 

Macabre: de dood is onvermijdelijk en maakt iedereen gelijk5,7 Neem één of enkele minuten om de taferelen in het schilderij 

in je op te nemen: van de monarch linksonder reikend naar zijn rijkdom, naar de tevergeefs vluchtende mensen massa centraal 

rechts, tot de tevergeefs vechtende bende mensen in de verte centraal boven en alles er tussenin. 

 

In fase drie (1500-1780) was, met name onder invloed van Maarten Luther, niet alleen het sterfbed, 

maar het hele leven maatgevend bij het laatste oordeel. Memento mori (zie afbeelding 2): gedenk te 

sterven; wees er altijd op voorbereid en richt je leven daarnaar in. Artsen kregen onder toezicht van 

de kerk de rol van nuntius mortis (boodschapper van de dood): ‘geneeskunde is soms genezen, vaak 

verlichten, altijd troosten’ (Ambroise Paré, 1510-1590).8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Pieter Bruegel de Oudere, The Triumph of Death, bezocht op 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Triumph_of_Death#/media/File:The_Triumph_of_Death_by_Pieter_Bruegel_the_Elder.
jpg op 27 Maart 2020. 
7 Verscheidene auteurs, ‘Danse Macabre’, bezocht op 

https://en.wikipedia.org/wiki/Danse_Macabre#:~:text=The%20Danse%20Macabre%20(%2Fd%C9%91%CB%90,the%20Dan
se%20Macabre%20unites%20all. op 4 April 2020. 
8 Ariès, Uur van onze dood, 311-426 & A.P.N.A. de Groof, 'La médecine c'est guérir parfois, soulager souvent, consoler 

toujours'; zoektocht naar de oorsprong van een aforisme, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2002). 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Triumph_of_Death#/media/File:The_Triumph_of_Death_by_Pieter_Bruegel_the_Elder.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Triumph_of_Death#/media/File:The_Triumph_of_Death_by_Pieter_Bruegel_the_Elder.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Danse_Macabre#:~:text=The%20Danse%20Macabre%20(%2Fd%C9%91%CB%90,the%20Danse%20Macabre%20unites%20all.
https://en.wikipedia.org/wiki/Danse_Macabre#:~:text=The%20Danse%20Macabre%20(%2Fd%C9%91%CB%90,the%20Danse%20Macabre%20unites%20all.
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Afbeelding 2: ‘Vanitas’, schilderij van Pieter Claesz, 1630 (Mauritshuis, Den Haag). Vanitas (latijn: leegheid, ijdelheid) was een 

populaire stroming in Nederland gedurende de 17e eeuw. Een opgebrande kaars, een leeg glas, een horloge en een schedel: 

elk object wijst op eindigheid. Memento Mori.9,10 

 

Onder invloed van verlichtingsdenken raakt de mens in fase vier gepreoccupeerd met het aardse i.p.v. 

met het hiernamaals.11 Onder invloed van de secularisatie verdwijnt het geloof in hemel en hel naar 

de achtergrond en onder invloed van de Romantiek werd de dood beschouwd als iets moois.12 Het 

idee van een stoffelijke of kosmische oneindigheid13 kwam in de plaats van de religieuze 

oneindigheid.14 In het hiernamaals bestond geen hel en daarmee geen Kwaad meer, wat de dood op 

een bepaalde manier begerenswaardig maakte15: 

“De dood brengt troost, helaas!, maar geeft ook het leven. 

Hij is ons levensdoel, hij is onze enige hoop 

Hij is het elixer dat dronken voort doet leven 

En dat ons krachten geeft voor onze levensloop… 

Hij is de herberg die met glorie wordt beschreven: 

Waar je kunt zitten en eten, totdat de slaap je besloop.”16 

 
9 Maurits Huis, ‘Pieter Claesz, Vanitas-stilleven, 1630’ bezocht op https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-

collectie/kunstwerken/vanitasstilleven-943/ op 4 April 2020. 
10 Verscheidene auteurs, ‘Vanitas’, bezocht op https://nl.wikipedia.org/wiki/Vanitas op 4 April 2020. 
11 Ariès, Uur van onze dood, o.a. 460, 480, 486. 
12 Ariès, Uur van onze dood, 492. 
13 Ariès, Uur van onze dood, 434, 459, 465. 
14 Ariès, Uur van onze dood, 465. 
15 Ariès, Uur van onze dood, 493. 
16 Ariès, Uur van onze dood, 493 *Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mul, La mort des pauvres. 

https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/kunstwerken/vanitasstilleven-943/
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/kunstwerken/vanitasstilleven-943/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vanitas
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Omdat de dood niet het einde van een dierbare betekende, treurden nabestaanden niet om de dood 

op zich maar enkel om de fysieke scheiding van de ander29: Memento Mori (gedenk te sterven) 

veranderde in Memento Ilius (gedenk de gestorvenen).17 Met deze nieuwe dodencultus werd, 

ondanks de schijn van de openheid waarmee het werd omgeven, een begin gemaakt aan het 

verdoezelen van de dood: de ware dood werd weggestopt achter schoonheid.29 Fase vier was tevens 

de tijd van de industrialisatie, urbanisatie en van toegenomen welvaart waardoor de private sfeer 

opkwam.18 Onder invloed daarvan verschoof in de 19e eeuw de dood van een publieke aangelegenheid 

langzamerhand naar een privéaangelegenheid. Rouwrituelen werden teruggedrongen en de 

overledene werd geïnternaliseerd19: door de herinnering van de overledene in stand te houden, 

“wordt hen een tweede bestaan verschaft in ons binnenste, wat ongetwijfeld de enige ware 

onsterfelijkheid is”.20 Kerkhoven werden uit het zicht verwijderd wegens de angst voor infecties21 of, 

zoals ingenieur Chardouillet beweert in zijn boek Les cimetières sont-ils des foyers d’infection?, 

“omdat het schouwspel van de dood zo deprimerend is, dat men in een samenleving van gelukkig 

industrialisme geen tijd heeft zich met de doden bezig te houden”.22 In tegenstelling tot de steden is 

de dood in de dorpen echter nog wel iets vertrouwds en een sociale en publieke aangelegenheid.23  

In fase vijf, de onzichtbare dood, betrad de geneeskunde de dodencultus.24 Door de snelle 

vooruitgang op het gebied van comfort, privésfeer, persoonlijke hygiëne en opvattingen over 

besmettingsgevaar was iedereen wat fijngevoeliger: de dood was iets onfatsoenlijks en moeizaams 

geworden. Parallel daaraan was de succesvolle opkomst van de moderne geneeskunde. Door de 

toenemende verfijning van zorg was behandeling thuis vaak niet mogelijk, waardoor ernstig zieke 

patiënten naar speciale instellingen gebracht werden: de ziekenhuizen25 (waar de familie wegens de 

nieuwe onfatsoenlijkheid van de dood mee instemde). Aldus werd de sterfkamer van het woonhuis 

naar het ziekenhuis verplaatst.26 Met de hospitalisatie van terminale patiënten bleven er nog maar 

twee momenten over waarin er contact was tussen de stervende – of de dode – en de samenleving: 

de laatste momenten van de stervende en de rouwperiode. De volgende cruciale gebeurtenis na de 

hospitalisatie van ernstig zieken was de afkeuring en onderdrukking van uitingen van rouw. De 

antropoloog Geoffrey Gorer (1905-1985) heeft deze trend geanalyseerd en beschrijft deze 

gebeurtenis als volgt in zijn artikel Pornography of Death (1955)27: “In de huidige tijd worden sterven 

en rouw met dezelfde preutsheid benaderd als een eeuw geleden de seksuele driften (die moet men 

dus leren beheersen). Het schijnt dat men het tegenwoordig als heel normaal accepteert dat gevoelige 

mensen zichzelf in periodes van verdriet in de hand hebben. Zij hebben er dus geen behoefte meer 

aan dit verdriet openlijk te tonen en het enige wat acceptabel is, is dat zij dit privé en in het verborgene 

doen, net zoiets als masturberen”.28 Aldus verkleinde het beeld van de dood zich verder. Het laatste 

 
17 Ariès, Uur van onze dood, 480, 486. 
18 Ariès, Uur van onze dood, 567, 568. 
19 Ariès, Uur van onze dood, 534. 
20 Ariès, Uur van onze dood, 564-565 *Dr. Robinet, Paris sans cimetières (Parijs, 1869). 
21 Ariès, Uur van onze dood, 499. 
22 Ariès, Uur van onze dood, 568 *J.F.E. Chardouillet, Les cimetières sont-ils des foyers d’infection? (Parijs, 1881). 
23 Ariès, Uur van onze dood, 579, 585. 
24 Ariès, Uur van onze dood, 585-644. 
25 Ariès, Uur van onze dood, 596. 
26 Ariès, Uur van onze dood, 597. 
27 Ariès, Uur van onze dood, 601. 
28 Ariès, Uur van onze dood, 605-606 *G. Gorere, Pornography of Death, (1955). 
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restant was het stervensmoment zelf, wat verdween met de totale medicalisering van de dood in 

1945.29 

Ariès beschrijft dat het ziekenhuis niet langer een huis voor zieken was die genezen worden 

of door mislukte therapie sterven, maar ook een normale plaats werd om te sterven. Echter, omdat 

de ziekenhuizen overspoelt dreigden te raken door zeer oude, ongeneeslijk zieken en stervenden wier 

levens verlengd werden, zijn voor hen aparte ziekenhuizen opgericht. Deze ‘hospices’ zijn 

gespecialiseerd in een zachte dood en in de voorbereidingen daartoe.30 Periode vijf kenmerkt artsen 

met een mentaliteit waarin zij weigeren de dood te zien als een natuurverschijnsel. Zij hebben de dood 

tot een incident in een ziekteproces gemaakt dat overkomelijk is, of dat als overkomelijk gezien moet 

worden.31 

 

In L’Homme devant la mort lezen we dat de dood door de medicalisering ervan niet meer aan de 

stervende nog aan de familie toebehoort. De dood behoort de geneeskunde toe waar, door de 

mentaliteit van de artsen en de daadwerkelijk spectaculaire levensverlenging die de geneeskunst 

heeft klaargespeeld, de ware dood verhuld is in een illusie van een dood getemd door wetenschap32 

(Zie afbeelding 3). Omdat ook de rouwperiode verdween, is er in de samenleving een groot stilzwijgen 

rondom de dood ontstaan. “Als dat wordt doorbroken, dan is het alleen om de dood tot een 

onbeduidendheid van een alledaags voorval te reduceren waarover met onverschilligheid wordt 

gesproken. In beide gevallen is het resultaat hetzelfde: noch het individu noch de maatschappij is sterk 

genoeg om de dood recht in het gezicht te zien.”33 Er bestaan nog gevallen van een werkelijke getemde 

dood,34 maar de norm in de westerse samenleving is de onzichtbare dood.33 
 

 
29 Ariès, Uur van onze dood, 609. 
30 Ariès, Uur van onze dood, 611. 
31 Ariès, Uur van onze dood, 614. 
32 Ariès, Uur van onze dood, 643. 
33 Ariès, Uur van onze dood, 644. 
34 Ariès, Uur van onze dood, 617. 
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Afbeelding 3: ‘der Arzt, das Mädchen und der 

Tod’, ets van Ivo Saliger 1920.1 De ets werd in 

juni 1920 gemaakt naar aanleiding van een 

persoonlijke tragedie van Ivo Saliger: zijn zus 

stierf in april 1920 na een lang ziekte verloop. 

In de beschrijving door kunst veiler Karl und 

Faber staat dat de ets in de traditie van de 

Danse Macabre valt.35 In vergelijking met het 

Danse Macabre werk van Pieter Bruegel de 

Oudere in 1561-1562 (Afbeelding 1), zien we 

alhier een derde deelnemer aan de Danse 

afgebeeld: de arts. De vrouw heeft de dood de 

rug toegekeerd en hangt hem slapjes om de 

hals. In tegenstelling tot het werk van Pieter 

Bruegel de Oudere bevind de dood zich in deze 

ets in een nederige positie. De onverschrokken 

arts staat daarentegen stevig en ondersteund 

de hulpeloze vrouw terwijl hij de dood afhoudt. 

Met wat op een afkerige blik lijkt, kijkt hij op 

de dood neer.  

 

 

 

 

1.2 De onzichtbare dood 

Volgens Ariès wordt de westerse wereld sinds 1950 t/m zijn heden (publicatiejaar boek: 1972) 

overheerst door de onzichtbare dood.24 Mijn persoonlijke ervaringen in het ziekenhuis en het leven 

daarbuiten doen vermoeden dat wij ons nog steeds in die fase bevinden. Een van de grote oorzaken, 

de medicalisering van de dood, is in ieder geval nog aanwezig: de dood is zo gemedicaliseerd dat er 

zelfs verschillende vormen van dood zijn (zoals hersendood en hartdood).35,36 Ook Bruce Miller vertelt 

ons dat de dood nog steeds gemedicaliseerd is37 en Bert Keizer ziet dezelfde mentaliteit die Ariès aan 

artsen toekent in hedendaagse artsen.38,39 De dood bevindt zich in het ziekenhuis waar die met man 

en macht bestreden wordt. De gemiddelde Nederlander geeft jaarlijks €5169,- uit aan zorgkosten,40 

patiënten met chronische genetische aandoeningen krijgen wel €400.000-€700.000 per jaar vergoed 

 
35 Robert M. Sade, ‘Brain death, cardiac death, and the dead donor rule’, Journal of the South Caroline Medical Association 

107 (2012). 
36 Ariès, Uur van onze dood, 612. 
37 Bruce J. Miller, ‘We’re looking at death all wrong. Here’s why.’, bezocht op 

https://www.youtube.com/watch?v=bHV0My7KibM&list=PLpgzpJQWdAMz9bO0PU_C6szKGdghWk2vn&index=3&t=0s op 
13 Januari 2020. 
38 Keizer, Altijd Troosten, 55. 
39 Keizer, Altijd Troosten, 57. 
40 Koen Kuijper, ‘Zorgkosten Nederland bijna 100 miljard’, bezocht op https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-

2019/zorgkosten-nederland-bijna-100-miljard op 3 mei 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=bHV0My7KibM&list=PLpgzpJQWdAMz9bO0PU_C6szKGdghWk2vn&index=3&t=0s
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2019/zorgkosten-nederland-bijna-100-miljard
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2019/zorgkosten-nederland-bijna-100-miljard
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aan behandeling,41 miljarden euro’s worden besteed alleen al aan kankeronderzoek.42 Ondertussen 

wordt in de samenleving de illusie van een getemde dood versterkt door nieuws uit de wetenschap: 

men boekt progressie met kweekorganen,43 genetische gemodificeerde mensen zijn realiteit,44 

‘kweekembryo’s’ staan voor de deur,45 de globale anti-aging markt is €47 Miljard waard46 en het pad 

naar zowel biologische als technologische onsterfelijkheid bevat steeds minder hindernissen,47,48 om 

een paar voorbeelden te noemen. Afgeschermd van de samenleving woedt een oorlog van 

legendarisch formaat tegen de dood. Wat de samenleving bereikt zijn de succesverhalen waardoor 

alles behandelbaar lijkt en onsterfelijkheid om de hoek staat; de dood lijkt opeens geen zekerheid 

meer. Echter is ondanks de miljarden euro’s en eeuwen aan arbeidsuren de dood nog steeds de 

ongeslagen winnaar.  

Negatieve effecten van de onzichtbaarheid van de dood zijn vooral zichtbaar op individueel 

niveau maar ook te traceren naar samenleving niveau. Op individueel niveau zien we dat mensen 

zowel in het midden als tegen het einde van hun leven lijden onder deze ontkenning van de dood. 

Palliatief artsen nemen waar dat de verrassende confrontatie met de eigen eindigheid onnodig in 

ellendige en angstige sterfte processen resulteert.38,49 Tevens is er in de samenleving van de 

onzichtbare dood minder aandacht en ruimte voor rouw, iets wat door psychologen vanaf het 

moment van ontstaan al als iets gevaarlijks en abnormaals werd geduid.51 De dood veroorzaakt bij de 

naaste altijd een trauma, wat alleen via een reeks van stappen te genezen is. Het is de taak van de 

mensen zelf om zijn medemens te ondersteunen in het zetten van deze stappen, daar zij niet de kracht 

hebben om het alleen te doen. Wanneer deze stappen niet genomen worden leidt dit tot ziekten50 als 

pathologische rouw of depressie. Daarnaast is het aantal ‘patiënten’ die wegens 

zingevingsproblematiek aankloppen bij de GGZ stijgende,51 terwijl we tegelijkertijd zien dat mensen 

die de dood in de ogen hebben gekeken de schoonheid van het leven an sich inzien en het leven meer 

waarderen.52,53,54 Dit effect van bijna dood ervaringen is een logisch gegeven als je er over nadenkt. 

Wanneer geniet je meer van bijvoorbeeld je vrije tijd: wanneer je 30 minuten per dag hebt of wanneer, 

afgezien van eten en slapen, ieder moment van je dag ‘vrije tijd’ is? Men geniet over het algemeen 

 
41 Novum/ANP, ‘Medicijnen voor Pompe en Fabry blijven vergoed’, bezocht op 

https://www.nu.nl/gezondheid/3592409/medicijnen-pompe-en-fabry-blijven-
vergoed.html#:~:text=De%20behandeling%20van%20een%20pati%C3%ABnt,en%20700.000%20euro%20per%20jaar. op 3 
mei 2020. 
42 Anthi Trasta, ‘Where does public funding for cancer research go’, EMBO reports 19 (2018). 
43 Karen Weintraub, ‘A CRISPR startup is testing pig organs in monkeys to see if they’re safe for us’, MIT Technology Review 
(2019). 
44 Vera Lucia Rapaso, ‘The First Chinese Edited Babies: A Leap of Faith in Science’, JBRA Assisted Reproduction 23 (2019). 
45 Commissie Genetische Modificatie en de Gezondheidsraad, ‘Ingrijpen in het DNA van de mens – Morele en 
maatschappelijke implicaties van kiembaanmodificatie’, COGEM/Gezondheidsraad (2017). 
46 M. Shahbandeh, ‘Value of the global anti-aging market 2018-2023’, Statista (2020). 
47 Thomas A. Rando, ‘Stem cells, ageing and the quest for immortality’, Nature 441 (2006). 
48 Maggi Savin-Baden & David Burden, ‘Digital Immortality and Virtual Humans’, Postdigital Science and Education 1 (2019) 
49 Universiteit van Utrecht, ‘Ook jij gaat een keer dood’, bezocht op https://www.uu.nl/nieuws/ook-jij-gaat-een-keer-dood 

op 3 mei 2020. 
50 Ariès, Uur van onze dood, 606-607. 
51 Damiaan Denys, ‘Damiaan Denys: ‘Veel patiënten in de GGZ hebben eigenlijk een zingevingsprobleem’, bezocht op 

https://www.ggznieuws.nl/damiaan-denys-veel-patienten-in-de-ggz-hebben-eigenlijk-een-zingevingsprobleem/ op 3 mei 
2020. 
52 Onbekende auteur, ‘Wie eens bijna dood was, is er daarna nooit meer bang voor’, Trouw (1996). 
53 Jitske Schols, ‘Fokke Obbema: ‘De zin van het leven ligt besloten in de kleine menselijke interacties’’, bezocht op 
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/19187-fokke-obbema-de-zin-van-het-leven op 3 mei 2020. 
54 Tom Lee, ‘The life-affirming legacy of my near-death experience’, The Guardian (2018). 

https://www.nu.nl/gezondheid/3592409/medicijnen-pompe-en-fabry-blijven-vergoed.html#:~:text=De%20behandeling%20van%20een%20pati%C3%ABnt,en%20700.000%20euro%20per%20jaar.
https://www.nu.nl/gezondheid/3592409/medicijnen-pompe-en-fabry-blijven-vergoed.html#:~:text=De%20behandeling%20van%20een%20pati%C3%ABnt,en%20700.000%20euro%20per%20jaar.
https://www.uu.nl/nieuws/ook-jij-gaat-een-keer-dood%20op%203%20mei%202020
https://www.uu.nl/nieuws/ook-jij-gaat-een-keer-dood%20op%203%20mei%202020
https://www.ggznieuws.nl/damiaan-denys-veel-patienten-in-de-ggz-hebben-eigenlijk-een-zingevingsprobleem/
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/19187-fokke-obbema-de-zin-van-het-leven%20op%203%20mei%202020
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bewuster en intenser in het eerste geval. Daarbij is het maar de vraag of er in het tweede geval 

überhaupt van vrije tijd te spreken is. Is vrije tijd nog vrije tijd wanneer er geen tijd is wanneer je niet 

vrij bent? Of is het dan gewoon tijd. Dezelfde vraag kan gesteld worden over het leven: is leven nog 

wel leven wanneer het oneindig is? Of spreken we dan enkel van bestaan. Over het algemeen geldt 

dat schaarse en eindige zaken waardevoller zijn dan overvloedige en oneindige zaken. Inzicht dat onze 

tijd op aarde ooit op zal houden stelt ons in de gelegenheid onze eindigheid te omarmen en onze 

eindige dagen hier op aarde meer te waarderen; zichtbaarheid van de dood zal positief bijdragen aan 

zingeving en kwaliteit van leven.  

Op samenlevingsniveau is het effect vooral zichtbaar in de zorgkosten. De zorgkosten in 

Nederland zijn hoog, in 2018 gaven wij €97,5 miljard uit aan zorg en welzijn.41 In een samenleving waar 

de dood gemedicaliseerd is, vallen ook levensverlengende (of stervensverlengende) en palliatieve 

handelingen onder zorg.30 Een enkele opname dag kost al rond de €400,- exclusief 

palliatieve/stervensverlengende handelingen en medicamenten.55 Verlengen van het stervensproces 

is duur en veel buffer in zorguitgaven is er niet. Men kan zich afvragen of dit niet beter besteed kan 

worden aan bijvoorbeeld het vergroten van de kwaliteit van leven of voorkomen van ziekte. Ten 

tweede zien we in onze maatschappij dat confrontaties met de ware dood leiden tot irrationele 

angsten en gedragingen. Zo beschrijft een onderzoek van het CBS in 2016 dat kort na een terroristische 

aanslag vier op de tien Nederlanders extra alert is in het dagelijks leven. Ze letten op zenuwachtige 

types en mensen met een buitenlands uiterlijk. Zeven procent geeft zelfs aan drukke plekken actief te 

vermijden.56 Toch is de kans nog steeds groter dat men doodgaat door een blikseminslag dan door 

een terroristische aanval57,58 oftewel, de dagelijkse kans op dood is niet of nauwelijks verhoogd. Door 

de onzichtbaarheid van de dood ziet men het dagelijkse risico echter niet in, waardoor een 

terroristische aanval ons verrast en angstig maakt waardoor irrationele gedragingen aangestuurd 

worden. Angstige mensen zijn ook sneller geneigd om bescherming te zoeken van het risico op dood 

dan om het te accepteren.41 Wellicht zien we hier tijdens de huidige COVID-19 pandemie wel een 

voorbeeld van. Laat mij vooropstellen dat ik het in de huidige situatie eens ben met de maatregelen 

die de overheid neemt en dat ik het mooi vind om te zien hoe een samenleving deze maatregelen 

opvolgt. We zijn solidair en accepteren dat we soms wat in moeten leveren. Maar toch schuilt hier 

ook een gevaar in, met name voor doodvrezende samenleving met een doodvrezende overheid. 

Michel Foucault beschreef in de 20e eeuw al dat epidemieën de staat machtigt sterk in te grijpen in 

het leven van de burger: de bio politiek. Voorbeelden hiervan dateren terug naar de pest epidemieën: 

“De peststad: volledig in de greep van hiërarchie, toezicht, controle en registratie”.59 Ondanks dat het 

COVID-19 een overlevingskans van 96.6% heeft (een percentage wat onbehandeld wat lager zal liggen) 

met redelijk voorspelbare risicogevallen60 vs een overlevingskans van tegen de 0% van de 

 
55 Willem D Rinkel, Jacky Luiten, Jelle van Dongen, Bram Kuppens, Johan W van Neck, Suzanne Polinder, Manuel Castro 
Cabezas, J Henk Coert, ‘ In-hospital Costs of Diabetic Foot Disease Treated by a Multidisciplinary Foot Team’, Diabetes 
Research and Clinical Practice (2017). 
56 Kristel van Teeffelen, ‘De angst voor een aanslag speelt een rol in ons gedrag’, Trouw (2017). 
57 Peter Groenendijk en Hanneke Keultjes, ‘Bang voor aanslagen? ‘Accepteer de kans dat je iets kan overkomen’, Het 

Parool (2016). 
58 ANP, ‘Bliksem is dodelijker dan terrorisme’, de Volkskrant (2017). 
59 Florentijn van Rootselaar, ‘Samen tegen het virus: Kunnen wij westerlingen nog wel offers brengen voor het collectief?’, 

Trouw (2020). 
60 Catrin Sohrabi, Zaid Alsafi, Niamh O’Neill, Mehdi Khan, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Losifidis, Riaz Agha, 
‘World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19), International 
Journal of Surgery 76 (2020). 
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middeleeuwse pest,61 zien we tijdens de COVID-19 pandemie een vergelijkbare situatie met Foucaults 

peststad.62 

 

Ik beweer niet dat de onzichtbaarheid van de dood al deze problemen als enige veroorzaakt en dat 

hernieuwde zichtbaarheid van de dood al deze problemen verhelpt; het zijn complexe kwesties waar 

de onzichtbaarheid van de dood een bijdrage aan levert. Echter denk ik wel dat deze bijdrage groot is 

waardoor ons oordeelsvermogen in kwesties waarbij de dood betrokken is aanzienlijk gecorrumpeerd 

wordt. In het verleden, toen de dood zichtbaar was, was men nuchterder t.a.v. de dood. Men zag in 

dat de dood een alledaags risico’s is.63 Vanaf de vroegste jeugd was men er min of meer op bedacht: 

de dood nam wat het leven gegeven had, zo is het leven! Voor de komst van de moderne geneeskunde 

werd het individu dan ook niet zo verslagen81 door confrontaties met de dood als nu. Het zal de mens 

goed doen om gedurende zijn tijd op aarde zich werkelijk bewust te zijn van de twee zekerheden van 

het leven: niet alleen het begin, waar we met onze verjaardag regelmatig aan herinnerd worden, maar 

ook het einde. We leven in de tijd van de onzichtbare dood en dit heeft een nadelig effect op de 

hedendaagse mens. Nu de diagnose en de impact ervan gesteld is, ga ik opzoek naar een oplossing 

door mij verder te verdiepen in het probleem: de medicalisering en medische illusie. Met Michel 

Foucault’s werk Naissance de la clinique: une archéologie du regard médical (1963) als uitgangspositie 

heb ik onderzocht welke historische gebeurtenissen en gedachtegangen de van oudsher zo nuchtere 

geneeskunde gevormd hebben tot een grootse illusionist.  

 

 

 

 

 

 
61 RIVM, ‘Pest’, bezocht op https://www.rivm.nl/pest op 14 mei 2020. 
62 Koen Greven, ‘In Madrid zijn alleen bezorgers nog op straat’, NRC (2020). 
63 Ariès, Uur van onze dood, 608. 

https://www.rivm.nl/pest
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Hoofdstuk 2: Opkomst van de moderne 

geneeskunde  
2.1 Michel Foucault 

Michel Foucault was een Franse filosoof actief in de 20e eeuw.2 In tegenstelling tot Hegel,1 die 

rationaliteit en geest als één beweging zag die continu voortschrijdt richting een verdere fase van 

ontwikkeling, geloofde Foucault niet in één historische beweging. Hij zag rationaliteit als een 

contingent begrip welke verschillende vormen aanneemt afhankelijk van de historische periode en 

machtsrelaties binnen die periode. Aldus zijn er verschillende machtsrelaties en kennissystemen 

welke ten grondslag liggen aan historische transformaties. Deze machtsrelaties en kennissystemen 

zijn niet onschuldig; ze disciplineren en vormen de mens. Na de Verlichting begonnen deze relaties en 

systemen zich te manifesteren in fysieke instituten van waaruit zij invloed op ons uitoefenden.2 

Voorbeelden van deze instituten zijn scholen en universiteiten, maar ook ziekenhuizen en de 

geneeskunde als geheel vallen hieronder.3 In voorgaande hoofdstukken heb ik uiteengezet hoe 

ziekenhuizen ons zo gedisciplineerd hebben dat wij onze dood uit handen gegeven hebben aan de 

geneeskunde. De geneeskunde verhult de dood vervolgens in een medische illusie, waardoor die 

onzichtbaar is voor ons. De geneeskunde bedreigt hiermee onze autonomie. Foucault vertelt dat voor 

de komst van een nieuwe rationaliteit, i.c. verandering in de onzichtbaarheid van de dood, het 

noodzakelijk is om de voorwaarden van de mogelijkheid van een nieuwe rationaliteit te kennen.2  

Omdat de moderne geneeskunde echter zoveel invloed op onze houding t.o.v. de dood en dit 

hoogstwaarschijnlijk een rol zal gaan spelen bij het vormen van een nieuwe rationaliteit, focus ik mij 

eerst op het verkrijgen inzicht in haar voorwaarden van mogelijkheid. 

 

2.2 De geboorte van de kliniek 

In zijn tweede grote werk, Naissance de la clinique: une archéologie du regard médical (1963), 

beschrijft Michel Foucault het contingente ontstaan van de moderne geneeskunde en de 

ziekenhuizen.3 Met de methode van historische analyse die hij ‘archeologie’2 noemt, spoorde hij 

breuken op in de historische lagen van een collectie 18e-eeuwse wetenschappelijk, politieke en 

filosofische teksten. In zijn boek beschrijft hij de periode waarin de geneeskunde voor het eerst zijn 

vinger in de pap van de maatschappij en de menselijke ziel steekt. Net zoals Ariès beschrijft hij de 

eerste epidemiologische studies die leidde tot het ontstaan van de publieke gezondheid sector en de 

internalisering van zieken in ziekenhuizen. Dieper dan Ariès gaat hij in op de veranderingen in 

rationaliteit van de artsen gedurende die periode en de voorwaarde daarvan.3  

Foucault beschrijft dat de 18e-eeuwse medische theorie en praktijk werd gedomineerd door 

een classificerend denken; de aard van ziekten kon gevonden worden door het de classificeren 

middels het nosologisch tabel.4 Ziekte en lichaam kennen geen vooraf gedefinieerde gezamenlijke 

ruimte maar worden in spatiele termen als gescheiden gezien.5 Het lichaam bevindt zich in de 

materiele ruimte, ziekten bevinden zich in een aparte ruimte gecreëerd door classificerend denken: 

 
1 Paul Redding, ‘Georg Wilhelm Friedrich Hegel’, bezocht op https://plato.stanford.edu/entries/hegel/ op 16 mei 2020. 
2 Gary Gutting, Johanna Oksala, ‘Michel Foucault’, bezocht op https://plato.stanford.edu/entries/foucault/ op 16 mei 2020. 
3 Michel Foucault, De geboorte van de Kliniek (Boom 1986). 
4 Foucault, Geboorte van Kliniek, 21. 
5 Foucault, Geboorte van Kliniek, 28. 

https://plato.stanford.edu/entries/hegel/
https://plato.stanford.edu/entries/foucault/
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een ruimte van essenties.6 Ziekten an sich zijn onzichtbaar, pas wanneer ze bezinken in een orgaan 

van een mens worden ze zichtbaar.7 Het orgaan doet dan dienst als drager van de symptomen, 

waardoor de arts de ziekte kan kennen door de symptomen van de patiënt te abstraheren en te 

classificeren.8 De volgende medische rationaliteit die Foucault identificeerde kwam op tegen het einde 

van de 18e eeuw, abstraherende en classificerende geneeskunde transformeerde in een empirische 

geneeskunde. De kern van deze nieuwe geneeskunde was de klinisch medische blik.9 Hiermee kon de 

geoefende arts een symptoom direct waarnemen als een teken van een ziekte.10 Een collectieve 

formatie van tekens kon op die manier een ziekte constitueren, in tegenstelling tot de classificerende 

geneeskunst waar de mediatie van het nosologisch tabel nodig was om de ziekte te kennen.11 Eind 19e 

eeuw lokaliseert Foucault de derde en laatste transitie in de medische rationaliteit welke geschiedde 

onder invloed van de herontdekking van de pathologische anatomie.12 Met de pathologische 

anatomie kon de aard van de ziekte post-mortem met terugwerkende kracht gekend worden: “in de 

anatomische waarneming is de dood het superieure gezichtspunt dat de ziekte toegang geeft tot de 

waarheid”.13 Wat de artsen met hun eigen ogen zagen tijdens de obducties waren gedegenereerde 

organen. Door de directe zichtbaarheid van ziekte als degeneratie, werd ziekte sindsdien beschouwd 

als de symptomatische degeneratie van organen tijdens het leven. De aard van degeneratie werd 

gezien als de toenemende manifestatie van dood in levend weefsel welke begint vanaf de geboorte13: 

“De mens sterft niet omdat hij ziek is geworden; in wezen kan hij ziek worden omdat hij sterfelijk is”.14 

Foucault schrijft dat met deze nieuwe essentie van ziekte de klinisch medische blik transformeerde in 

de anatomisch medische blik: de klinisch medische blik richtte zich op de opeenvolging van een reeks 

pathologische gebeurtenissen,10 de anatomisch medische blik richtte zich op het onderzoek van de 

organische massa van het lichaam.15 Het ultieme doel van de anatomisch medisch school “is bereikt 

wanneer de ondoorzichtige omhulsels die onze lichaamsdelen bedekken, voor hun geoefende oog nog 

slechts een doorzichtige sluier zijn die het geheel en de betrekkingen tussen zijn delen onbedekt 

laat”.16 Met de anatomisch medische blik trachtte de arts dus als het ware door de patiënt heen te 

kijken, op zoek naar tekenen van ziekte of, met andere woorden, naar manifestaties van de dood. Als 

bijverschijnsel van deze medische blik houdt “de geneeskunde de moderne mens hardnekkig de 

geruststellende spiegel van zijn eindigheid voorhoudt, waarin de dood steeds weer wordt getoond, 

maar tegelijk bezworen”.17  

 

In zijn boek identificeerde Michel Foucault betreft de medische rationaliteit drie opeenvolgende 

fasen: de eerste is het classificerend denken, gevolgd door de klinisch medische blik welke, onder 

invloed van de pathologische anatomie, transformeerde in de anatomisch medische blik. Aan de hand 

van Foucaults beschrijving van de anatomisch medische blik, diens voorwaarden en diens 

 
6 Foucault, Geboorte van Kliniek, 27. 
7 Foucault, Geboorte van Kliniek, 31. 
8 Foucault, Geboorte van Kliniek, 25. 
9 Foucault, Geboorte van Kliniek, 150, 155, 201. 
10 Foucault, Geboorte van Kliniek, 203. 
11 Foucault, Geboorte van Kliniek, 197. 
12 Foucault, Geboorte van Kliniek, 206. 
13 Foucault, Geboorte van Kliniek, 196. 
14 Foucault, Geboorte van Kliniek, 192. 
15 Foucault, Geboorte van Kliniek, 199. 
16 Foucault, Geboorte van Kliniek, 205. 
17 Foucault, Geboorte van Kliniek, 240. 
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maatschappelijke impact kunnen we een aantal conclusies trekken betreft de relatie tussen de dood 

en de geneeskunde eind 19e eeuw: l. De essentie van ziekte was de dood, ll. Sterven begon vanaf de 

geboorte, lll. De dood was het superieure gezichtspunt van de geneeskunde, lV. De geneeskunde 

confronteerde de mens met zijn eindigheid, V. Door deze confrontatie werd de dood bezworen, Vl. 

Degeneratie kon vertraagd maar niet overwonnen worden. Ondanks de medicalisering van de dood, 

die ook door Foucault wordt herkend, hield volgens Foucault de geneeskunde de dood eind 19e eeuw 

zowel zichtbaar als onder controle; de geneeskunde vervult zijn taak als ‘temmer’ van de dood, in de 

woorden van Ariès, goed. Vandaag de dag is de anatomisch medische blik echter verleden tijd. De 

medische rationaliteit heeft een vierde transformatie doorgemaakt: de hedendaagse geneeskunde 

wordt gedomineerd door de therapeutisch medische blik. 
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Hoofdstuk 3: De therapeutisch medische blik 
 

3.1 De moderne medische praktijk 

De dood bevindt zich in het ziekenhuis waardoor artsen die wel zien.1 Naast genezen en behandelen 

hebben artsen, sinds de medicalisering van de dood, de taak gekregen de dood zichtbaar te houden 

en te temmen.2,3 Foucault schrijft dat artsen eind 19e en begin 20e eeuw hier met behulp van de 

anatomisch medische blik aan voldoen.4 N.a.v. de honderden uren die ik in de spreekkamer en aan 

het ziekenhuisbed heb doorgebracht, kan ik bevestigen dat artsen ziekte nog steeds zien als een 

organisch fenomeen. Daarnaast zie ik dat artsen de patiënten zelden een spiegel van hun eindigheid 

voorhouden. In die gevallen dat dit wel gebeurt, is de confrontatie over het algemeen vluchtig en 

vrijwel nooit geruststellend. Wanneer een patiënt in het ziekenhuis komt wordt er diagnostiek verricht 

totdat er een ziekte gediagnosticeerd wordt. Wanneer de diagnose gesteld is, worden er 

behandelopties besproken waarna de ziekte behandeld wordt; de eindigheid komt hier niet ter 

sprake. Die gesprekken waarin de arts de patiënt wel met zijn eindigheid confronteert zijn de 

zogenaamde ‘slecht nieuws gesprekken’ en de eerdergenoemde opname gesprekken waarin 

behandelbeperkingen (zoals het reanimatie beleid) besproken worden. In deze gesprekken is er dan 

ook meer aandacht voor de emoties van de patiënt: de bezwering van de eindigheid waar Foucault 

over sprak. Echter wordt de confrontatie met de eindigheid en de uiting van emoties altijd gevolgd 

door therapeutische of palliatieve behandelopties.  

 Het eerste verschil wat mij opvalt tussen de hedendaagse medische rationaliteit en de periode 

van de anatomisch medische blik is dat de arts anders denkt over de relatie tussen ziekte en dood. 

Meer in lijn met wat Ariès beschrijft in de 20e eeuw, zie ik moderne artsen ziekte beschouwen als de 

oorzaak van de dood i.p.v. een uiting ervan zoals gedurende de anatomisch medische blik. Ook al is 

deze rationaliteit van begin 19e eeuw niet helemaal verloren – een traumachirurg vertelde ons vorig 

jaar nog tijdens onderwijs dat een heupfractuur niet het kaarsje doet doven, maar dat een 

heupfractuur een teken is dat het kaarsje aan het doven is – het is niet meer de norm. Gevolg hiervan 

is dat de mens minder met zijn eindigheid geconfronteerd wordt. Het tweede verschil zit in de manier 

van bezwering van de eindigheid, de manier van troost. Zowel bij milde als ernstige ziektes brengt de 

arts eerst ellende (diagnose van ziekte en/of eindigheid) die daarna verzacht/bezworen wordt door 

troost (behandeling). Het 16e-eeuwse adagium “Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, altijd 

troosten”5 van Ambroise Paré lijkt nog steeds in gebruik. Echter is de aard van deze troost veranderd. 

Vroeger bestond troost uit het brengen van inzicht en acceptatie van de ziekte en daarmee van de 

eindigheid.6 Vandaag de dag bestaat de aangeboden troost door de arts voornamelijk uit fysieke 

verzachting, genezing en verlenging van het leven. Wellicht zonder dat de arts dat zo bedoelt, biedt 

hij/zij de patiënt een potente drug waarmee de aanblik van de doodsangst verdoezeld kan worden. In 

plaats van de eindigheid aan te kijken en te omarmen, verdrinkt de patiënt (verrast door de plotse 

confrontatie met zijn/haar eindigheid) zichzelf in hoop op genezing en levensverlenging. Hoop is sterk, 

 
1 Ariès, Uur van onze dood, 616, 620. 
2 Ariès, Uur van onze dood. 
3 Foucault, Geboorte van Kliniek. 
4 Foucault, Geboorte van Kliniek, 240. 
5 A.P.N.A. de Groof, ‘'La médecine c'est guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours'; zoektocht naar de oorsprong 
van een aforisme’, Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde (2002). 
6 Ariès, Uur van onze dood, 586. 
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er is maar een snufje nodig.7 Een paar procent kans op genezing is verleidelijk genoeg om het 

merendeel van de patiënten weg te laten kijken van de dood en zich vast te klampen aan het leven. 

De nadruk van de geneeskunde op therapie creëert de illusie dat men doodgaat omdat men ziek wordt 

en dat dit voorkomen/uitgesteld kan worden door behandeling van de ziekte. Dit is de hardnekkige 

medische illusie waar Ariès over sprak.8 Ten grondslag aan deze illusie ligt niet de anatomisch 

medische blik maar een nieuwe medische rationaliteit: de therapeutisch medische blik. 

 

3.2 Therapeutisch medische blik  

De therapeutisch medische blik ziet ziekte als de disfunctie van een orgaan door externe invloeden, 

eg. infectie, trauma, auto-immuniteit, leefstijl etc. Ziekte is iets slechts en overkomelijks wat 

gecontroleerd kan en moet worden met therapie, eg. medicatie, operaties, leefstijl interventies etc. 

Adequate therapie is het doel, diagnostiek is het middel. Dood is het gevolg van inadequaat 

behandelde ziekte. Inadequaat behandelde ziekte komt door een falende geneeskunde of falende 

medische technologie. Echter is dit falen een moment opname, daar deze beiden in een continue staat 

van ontwikkeling zijn. Een echt limiet kent de geneeskunde niet; onsterfelijkheid is een kwestie van 

tijd en geld. De therapeutische blik ziet ziekte als de oorzaak van lijden en dood met als remedie 

hiertegen therapie. Lijden en dood zijn met de geboorte van de kliniek gemedicaliseerd9,10; en met de 

komst van de therapeutisch medische blik van de artsen wordt de illusie gewekt dat ze geen 

noodzakelijk onderdeel van het leven zijn maar behandelbare ongemakken. Door de medicalisering 

van lijden en dood houdt de samenleving zich daar nauwelijks mee bezig en als zij zich ermee 

bezighouden dan nemen zij de mentaliteit van de experts over: de therapeutisch medische blik van de 

artsen. Aldus gaan zij om met lijden en dood door hier behandelingen voor te zoeken in plaats van het 

te accepteren als een inherent onderdeel van het leven. Zoals de anatomisch medische blik volgens 

Foucault de dood zichtbaar en geaccepteerd maakte eind 19e eeuw, zo maakt de therapeutisch 

medische blik de dood onzichtbaar en beangstigend in de 20e/21e eeuw. 

Net zoals de ziekenhuizen zelf en de anatomisch medische blik die erin huisde, is ook de 

therapeutisch medische blik een historisch product van machtsrelaties en kennissystemen. Sinds de 

anatomisch medische blik die Foucault beschrijft zijn er een aantal voorwaarden te identificeren die 

de therapeutisch medische blik mogelijk hebben gemaakt. De eerste voorwaarde is de maakbaarheid 

mentaliteit. Deze mentaliteit vindt zijn oorsprong in de Verlichting, waar met René Descartes’ 

dualisme een splitsing ontstond tussen mens (geest – res cogitans) en natuur (materie – res extensa)11 

en met de filosoof Francis Bacon de oorlog begon tegen de natuur.12 Natuurwetenschappen 

floreerden: we ontdekten de wetten achter natuurlijke verschijnselen en verkregen inzicht in de 

mens.11 De gedachte dat het leven en de dood maakbaar zijn heeft de geneeskunde het lef te geven 

om te proberen lijden en dood uit te bannen, zoals Ariès in zijn boek L’Homme devant la mort 

beschrijft.2 Een tweede voorwaarde voor de therapeutisch medische blik is het kapitalisme13 en de 

 
7 ‘Pandora’s Box’, bezocht op http://myths.e2bn.org/mythsandlegends/textonly562-pandoras-box.html op 21 mei 2020. 
8 Ariès, Uur van onze dood, 643. 
9 Ariès, Uur van onze dood, 609. 
10 Foucault, Geboorte van Kliniek, 62. 
11 William Bristow, ‘Enlightenment’, bezocht op https://plato.stanford.edu/entries/enlightenment/#SciManSubEnl op 28 
mei 2020. 
12 Jürgen Klein, Guido Giglioni, ‘Francis Bacon’, bezocht op  https://plato.stanford.edu/entries/francis-bacon/#NatStrTra op 

29 mei 2020. 
13 Pablo Gilabert, Martin O’Neill, ‘Socialism’, bezocht op https://plato.stanford.edu/entries/socialism/#SociCapi op 29 mei 

2020. 

http://myths.e2bn.org/mythsandlegends/textonly562-pandoras-box.html
https://plato.stanford.edu/entries/enlightenment/#SciManSubEnl
https://plato.stanford.edu/entries/francis-bacon/#NatStrTra
https://plato.stanford.edu/entries/socialism/#SociCapi
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invloed die het uitoefent op de geneeskunde. Het motief van de ziekenhuizen bestaat niet enkel uit 

het gezond maken en houden van een samenleving, maar ook uit winst.14 Ziekte is door de winst die 

gemaakt wordt met diagnosticeren en behandelen winstgevend, wat een therapie gerichte blik 

stimuleert.15 De maakbaarheid mentaliteit en het kapitalisme bestonden echter al tijdens de geboorte 

van de kliniek voordat de anatomisch medische blik opkwam.11,12,16 De cruciale voorwaarde die de 

anatomisch medische blik transformeerde in de therapeutisch medische blik waren doorbraken 

binnen de medisch anatomische school zelf. Zoals genoemd in hoofdstuk drie was het ultieme doel 

van de medisch anatomische school om de ondoorzichtige omhulsels die ons lichaam bedekken te 

reduceren tot een doorzichtige sluier17. Met de komst van de radiologie,18 verbeterde biopsie 

technieken19 en diagnostische operaties20 werd de medische blik niet langer gehinderd door het 

ondoorzichtige omhulsel en leek de anatomisch medische blik zijn ultieme vorm te hebben bereikt. 

Echter brachten deze ontwikkelingen een verandering teweeg in een cruciaal element van de 

anatomisch medische blik: het superieure gezichtspunt van de pathologische anatomie. De dood werd 

van zijn troon gestoten als ultieme brenger van waarheid en als middel waardoor ziekte gekend werd. 

De dood was niet langer nodig in de medische praktijk als verbinder tussen ziekte en leven en 

verdween naar de achtergrond. De era van de anatomie is voorbij: het menselijk lichaam is op 

anatomisch niveau in kaart gebracht en kan aanschouwd worden tijdens enkele practica van de 

geneeskunde studie en in 3000 pagina lange alles omvattende anatomie bundels.21 De pathologische 

anatomie is gereserveerd voor uitzonderlijke gevallen, zoals wanneer andere diagnostica falen of bij 

sterfgevallen waar een onnatuurlijke dood wordt vermoed. De dood is naar de achtergrond getreden 

als iets waarop teruggevallen kan worden en heeft plaatsgemaakt voor leven. Met de verschuiving 

van de dood naar de achtergrond van de medische praktijk is die ook naar de achtergrond van de 

medische rationaliteit verplaatst. Hiermee ontstond de mogelijkheid voor een op leven gefocuste 

medische blik gestuurd door maakbaarheid en kapitalistisch winstoogmerk: de therapeutisch 

medische blik.  

 

Het probleem is erkend, de oorzaak is geïdentificeerd en het onderliggende netwerk is in kaart 

gebracht. Alhoewel de therapeutische blik met haar voorwaarden voor nu nog niet bekend was, was 

de medicalisering van de dood volgens Ariès al geïdentificeerd begin 20e eeuw.9 Ariès eindigt zijn boek 

met te noemen dat we wel eens aan de vooravond zouden kunnen staan van een nieuwe en 

 
14 D.W. Brock, A.E. Buchanan, ‘The Profit Motive in Medicine’, Journal of Medical Philosophy (1987). 
15 Doeke Post, ‘Van winst in de zorg wordt de patiënt echt niet beter’, Trouw (2018). 
16 Verscheidene auteurs, ‘History of capitalism’, bezocht op https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_capitalism op 29 mei 
2020. 
17 Foucault, Geboorte van Kliniek, 205. 
18 Craig Hacking, Frank Gaillard, ‘History of radiology’ bezocht op https://radiopaedia.org/articles/history-of-radiology op 
30 mei 2020. 
19 Emmanouil Magiorkinis, Helen Koutselini, Aristidis Diamantis, ‘Fine-needle aspiration (FNA) biopsy: historical aspects.’, 

Folia Histochemica et Cytobiologica 47 (2009). 
20 Verscheidene auteurs, ‘Laparoscopy’, bezocht op 

https://en.wikipedia.org/wiki/Laparoscopy#:~:text=In%201901%2C%20Georg%20Kelling%20of,the%20approach%20furthe
r%20for%20laparoscopy. op 30 mei 2020. 
21 Geneeskundeboek.nl, ‘Netter Collection of Medical Illustrations, 2nd revised edition | Complete Package’, bezocht op 

https://www.geneeskundeboek.nl/netter-collection-of-medical-illustrations-2nd-revised-edition-complete-package-
9780702070358?gclid=Cj0KCQjwoub3BRC6ARIsABGhnyZLp97hwPiF211hhtgOdRglekicC0WJErIeaRZR-
1lwZwB0DjmMqecaAl6DEALw_wcB op 30 mei 2020. 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_capitalism
https://radiopaedia.org/articles/history-of-radiology
https://en.wikipedia.org/wiki/Laparoscopy#:~:text=In%201901%2C%20Georg%20Kelling%20of,the%20approach%20further%20for%20laparoscopy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Laparoscopy#:~:text=In%201901%2C%20Georg%20Kelling%20of,the%20approach%20further%20for%20laparoscopy.
https://www.geneeskundeboek.nl/netter-collection-of-medical-illustrations-2nd-revised-edition-complete-package-9780702070358?gclid=Cj0KCQjwoub3BRC6ARIsABGhnyZLp97hwPiF211hhtgOdRglekicC0WJErIeaRZR-1lwZwB0DjmMqecaAl6DEALw_wcB
https://www.geneeskundeboek.nl/netter-collection-of-medical-illustrations-2nd-revised-edition-complete-package-9780702070358?gclid=Cj0KCQjwoub3BRC6ARIsABGhnyZLp97hwPiF211hhtgOdRglekicC0WJErIeaRZR-1lwZwB0DjmMqecaAl6DEALw_wcB
https://www.geneeskundeboek.nl/netter-collection-of-medical-illustrations-2nd-revised-edition-complete-package-9780702070358?gclid=Cj0KCQjwoub3BRC6ARIsABGhnyZLp97hwPiF211hhtgOdRglekicC0WJErIeaRZR-1lwZwB0DjmMqecaAl6DEALw_wcB
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ingrijpende verandering in de houding t.o.v. de dood.22,23 Als grootste aanwijzing hiervoor noemt hij 

de komst van de euthanasie, waarbij mensen sterven omdat ze besluiten dat het hun tijd is om te 

sterven. “Gaan de mensen eisen te mogen sterven op het moment dat zij dat willen?”23 Daarnaast 

roepen ook de eerdergenoemde artsen Bruce Miller24 en Bert Keizer25 op om lijden en dood te de-

medicaliseren. Welke bewegingen wat betreft de medicalisering van de dood en de mentaliteit van 

de artsen zijn vandaag de dag zichtbaar? En hoe kunnen we de dood daadwerkelijk weer zichtbaar 

maken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Ariès, Uur van onze dood, 616, 620. 
23 Ariès, Uur van onze dood, 620 * Cl. Herzlich, ‘Le travail de la mort’, Annales ESC (1976) p. 214. 
24 Jon Mooallem, ‘One Man’s Quest to Change the Way We Die’, bezocht op 
https://www.nytimes.com/2017/01/03/magazine/one-mans-quest-to-change-the-way-we-die.html op 13 Januari 2020. 
25 Keizer, Altijd Troosten. 
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Hoofdstuk 4: Trends, toekomst en besluit 
 

4.1 Trends in de voorwaarden 

Zoals al eerder genoemd, is het volgens Foucault voor een verandering in rationaliteit noodzakelijk 

om inzicht te verkrijgen in de voorwaarden van de mogelijkheid van de huidige rationaliteit.1 Aldus 

moet er eerst gekeken worden naar de trends die zichtbaar zijn in de hierboven beschreven 

voorwaarden van de onzichtbare dood. De eerste voorwaarde voor de therapeutisch medische blik, 

de maakbaarheid mentaliteit, is vandaag de dag zichtbaar aanwezig. Het maakbaarheidsideaal kent 

ondertussen tegenstand: ‘Maakbaarheid is een illusie’,2 ‘De maakbaarheid van het leven is een 

mythe’,3 ‘Een pleidooi tegen maakbaarheid, voor dankbaarheid’4 en ‘Maakbare mens is domme 

gedachte’5 zijn de titels van artikelen die tussen de eerste negen resultaten van de Google search 

‘maakbaarheid’ staan. Onder de andere vijf hits zijn vier neutrale sites en maar één pro-maakbaarheid 

site. Daarnaast wordt het maakbaarheidsideaal ook beschuldigd als bron van de vele burn-outs onder 

millennials.6 Toch volgt de praktijk deze theorie niet op. De eerste genetisch gemodificeerde baby’s 

zijn in 2018 al geboren7 en Elon Musk is bezig mens en machine te koppelen middels een Hersen chip.8 

Het is geruststellend dat er critici zijn wat betreft de maakbaarheid van de mens, maar ondertussen 

baant de mens het pad richting het transhumanisme ongestoord vrij.9 Naast de maakbaarheid toont 

ook het kapitalisme geen tekenen van zwakte. “Someone once said that it is easier to imagine the end 

of the world than to imagine the end of capitalism”, schreef Fredric Jameson in 2003, “We can now 

revise that and witness the attempt to imagine capitalism by way of imagining the end of the world”.10 

Naar alle waarschijnlijkheid gaat het kapitalisme gewoon door en blijft de farmaceutische industrie 

zijn invloed op de geneeskunde houden.11 De laatste voorwaarde voor de therapeutisch medische blik, 

de afwezigheid van de dood in de medische praktijk door vooruitgang in diagnostische tools, is al 

helemaal iets wat niet snel teruggedraaid zal worden. Technologie gaat vooruit, zo ook de medische 

diagnostiek.12 Echter is er een andere ontwikkeling binnen de geneeskunde die de dood vanuit de 

duisternis meer naar de voorgrond van de medische praktijk getrokken heeft: euthanasie. Zoals ik 

eerder genoemd heb, werd de voorzet van de euthanasie (εὐθανασία = ‘goede dood’13) al beschreven 

door Phillipe Ariès mid 20e eeuw.14 Hij herkende een signaal voor een verandering in de houding t.o.v. 

de dood. Zoals ik in mijn scriptie beschrijf, is deze verandering nog niet opgetreden. Toch bevinden wij 

 
1 Gary Gutting, Johanna Oksala, ‘Michel Foucault’, bezocht op https://plato.stanford.edu/entries/foucault/ op 16 mei 2020. 
2 Elize de Mul, Paul van Tongeren, Alicja Gescinska, ‘De Stelling: Maakbaarheid is een illusie’, bezocht op 

https://www.filosofie.nl/de-stelling-maakbaarheid-is-een-illusie/ op 5 juni 2020. 
3 Hanna van de Wetering, ‘’De maakbaarheid van het leven is een mythe’’, Medisch Contact (2018). 
4 Laura van Dolron, ‘Een pleidooi tegen maakbaarheid, voor dankbaarheid’, Brainwash (2018). 
5 Herman van Gunsteren, ‘Maakbare mens is domme gedachte’, Trouw (2005). 
6 ‘Voor de millenial is een burn out niet het probleem’, Trouw (2019). 
7 Vera Lucia Rapaso, ‘The First Chinese Edited Babies: A Leap of Faith in Science’, JBRA Assisted Reproduction 23 (2019). 
8 Rachel Metz, ‘Elon Musk hopes to put a computer chip in your brain. Who wants one?’, CNN Business (2019). 
9 Sarwant Singh, ‘Transhumanism And The Future Of Humanity: 7 Ways The World Will Change By 2030’, Forbes (2017). 
10 Frederic Jameson, ‘Future City’ (2003) 76. 
11 Richard Anderson, ‘Pharmaceutical industry gets high on fat profits’, BBC News (2014). 
12 Alan Alexander, Megan McGill, Anna Tarasova, Cara Ferreira, Delphine Zurkiya, ‘Scanning the Future of Medical Imaging’, 

Journal of the American College of Radiology 16 (2019). 
13 Verscheidene Auteurs, ‘Euthanasia’, bezocht op https://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia op 7 juni 2020. 
14 Ariès, Uur van onze dood, 620. 
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ons, mijns inziens, nog steeds in een tijd van mogelijkheid voor verandering. Het eerste 

euthanasiegeval in Nederland vond plaats op 10 februari 1951, waar een arts zijn broer op diens 

verzoek had gedood. Dit leidde tot een gevangenisstraf voor de arts. 20 jaar later bij een volgend 

euthanasiegeval brak de maatschappelijke discussie los15 en sinds 2002 is er in Nederland de 

Euthanasiewet.16,17 De jaren die daarop volgden ontwikkelde de euthanasie zich: het aantal 

euthanasiegevallen neemt gestaag toe, de grenzen betreft de interpretatie van ‘ondragelijk en 

uitzichtloos lijden’ worden opgezocht, er is een stijging in euthanasie bij psychiatrische stoornissen18 

en euthanasie zonder medische indicatie (voltooid leven euthanasie) staat ter discussie.19 Door deze 

evolutie in de euthanasie en de controverse die het omringt blijft de dood het maatschappelijke 

domein betreden.18,20 Het brengt de dood in het daglicht en prikkelt mensen erover na te denken. 

Echter blijft het bij sporadische uitstapjes naar het collectieve bewustzijn van de samenleving, waarna 

de dood zich weer even hard terugtrekt naar het domein van de geneeskunde waar die huist. Alhoewel 

een doorbraak in zichtbaarheid van de dood in de samenleving uitblijft, knabbelt euthanasie wel wat 

aan de therapeutisch medische blik. Therapie en abstineren zijn niet langer de enige opties, ook 

euthanasie kan overwogen worden. Echter blijft dit gereserveerd voor een selecte groep ernstige 

aandoeningen, waardoor de impact ervan op de medische rationaliteit beperkt is. 

Het inzicht in de voorwaarden van de mogelijkheid van de therapeutisch medische blik laat 

ons concluderen dat deze voorwaarden omvangrijke stromingen zijn die in de praktijk geen signalen 

vertonen van afzwakking of verandering van richting. Deze zijn zo krachtig dat het stoppen of 

veranderen ervan geen efficiënte en doelmatige manier is om in te grijpen op de therapeutisch 

medische blik en daarmee de onzichtbaarheid van de dood. Ook de euthanasie beweging op zich lijkt 

niet potent genoeg om een doorbraak te brengen. Vooraleerst moeten andere opties geëxploreerd 

worden.  

 

4.2 (De-)medicalisering van de dood 

Een cruciale voorwaarde van de onzichtbare dood is, naast de therapeutisch medische blik, allereerst 

de medicalisering van de dood geweest. Sinds deze medicalisering zijn artsen de moderne wachter 

van de dood geworden, zoals de pastoor dat was in de Middeleeuwen21 en zoals Cerberus dat was bij 

de oude Grieken.22 Waaks staan zij met hun rug naar de poort van de onderwereld, klaar om iedereen 

die daar naar binnen wilt terug te sturen naar het rijk van de levenden. Het beeld wat tijdens de 

geneeskunde studie gecreëerd wordt is dat artsen daadwerkelijk deze macht hebben. De student 

wordt overweldigd door de veelheid aan verfijnde diagnostische tools en behandelingen. De 

 
15 Verscheidene auteurs, ‘Euthanasie in Nederland’, bezocht op https://nl.wikipedia.org/wiki/Euthanasie_in_Nederland op 
7 juni 2020. 
16 Enzo van Steenbergen, ‘Euthanasie? Dat regelen we even’, NRC (2015). 
17 Rijksoverheid, ‘Euthanasie en de wet: sterven met hulp van een arts’, bezocht op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-
euthanasie/euthanasie#:~:text=Euthanasie%20is%20strafbaar,om%20vraagt%20bij%20de%20arts. op 7 juni 2020. 
18 Pim van den Dool, ‘’Zorgwekkend’ tekort aan psychiaters die euthanasie willen verlenen’, NRC (2020). 
19 Rijksoverheid, ‘Euthanasiewens zonder medische reden (voltooid leven)’, bezocht op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/euthanasieverzoek-bij-voltooid-leven op 8 juni 
2020. 
20 NOS, ‘Rapport ‘voltooid leven’: ruim tienduizend 55-plussers met doodswens’, bezocht op 

https://nos.nl/artikel/2320910-rapport-voltooid-leven-ruim-tienduizend-55-plussers-met-doodswens.html op 8 juni 2020. 
21 Ariès, Uur van onze dood. 
22 Verscheidene auteurs, ‘Kerberos (mythisch wezen)’, bezocht op 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerberos_(mythisch_wezen) op 10 juni 2020. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Euthanasie_in_Nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/euthanasie#:~:text=Euthanasie%20is%20strafbaar,om%20vraagt%20bij%20de%20arts.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/euthanasie#:~:text=Euthanasie%20is%20strafbaar,om%20vraagt%20bij%20de%20arts.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/euthanasieverzoek-bij-voltooid-leven
https://nos.nl/artikel/2320910-rapport-voltooid-leven-ruim-tienduizend-55-plussers-met-doodswens.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerberos_(mythisch_wezen)
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CyberKnife23 waarmee met grote precisie bestraling diep in het lichaam wordt gebracht, de Da Vinci 

robot24 die met vier armen opereert en Biologicals, medicamenten waardoor bijvoorbeeld reuma bijna 

genezen kan worden.25 Je krijgt het idee dat alles op te lossen is en dat is dan ook wat de 

geneeskundestudent wil: mensen helpen. Hoe vaak ik wel niet gehoord heb dat geneeskunde 

studenten zich niet willen specialiseren in de psychiatrie omdat je zo weinig kan, het zijn uitzichtloze 

patiënten. Succes en werk plezier beginnen bij effectieve therapie, zo lijkt de mentaliteit te zijn 

wanneer de studenten de schoolbanken verlaten om zich in de medische praktijk te storten. In de 

medische praktijk leer je dat er in de geneeskunde minder mogelijk is dan wat je eerst dacht. Veel 

patiënten die op het eerste gezicht wonderbaarlijke ingrepen ondergaan, zoals orgaantransplantaties, 

blijven de rest van hun leven gebonden aan de medische molen.26 Je leert dat abstineren, het staken 

van medisch handelen, blijkbaar ook een optie is. Bij oudere artsen is vaak een soort desillusie te 

herkennen. Zij zijn de eerste die roepen dat het behandelen geen zin meer heeft en dat is niet erg; zij 

leren minder hard te trekken aan mensen die op weg zijn naar de onderwereld. Richting de patiënt zie 

ik dat zij milder zijn, met name eigenlijk omdat de patiënt niet ‘op wil geven’. Wat je vandaag de dag 

in de medische praktijk ziet is dat artsen geconfronteerd worden met het samenlevingseffect van hun 

eigen therapeutisch medische blik. Ook al ligt de focus van de geneeskunde op therapie, zie ik wel dat 

artsen deze therapie op de juiste waarde schatten: genezen is meer een nastrevenswaardig doel of 

wens dan een realistische verwachting. Patiënten die de spreekkamer binnen komen hebben niet de 

kennis en ervaring om therapie op waarde te schatten en, beïnvloed door nieuws over medische 

doorbraken en onbetrouwbare info op het internet, willen zij van hun kwaal af en verwachten zij dat 

de geneeskunde dat voor elkaar krijgt. Gek is dit niet, leken hebben pas net toegang tot de medische 

wereld door de hedendaagse transparantie en toegankelijkheid van medische informatie op het 

internet. Het feit dat ik bij artsen inzicht zie in de beperkingen van de geneeskunde i.t.t. tot anekdotes 

die beschreven worden door Bert Keizer, geeft mij hoop dat dit inzicht ook kan dagen bij leken. 

Wellicht zijn artsen enkel voorlopers op de samenleving. Wanneer de samenleving net zoals artsen 

genoeg ervaring en kennis opgedaan heeft van de geneeskunde zal zij door de medische illusie heen 

kijken; zij zullen zelf de beperkingen van de geneeskunde in gaan zien, waardoor de realisatie daalt 

dat lijden en dood niet verholpen kunnen worden met medische technologie. Er is hoop voor de de-

medicalisering van de dood, wat gestimuleerd wordt door voorvechters hiervan zoals Miller. 

Echter, als we weer kijken naar de praktijk zien we (opnieuw) iets anders. Zo wordt met de 

voltooid leven euthanasiediscussie de dood iets zichtbaarder gemaakt binnen de geneeskunde, maar 

tegelijkertijd is dit een volgende stap in de medicalisering van de dood. “Als de medische oplossing 

niet voorhanden is, voelt het alsof er niets meer aan te doen is. Euthanasie lijkt dan, in de beleving 

van betrokkenen, de enige oplossing” zei Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar langdurige zorg en 

dementie aan de Universiteit van Amsterdam, in de Groene Amsterdammer.16 Zelfs de zelfmoord 

wordt het domein van de geneeskunde ingetrokken. Naast medicalisering is dit disciplinering pur sang: 

voor een goede dood kijken wij naar de geneeskunde voor toestemming en hulp; zelfs deze 

fundamentele, ogenschijnlijk ontastbare vrijheid om te kiezen met het leven te stoppen geven wij uit 

 
23 Accuray, ‘Introducing the Cyberknife S7 System’, bezocht op 

https://www.accuray.com/cyberknifes7/?gclid=CjwKCAjwxev3BRBBEiwAiB_PWNEBC-pqiss-
VPtUiZ9NWqt1aCA7tsSD6ETnqxZ6SVj7VFkix6rIhRoCHRgQAvD_BwE op 10 juni 2020. 
24 Prostate Center Europe, ‘Da Vinci robot’, bezocht op https://www.prostatecentereurope.nl/davinci-robot op 10 juni 

2020. 
25 Sophie Broersen, ‘’We zijn van care naar cure geschoven’’, Medisch Contact (2016). 
26 WebMD, ‘Living With Immunosuppression After an Organ Transplant’, bezocht op https://www.webmd.com/a-to-z-

guides/organ-transplants-antirejection-medicines-topic-overview#1 op 11 juni 2020. 

https://www.accuray.com/cyberknifes7/?gclid=CjwKCAjwxev3BRBBEiwAiB_PWNEBC-pqiss-VPtUiZ9NWqt1aCA7tsSD6ETnqxZ6SVj7VFkix6rIhRoCHRgQAvD_BwE
https://www.accuray.com/cyberknifes7/?gclid=CjwKCAjwxev3BRBBEiwAiB_PWNEBC-pqiss-VPtUiZ9NWqt1aCA7tsSD6ETnqxZ6SVj7VFkix6rIhRoCHRgQAvD_BwE
https://www.prostatecentereurope.nl/davinci-robot
https://www.webmd.com/a-to-z-guides/organ-transplants-antirejection-medicines-topic-overview#1
https://www.webmd.com/a-to-z-guides/organ-transplants-antirejection-medicines-topic-overview#1
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handen. En het is niet zo dat de mens geen εὐθανασία kan bereiken zonder de geneeskunde: 

psychiater Boudewijn Chabot probeert de mens zelf uit te rusten met de benodigde kennis met een 

DVD waarin wordt getoond hoe men pijnloos kan sterven m.b.v. de Heliummethode, waar enkel huis 

tuin en keukenmiddelen bij nodig zijn.27 Naast deze volgende stap in de medicalisering, zien we in het 

jaar 2020 de ware kracht van de medicalisering: zelfs ten tijde van de COVID-19 pandemie die in 

Nederland alleen al de eerste drie maanden 6.000 doden heeft veroorzaakt28 blijft de ware dood 

onzichtbaar, verborgen achter de ziekenhuisgordijnen. Het enige wat wij als samenleving te zien 

krijgen zijn geïsoleerde en afgezwakte vormen van de rauwe dood in de vorm van cijfers en verhalen. 

De medicalisering van de dood is op volle sterkte en neemt alleen maar in kracht toe. Overigens is de 

dood een voorbeeld van een medicalisering op grotere schaal: ook het begin van het leven vindt voor 

ca. 80% in het ziekenhuis plaats29 en kunstbaarmoeders (Biobags) zijn er waarschijnlijk binnen 10 

jaar.30 

De humanisering van lijden en dood wordt door de medicalisering aanzienlijk bemoeilijkt. Wat 

kunnen we nog doen om de dood zichtbaar te maken? 

 

4.3 Wat kunnen we doen? 

De voorwaarden van de onzichtbaarheid van de dood zijn hardnekkig en hun macht lijkt niet af te 

zwakken. Er zijn artsen en filosofen die deze voorwaarden geïdentificeerd hebben en pleiten tegen de 

medicalisering en op therapie gefocuste geneeskunde. De praktische acties blijven echter van kleine 

schaal en van theorie weten we dat het weinig impact heeft op samenlevingsniveau; het lezen van 

een artikeltje hier en daar over de medicalisering van de dood, het kijken van een TED talk over hoe 

we verkeerd naar de dood kijken en het bestuderen van mijn scriptie over hoe diepgeworteld de 

huidige onzichtbaarheid van de dood zit zet geen zoden aan de dijk. Om te leren is motivatie en 

herhaling nodig,31 veranderen van gedrag vereist daarboven op een grote dosis toewijding.32 En hoe 

motiveer je mensen een probleem aan te pakken wat onzichtbaar is? Het begint met het creëren van 

inzicht dat er een probleem is, een probleem op zich. Het doet me denken aan het probleem van de 

opwarming van de aarde. Net zoals de onzichtbaarheid van de dood een gevolg is van het succes van 

de geneeskunde, is de opwarming van de aarde (deels) een gevolg van het succes van het 

kapitalisme.33 Al in 1972 werd er op basis van goed uitgevoerde onderzoeken gewaarschuwd voor de 

gevolgen van de exploitatie van de aarde en ongeremde groei van de populatie.34 En zelfs nu de 

effecten van klimaatverandering zichtbaar beginnen te worden,35 wijken de 200 landen die de 

klimaatakkoorden van Parijs in 2015 getekend hebben nog ver af van het beoogde doel.36  

 
27 Stichting Waardig levenseinde, ‘Met helium thuis sterven’, bezocht op https://eenwaardiglevenseinde.nl/dvd-de-
heliummethode/ op 11 juni 2020. 
28 Verscheidene auteurs, ‘COVID-19 pandemic in the Netherlands’, bezocht op https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-
19_pandemic_in_the_Netherlands op 14 juni 2020. 
29 CBS, ‘Bevalling en geboorte: 1989-2013’, bezocht op https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/37302 op 14 juni 2020. 
30 Kayleen Devlin, ‘The world’s first artificial womb for humans’, BBC News (2019). 
31 Robert F. Bruner, ‘Repetition is the First Principle of All Learning’, Research Gate (2000). 
32 J.O. Prochaska, C.C. DiClemente, J.C. Norcross. ‘In Search of How People Change’, American Psychologist 27 (1992). 
33 Phil McDuff, ‘Ending climate change requires the end of capitalism. Have we got the stomach for it?’ The Guardian 

(2019). 
34 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, William W. Behrens lll, The Limits to Growth (Universe Books 

1972). 
35 National Climate Assessment, ‘Fourth National Climate Assessment’, bezocht op https://nca2018.globalchange.gov/#sf-3  
op 14 juni 2020. 
36 Brad Plumer, Nadja Popovich, ‘The Worl Still Isn’t Meeting Its Climate Goals’, The New York Times (2018). 

https://eenwaardiglevenseinde.nl/dvd-de-heliummethode/
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https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_the_Netherlands
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De Rotterdamse filosoof Henk Oosterling herkent het klimaatprobleem. Met het project 

Rotterdam Skill City innoveert hij Rotterdam op het niveau van onderwijs, waardoor hij meebouwt 

aan een eco-bewuste generatie.37 Willen wij de dood zichtbaar maken in onze samenleving, dan denk 

ik dat we een soortgelijke aanpak moeten nastreven. Volwassen persoonlijkheden zijn rigide,38 voor 

daadwerkelijke verandering moeten we jong beginnen. Echter zullen veranderingen in het basisschool 

programma niet gemaakt worden zolang er geen probleem gezien wordt. De onzichtbaarheid van de 

dood en de gevolgen daarvan worden niet gezien, al helemaal niet nu volgens 

populairwetenschappelijke artikelen onsterfelijkheid om de hoek staat39 en de geneeskunde 

ontwikkeld richting kiembaanmodificatie.40  

 

Nee, voor ons is er geen probleem. De westerse mens is in de ban van de geneeskunde. “Someone 

once said that it is easier to imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism”.10 

Iemand zei ooit dat het makkelijker is om het einde van de dood voor te stellen dan de zichtbaarheid 

van onze eindigheid.41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Henk Oosterling, ‘Rotterdam Skillcity: radical ecology’, bezocht op 
https://www.academia.edu/5845508/Rotterdam_Skillcity_radical_ecology op 14 juni 2020. 
38 Etiopathogenese en het stresskwetsbaarheidsmodel. Leerboek psychiatrie 3:55-62. 
39 Koen van de Sype, ‘”Onsterfelijkheid kan over 30 jaar realiteit zijn”: bekend futuroloog voorspelt eeuwig leven (toch voor 
mensen die geboren zijn na 1970)’ The Sun, Business Insider (2018). 
40 Kiembaanmodificatie, COGEM/Gezondheidsraad (2017). 
41 Bram Kuppens (2020). 
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