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Li.haan en hulpmiddel, daa. Piet Vrceswijk, UtrcchÍ
2002, lsBN gO 7 57A1 21 7, een uilgave van.le Edmun;
HLsserl-Stichting en.le Chronisch zieken en
G e h a n.1 i c a pt e n r a a.l N e.le rl a n d.
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Steunkous als maatj e
Wat is een kunstbccn voor de gebruiker? Een r.astc partncr of pijnlijk bcrvijs vcLr

onlolkonrcuhcirl? Wat l)etekent hct gchoorapparaat voor de drager enan: erbij

horen ol'vcxrral jeuk adrter dc orcn? Ecn storrr.l: comlbrt en r,r-ijheirl of constante

angst loor lckkage? Hoe bdccli icmand zijn huipmiddel en welke betekenis gcr:t't

hij eraan? Sociaal § eterrchàppcr Pict Vrccs\\ijk, *erkzaam bij de Chronisch zickcn

cn Gchandicaptcm aad, zocht r.ijf jaar lang naar antu,oorden.

Vreeswiikzocht en vond De belanqrilkste résultaten

van ziln ondepoek vindei we n her boek li.haam en

hu lpnkl.lel. !,eÍ boek, wnuchtigd mer f. ntàsle.il ké

beedcollages, bevateen aanta interessante óbsètuales,

toegespitst op hel gebruik van steunkouse., been

prothesen, gehoorapparaten en stoma s. We.nen aan

een holpmidde, zo constaleed de aLteur,ls eèn vrak

moeizaam proces van ze Íoveeinning.
Dé betekénis dle lemand geeftéan het hu pmldde
.pèé rFÉn qrór- 'ó ro"é!cèp'd_a"^o' D"ba.-lp's
kènr zówe een mèdische, èè. soclale als een

esthetische compónent. Wie merkt dat steunko!sen
deb óèdsomloop st mulerèn, za dezeeerdeÍ kunnen

accepleren. AndeÍsom zaldègené die zich in haar

steunkóLsèn èèn tÍlen vóelt, zlch we llcht meer bewust

zii. van jeuk oÍ een drukkend Oèvoel. lemand mel
orthopedisch schoe selza eerderde pj. oveMnne.
als het mode hem beva t, dan wanneer hljdit ómp èn

rèr r.'de1ee).boèicldFl-oods.(len. ddl 
^dd. 

r
onderzoekvan hisroricus Jan Braékmén isvérwerkt en

waarin qebrulkers van hu pmiddèlènzefoveÍhun
èÍvàrlnoen schriiven. Een man die a 1wee iéar aan eei
beademlngstoestelllgt en niets lieverwildàn ervan éf
komen, moet proberen zondertoeste n le sapen. Het

lukr hem niet. Het was een dee van mijn lichaam

seworden', schrljft hij. 'Een trouwe bondsenoot...

De omvansrijke studle van Vreeswljk heeft over de

1pr9a'oór dè riè hi p'

middelen i.Íórmétie opgé evérd, waarmee de weten

schap en indLsÍiè hopelilk verder kLnnen. Sommige

cijfers stemmen besllsttot nadenken. Zo'n 60 proceri
vën de sromadrageÍs heeftsoms lekkaOès,22 procént

.oè r i h v-rd iFriq. To' do.r ' h ' adn rè doór zi r

!é àd( . -. 1os "en.,èàq. d - dé,é-èr b"/ gho,dl
vóorwie is het boek oeschreven en war heeir de

schriver met publicatie beoogd? Pas aèn heteind egt

Vreesw ik hel beqin van een lnktlssen ondenoeken
de acrua iteitvan het patiënteoperspectieí.ls het boek

een handvatvoor bele dsmakers in de gezondheids

zors?Toch niel. DaaNoor ontbreken een mening en

s her dan een verzamel ng slat stisch materiaa ten
behoeve van verder onderzoek? Nee, daaryoor zij. de
qedragswetenschappelijke béschouwinge. en .ièr
kwantilatieve gègevenste.adrukkèlilkOepresenreerd. s

Lichaam en huipniddelbedóèld om gebruikerste nÍor
merèn ófeen hart onderde remre srèken? Nee da.r
voo.isderë. te eaar en te abstracten daaruoorzijn de

upse.Ílcsle opva lend aÍwezig. Het lijkt erop dat de
sch jvérgààndezijn ondezoek de aÍstand tothetoncter
werp is kwijrseraakt en erteveeldiscipllnes bij heeft
wile. berÍekken. Misschler sdateen gemiste kans.


