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Ik liep veel die eerste maanden. Ik zorgde altijd dat ik makkelijke schoenen 
aan had en sjouwde mijn spullen mee in een rugzak. Met de plattegrond bij 
de hand doorkruiste ik het ziekenhuis als een nomade, probeerde kriskras 
routenummers uit, zat te zitten op onbestemde plekken (ik herinner me nog 
goed die ene keer op een hoge kruk tussen brommende vriezers in een 
verlaten gang), rustte uit in allerlei wachtkamers – ik viel er zelfs een keer in 
slaap –, botste tegen gesloten deuren op, sprak allerlei mensen, patiënten  
en medewerkers, soms spontaan, dan weer op afspraak. Ook liep ik mee 
met artsen en verpleegkundigen op poli’s en verpleegafdelingen, keek ik 
mee over de schouders van onderzoekers, docenten en bij medewerkers in 
secundaire werkprocessen. Ik nam foto’s, reageerde op teksten die mij soms 
werden voorgelegd, begeleidde af en toe gesprekken en gaf een paar 
lezingen. Ik zat ook vaak doelloos voor me uit te staren. Ondertussen schreef 
ik mijn logboekje vol.
Het duurde tot ver in de zomer eer ik aan mezelf durfde te bekennen dat ik 
het eigenlijk een hele moeilijke opdracht vond om zo open rond te lopen, 
niet op weg ergens naar toe, maar only ‘being there’ zoals de tuinman in het 
gelijknamige boek van Jerzy Kosinski. Én: het kostte moeite om dat ongemak 
niet te degraderen tot een persoonlijk probleem van mij, maar die ervaring 
te zien als een toegang tot een diepere laag van mijn onderzoek alhier. Want 
precies met die ervaring was ik aangekomen in dat onbekende gebied 
waarin patiënten en professionals dagelijks verkeren. Waar het niet-weten 
heerst, en het, juist daarom, vaak zo hard werken is. 

In november spreidde ik op de vloer van een kleine kloostercel aan een 
verlaten fjord in Noorwegen al het materiaal uit dat ik tot dan toe op mijn 
reis door het Radboudumc had verzameld: notities, mailwisselingen, hele  
en half affe teksten, zelfgemaakte foto’s en flarden van opgetekende 
gesprekken. Naast die bonte verzameling legde ik een kleine selectie van 
artikelen, boeken, beelden van kunst en eigen aantekeningen rond mijn 
fascinatie voor het fenomeen ‘wit’. Die fascinatie dateerde al van een jaar  
of tien geleden en ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe die begon. Maar 
sindsdien had ik ‘zomaar’ veel verzameld rond witte kunst – en zelf ook 
enkele witte kunstwerken gekocht –, had ik studie gemaakt van ‘wit 
veranderen’ (in organisaties), de meer filosofische betekenissen van ‘wit’ 
onderzocht en me ook verdiept in hoe het nu zat met de technische 
eigenschappen van die non-kleur – want wit is feitelijk gezien geen kleur. 
Het was ergens halverwege mijn tocht door het Radboudumc dat ik me 

Platte grond 

Het was nog donker toen ik op een vroege ochtend in januari voor de eerste 
keer in mijn nieuwe non-functie het Radboudumc binnenstapte. Ik had geen 
idee waar en hoe ik moest beginnen. Een duidelijke starttijd hielp, dus was  
ik voor dag en dauw opgestaan – zoals zoveel mensen die hier werken. In de 
nog vrijwel lege hal stond ik stil voor de borden waarop allerlei afdelingen en 
poli’s stonden opgesomd met daarachter telkens een driecijferig nummer. Ik 
probeerde een logica te vinden in die nummers en omdat ik die niet zomaar 
vond vroeg ik aan een dame achter de ontvangstbalie om een plattegrond 
van het ziekenhuis. Die had ze eigenlijk niet, maar wel een advies: “U zoekt 
gewoon het nummer van uw bestemming en dan volgt u de bordjes”. Maar 
eh… ik hád geen bestemming. 
Paradoxaal genoeg was dat precies de bedoeling van mijn komst 
hiernaartoe. Ik was uitgenodigd om gedurende een jaar mijn gedachten-
wereld te verbinden met het Radboudumc: met mensen die er werken, 
dingen die er gebeuren, ervaringen die ik er zou opdoen. Onderzoek in  
de meest radicale vorm. Niet ergens naar op zoek, maar het ‘ergens’ zélf 
ontdekken. Niet íets willen vinden, maar niets vínden. 

Als ik dat vertelde aan mensen om mij heen (veelal collega’s en vakgenoten) 
was de reactie er steevast één van lichte jaloezie op zo’n ‘open opdracht’, 
want, zo hoorde ik nogal eens: “zo wil iedereen wel werken”. En dan 
bedoelden ze (ik vroeg er altijd naar): zonder de dwingende druk van een 
vooraf bepaald eindresultaat. 
Ik probeerde het aan de mevrouw van de ontvangstbalie uit te leggen.  
En dat het mijn eerste dag was hier en dat ik me wilde oriënteren op hoe  
het ziekenhuis qua gebouw in elkaar zat. Dat ik dus nog niet wist waar ik 
heen wilde. Ze knikte me bemoedigend toe en gaf mij een wat verkreukeld 
plattegrondje dat eigenlijk alleen voor intern gebruik was – of ik er zuinig op 
wilde zijn. Natuurlijk. 

Ik haalde opgelucht adem. Ik was binnen.
Dacht ik. 
En ik begon te lopen.
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Wit is ook wreed

Naschrift, 30 november 2016

logboek 03 11 2016

(on)menselijk

het woord ‘menselijk’ kan niet 
stuk in de gesprekken die ik  
her en der voer of hoor ¶ het  
is een ‘pluswoord’ ¶ er hangt 
een zweem van rond- en 
rozigheid omheen ¶ het is  
iets positiefs en staat al snel 
(onuit gesproken) tegenover 
‘onmenselijk(heid)’ ¶ 
de filosoof lyotard heeft eens 
gezegd dat wat wij geneigd zijn 
‘onmenselijk’ te noemen – de 
onbepaaldheid van het bestaan, 
het tekortschieten van het 
leven, de ervaring van verlies  
en mislukking – juist heel 
menselijk is ¶  
in het ziekenhuis is dat vaak 
een dagelijkse praktijk en 
blijken juist die onmenselijke 
ervaringen heel bepalend en 
waardevol voor het leven ¶ 

maar omdat die onmenselijke 
ervaringen de ontkenning of 
het negatief zijn van dat wat we 
allemaal wél in de hand hebben 
(want laten we wel wezen: dit  
is het grote succes van de 
medische wetenschap en zorg!) 
ont-snappen ze wezenlijk aan 
ons vermogen tot sturing erop ¶

ont-snappen = niet weten en 
ongrijpbaar ¶
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ouders kunnen dat bericht niet aan(horen). Er volgt zorgvuldig overleg 
tussen artsen en AIOS en ze concluderen dat de behandeling gestopt moet 
worden. Doorgaan lost niets op en kan zelfs erger veroorzaken. Maar de 
dienstdoende arts gaat toch behandelen.

Een beleidsmedewerker van de financiële afdeling vertelt: hij hoorde een verhaal 
van een AIOS over de tijd die soms nodig is om met elkaar als professionals 
en met familie te besluiten dat er niets meer gedaan kan worden voor een 
patiënt. Met een schok realiseerde hij zich iets wat hij eigenlijk al lang wist: 
dat de producten waar hij met zorgverzekeraars over onderhandelt ver af 
staan van het dagelijks werk. Dat ook ‘niets doen’ tijd en dus geld kost. 

Een maatschappelijk werker vertelt: nog maar net in dienst had hij een eerste 
kennismakingsgesprek met zijn leidinggevende. Hij vond dat spannend en 
bereidde zich voor op een stevig gesprek. Zij vroeg hem ‘of hij gelukkig was’. 
Dat werd hij ter plekke. Alleen al van die vraag. Je kon dus mens zijn hier.

Een patiënt vertelt: sinds hij een pacemaker heeft klopt zijn hart in een vaste 
maat. Nu pas realiseert hij zich dat een gezond hart klopt in een wisselend 
ritme dat zich voegt naar de lichamelijke inspanning die gepleegd wordt. Hij 
kan er maar niet aan wennen dat hij zich nu moet voegen naar de maat van 
een apparaat, in plaats van dat hij zelf maatgevend is. 

Een organisatiekunstenaar ‘vangt’ flarden op van al deze gesprekken en 
verzamelt in de loop van een aantal maanden honderden ‘antwoorden’ op 
de vraag naar de menselijke maat. Ze plakt ze op wanden van werkkamers 
en koffiecorners van waar ze soms zomaar even iets doen oplichten in een 
gesprek tussen collega’s.

Vanuit de concernstaf wordt mij meermaals de vraag gesteld of ik, als 
begeleider van al deze gesprekken, kan helpen om vanuit alle antwoorden  
te komen tot één duidelijke definitie van ‘de menselijke maat’. Zodat die 
opgenomen kan worden in beleidsteksten en -plannen, en zodat ‘erop 
gestuurd kan worden’. 
Ik weiger. Niet uit recalcitrantie, ook niet vanwege de onmogelijkheid ervan 
(want dé menselijke maat bestaat nu eenmaal niet, zoals ook dé patiënt niet 
bestaat, of dé dokter), maar omdat volgens mij juist de vraag zelf nodig is om 
zoiets als de menselijke maat te praktiseren. En juist niet het antwoord. 

De menselijke maat bestaat niet

In januari 2016 roept de Raad van Bestuur de menselijke maat uit tot een 
focuspunt in de strategie van het ziekenhuis. Op dat moment zijn er al een 
tijdje, in steeds wisselende heterogene groepen medewerkers, dialogen 
gaande over de vraag wat dat nu eigenlijk is, ‘de menselijke maat in het 
werk’, en er komen veel verhalen los. 

Een chirurg vertelt: zijn spreekuur loopt alweer fors uit. Hij zal opnieuw te laat 
thuiskomen en daar zijn afspraken met zijn gezin weer niet nakomen. Maar 
de patiënte tegenover hem heeft het nu nodig dat hij nog even met haar 
doorpraat. Dus doet hij dat met spanning in zijn hart. Als ze het gesprek 
afronden staat de vrouw op en geeft hem onverwacht een kus. De chirurg is 
overrompeld, maar voelt blijdschap over de getoonde dankbaarheid van zijn 
patiënt. Nog wat confuus loopt hij de artsenkamer in en vertelt dat hij zojuist 
door een patiënte is gekust. Zijn collega’s beginnen te lachen en vragen ‘of 
het lekker was’. Hij weet dat zij net zo gespannen zijn als hij, het werkt drukt 
zwaar en soms moet je dan even ontladen. Toch is hij ontdaan van hun 
reactie.

Een verpleegkundige vertelt: ze is moe en in de war en schuift even aan bij 
haar collega’s die rond de receptie van de verpleegafdeling staan. Ze vertelt 
dat in twee achtereenvolgende dagdiensten onder haar handen vier 
patiënten zijn overleden. Ze vertelt dat dit nu al de vierde is in twee dagen. 
“Nou,” zegt een van hen lacherig, “dan zou ik maar eens aan mezelf gaan 
twijfelen.” Het doet haar zeer.

Een onderzoeker vertelt: zij stopt alle energie in een artikel in de hoop dat het 
zal worden geaccepteerd door een tijdschrift met een ‘hoge impactfactor’. 
Het artikel zou aan kwaliteit kunnen winnen als ze er een andere onder-
zoeker bij betrekt, maar die zegt: “Ik wil graag met je samenwerken, maar 
dan gaan de credits naar mij”. 

Een AIOS vertelt: er wordt een klein jongetje binnengebracht na een ernstig 
ongeluk. Al snel blijkt het kind geen overlevingskansen te hebben, maar de 
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Ik leg dat uit aan de hand van wat de filosofisch practicus Harm van der Gaag 
vertelt in zijn boekje Wie het niet weet mag het zeggen. Wij zijn gewoon om de 
vraag te zien als iets dat om een antwoord vraagt; het gaat ons vaak om het 
antwoord en we vergeten dat de vraag zelf óók een fenomeen is, met een 
eigen werkingskracht, die op een andere manier dan het antwoord ook 
richting geeft. Hij zegt het zo: “De vraag, uitgesproken op het randje van  
het denken, waar het denken niet verder kon, geeft toegang tot het niet-
bedachte, tot dat wat niet te bedenken is, tot de rest van de werkelijkheid, 
massief en onmetelijk en tegelijk een al openheid en helemaal niets”.
Van der Gaag geeft zijn klanten aan het eind van elk gesprek altijd een briefje 
mee zoals een dokter een recept meegeeft. Op dat briefje staat een vraag 
die uit het gesprek is voortgekomen en de ‘opdracht’ aan zijn klant is om  
die vraag, dat briefje, eens een tijdje in zijn of haar broekzak mee te dragen. 
Zodat die op elk gewenst moment tevoorschijn kan worden gehaald en zijn 
werk kan doen.

De vraag stellen is belangrijker dan het antwoord vinden.
De vraag stellen is het ambacht van elk vak. 
Van het vak van de dokter, de zuster, de beleidsmedewerker, de 
secretaresse, de manager, de bestuurder. Van iedereen.
Zo raakt de maat niet vol.




