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Dit boek sprak me meteen aan, maar vroeg meer verwerking- en leestijd. Het is geen 
roman. Ik ben onder de indruk van Stuart Blume’s moed om als vader van twee ‘doven’ 
zo ons een wetenschappelijke studie te verzorgen die begint met zijn eigen ervaringen. 
Vervolgens gaat hij door met de geschiedenis van de ontwikkeling van het Cochleair 
Implantaat (CI) te beschrijven. Daarbij stelt hij zich de vraag of dit CI werkelijk zoveel 
meer ‘collectieve empowerment’ brengt als de vaak positieve boodschappen van de 
medici doen vermoeden. Welke sociale en culturele implicaties heeft dit apparaat, hoe 
kijkt de dovengemeenschap er tegen aan en waarom? 
Hij bespreekt verschillende benaderingen en standpunten van medici,wetenschappers, 
politici en dovengemeenschap in diverse landen. Duidelijk wordt dat, in diverse settings, 
het nut en het effect van het CI verschillend is. Daarom is het van belang zeer diverse 
vragen te stellen, meer dan of de therapie een effectieve is. Te kijken naar de ervaringen 
van de doven met het apparaat, manieren waarop doofheid wordt gemeten, wat onder 
doof zijn wordt verstaan, of iemand geschikt is voor CI (bijv. van geboorte af doof, steun 
van omgeving), wat er gebeurd als iemand een CI heeft gekregen. En uiteindelijk vertelt 
hij, dat een van zijn zoons wel een CI heeft gekregen en de andere niet. Dat het gebruik 
van gebarentaal essentieel blijft, dat er nogal wat voors en tegens te benoemen zijn; dat 
besluiten, ook omgevingsgebonden genomen, goed of slecht blijken te kunnen zijn. Er 
bestaat geen kaart waarop de juiste weg kan worden uitgezet, die weg moet samen 
worden uitgezet op een te construeren kaart. En hij als vader kan wellicht alsnog het 
verkeerde besluit genomen hebben. 
Het duizelt me na het lezen van dit boek. Kunnemans trage vragen, (2006), Platenkamps 
box drie( 2007), Nijhofs Ziekenwerk (2001) gelardeerd met Franks ‘ Wounded 
Storyteller’ (1987), Plummer’s ‘Document’s of life’ (2003), het zijn maar een paar boeken 
die me te binnen schieten. Ze passen bij een aantal boeken die me na aan het hart zijn. Ik 
denk bijvoorbeeld aan Eveline Tonkens, Gerhard Nijhof,Wouter Kusters, Jet Isarin. Dit 
boek past op de een of andere manier bij deze boeken. 
Stuart noemt zichzelf na het lezen van Arthur Frank ook een gewonde verhalenverteller 
tot hij zijn zoon’ had geaccepteerd als wie ze zijn: zijn zoons. Hij vraagt zich aan het eind 
van zijn boek af wat de functie van die verhalen zijn, in navolging van Arthur Frank. 
Waar ik vragen bij heb is zijn negatieve kijk op wat de ethiek ons kan bieden. In 
Nederland is die zeker ook in beweging en zoiets als zorgethiek, en alle daaruit 
voortvloeiende vormen moet hem eigenlijk aanspreken. In hoeverre laat hij zich leiden 
door ‘Angelsaksische’ ethiek? 
In ieder geval geeft hij mij met dit boek weer een instrument in handen waarmee 
benadrukt kan worden hoe belangrijk het is om de ervaringskennis, gebaseerd op de 
ervaringswereld van patiënten mee te laten doen binnen diverse discussie die heel vaak 
over hen, vaak niet met hen gevoerd worden. Andere recensies die ingaan op 
wetenschappelijke discussie en relevantie zie de hieronder verzamelde linken: 
http://www2.fmg.uva.nl/sma/tma/14_1/geleide.pdf 
http://www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=350&w=biopolitiek_nieuwsbrief 
http://www.nvvs.nl/download/commissieCI/besprekingGrenzenaanGenezen.doc 
 



Recensie: Blume eindigt zijn boek met het benadrukken van het belang van verhalen. 
Mensen vertellen verhalen om hun medemens te kunnen helpen in gelijksoortige 
situaties. Verhalen zijn belangrijker dan de medische statistische waarheden over een 
techniek. Een keuze voor wel of geen implantaat zal altijd omgeven blijven door twijfels. 
Herman van Wietmarschen (9 juni 2006) 
In Grenzen aan genezen geeft Blume een persoonlijk verslag van zijn strijd om de 
doofheid van zijn kind te accepteren, en behandelt hij, meer algemeen, de ethische 
kwesties die de toepassing van moderne medische technieken met zich meebrengt. Waar 
Oliver Sacks zich in Stemmen zien moet baseren op de verhalen van anderen, put Blume 
uit zijn eigen ervaringen -aangrijpende ervaringen, die de hooggestemde moraal van de 
medische wetenschap terugbrengen tot menselijke proporties. Noord Nederlandse 
Boekhandel (2006) 
 


