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1.1Inleiding. 

Het voorliggende verslag is een van de resultaten van het onderwijspraktikum 
voor tweedejaars-studenten in de elektrotechniek aan de technische hogeschool 
Eindhoven, autodidaktos II genaamd. 
In dit praktikum wordt aan 24 studenten de gelegenheid geboden om zich tech
nisch-wetenschappelijk en maatschappelijk te ontwikkelen. Het praktikum gaat 
daartoe uit van omschreven eindtermen, die deelnemers met behulp van begeleiding, 
maar onder eigen verantwoordelijkheid trachten te bereiken. 

Van de beschikbare tijd, twee middagen gedurende 28 weken, z~Jn tien middagen 
besteed aan de bewerking van een maatschappelijk onderwerp. 
De beschrijving van deze aktiviteiten en de resultaten ervan vormen de inhoud 
van dit verslag. 

In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de doelstelling van het verrichtte 
onderzoek. De achtergronden voor het thema van onderzoek worden in hoofdstuk 
3 nader uiteen gezet. 
Na een verantwoording van de inhoudelijke en procedurele uitwerking van het 
onderzoeksthema, volgen de door de deelnemers opgestelde "projektverslagen". 

Deelnemers en begeleiders danken de vele respondenten die hebben willen 
bijdragen tot het onderzoek, en daarin hebben meegewerkt aan een stuk 
opleiding en ervaring dat van grote betekenis is geweest. 

xxxxxxxxxx 
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\ 

1.2Uitgang)punt en doel van het onderzoek. 

\ 
Het onder~ vindt zijn grand in enige gedeelten van artikel 1 en artikel 22 

van de wet·o~et wetenschappelijk onderwijs. 

\ 
Artikel 1 \ 
Wetenschappelijk onderwijs omvat de vorming tot zelfstandige beoefening der 
wetenschap en de voorbereiding tot het bekleden van maatschappelijke betrekkingen 
waarvoor een wetenschappelijke opleiding vereist is of dienstig kan zijn, en 
bevordert het inzicht in de samenhang der wetenschappen. 

Artikel 2
2 

De universiteiten en hogescholen beogen in ieder geval, naast het geven van 
onderwijs, de beoefening van dewetenschap»zij schenken mede aandacht aan de 
bevordering van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. 

De onderzoekaktiviteiten van de deelnemers moeten dus gezien worden als een 
deel van de voorbereiding tot het bekleden van maatschappelijke betrekkingen, 
en dienen ter bevordering van hun maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. 

Het onderzoek is een eerste orientatie op het gebied maatschappij-techniek 
en de verbanden die hiertussen bestaan. 
Op dit gebied wordt op een zo ruim mogelijke manier gegrasduind,veelal naar 
de voorkeur van de deelnemers. Al doende zouden zij een aantal zaken kunnen 
leren: 

~ het idee dat techniek niet iets op zichzelf staand is, maar 
zijn basis vindt in de maatschappij. 

~ bezinning op de toekomstige rol als ingenieur in de maatschappij. 

~ kennisnemen van de mening van anderen over een aantal zaken, 
de maatschappij en de techniek in die maatschappij betreffende. 

~ in aanraking komen met een groot aantal sociale en maatschappe
lijke lagen (politici, bestuurders, deskundigen, maar ook 
lopende bandwerkers, leken, huisvrouwen). 

~ vormen en toetsen van de eigen mening aan de hand van de meningen 
van bovenstaande personen. 

Het onderzoek heeft dus niet tot doel gehad om, op basis van wetenschappelijk 
onderzoek tot objektief verantwoord~ konklusies te geraken. 
Desa lniettemin kunnen de ,op kritische wijze verkregen,onderzoekresultaten van 
belang zijn. Het is aan de lezer om voor zijn persoonlijk denken en handelen 
konsekwenties te verbinden aan de hier aangeboden informatie. Of om dat niet 
te doen. 

xxxxxxxxxx 



' ' .,,, ' ,,. 

-4-

1.3 Onderzoeksprocedure . 

Voor het onderzoek is - kort aangeduid - de volgende procedure gevolgd: 

- oefening in het informatieve vraaggesprek. 
- het vaststellen van de te onderzoeken aspekten bij het onder-

zoeksthema. 
- opstellen van open vragen per projekt. 

vaststellen van categorieen respondenten, 
direkt bij het projekt betrokken; 
bestuurders; 
politici; 
leden van de TH-gemeenschap; 
leken; 
technisqhe adviseurs, 

- keuze respondenten 
verzending van een brief aan de respondenten, waarin - naast 
het verzoek om medewerking - enige informatie over het practi
cum autodidaktos II werd gegeven, alsmede een verantwoording 
van de verdere procedure; tevens was een korte omschrijving van 
het technische projekt met bijbehorende vragen bijgevoegd, 

- telefonisch maken van afspraken, 
- houden van vraaggesprekken, telkens door twee deelnemers tesamen, 

waarbij een van hen de gespreksnotitie maakte, 
- uitwerking van de gespreksnotities, 
- instruktie over de verwerking van gespreksresultaten, 
- verwerking: analyse van de vraaggesprekken aan de hand van aspekt-

rubrieken, 
- mondelinge en schriftelijke rapportering, 
- opstellen van het eindverslag, 

toezending van het eindverslag aan de respondenten en aan enige 
personen en groepen binnen de TH. 

xxxxxxxxxx 
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1.4 Het onderzoeksthema 

Het thema, dat dit jaar voor het onderzoek is gesteld is: 

Elektrotechniek beinvloedt de gedragsorde. 

Om dit thema voor de deelnemers te verduidelijken, is aan ir. Th. Scharten 
gevraagd een toelichting te geven. 
Een samenvatting van hetgeen hij. gezegd heeft volgt hieronder; 

Degenen, die technieken ontwikkelen en toepassen, streven daarmee bepaalde doel
einden na. Veel voorkomende doeleinden zijn hierbij o.a.; 

- humanisering van de arbeid 
- betere produkten 
- lagere prijzen 
- het scheppen van nieuwe mogelijkheden. 

Vaak zien we, naast de verwezenlijking van de oorspronkelijke doeleinden, ook 
nog andere uitwerkingen, zoals; 

- gelijksoortigheid van produkten 
- het verloren gaan van arbeidsplaatsen. 

Het gestelde thema moeten we ook zien in het kader van de neveneffecten van een 
techniek/technologie: techniek beinvloedt de gedragsorde. 
Onder techniek moeten we hier dan verstaan; elektrotechniek. 
Gedragsorde is het geheel van handelen van een individu of groep in de samenleving, 
en de wetmatigheid in dit handelen. 

Een model om de beinvloeding te beschrijven is het model voor de behoefte/wel
zijnsontwikkeling, zoals A. Maslow dat beschrijft. Maslow stelt hierin dat er 
bij de mens een hierarchie van behoeften bestaat. Deze volgorde van behoeften 
is de volgende: 

1. behoefte aan voedsel, kleding, onderdak, frisse lucht etc. 
2. behoefte aan veiligheid, ( verbonden met continuiteit en sta-

bili teit v a n de omgeving ). 
3. behoefte om tot een groep te behoren 
4. behoefte aan identiteit; kennen en gekend worden 
5. behoefte aan aktiviteit d.w.z. het ontplooien van individuele 

mogelijkheden en capaciteiten. 

De b e hoefte n s taan hie r in v o lgorde van afnemende prioriteit. 
Volgens de theorie van Maslow zal men pas aan de verwezenlijking van een volgend 
behoeften-niveau kunnen gaan werken als de voorgaande behoefte in voldoende mate 
bevredigd is. 

Geste l d wordt nu, dat de techni ek ingrijpt in de behoefte aan veiligheid. De 
veiligheid i s in hoge mate g e bonden aan "omgeving". Omgeving betekent zowel 
de waarn e embare omge ving als o ok de b e levingswereld, dus in r uimtelijke, 
fysische, sociale en intellektuele zin. 
Om nu voor d e mens gunstige voorwaarden te scheppen, moet deze omgeving stabiel 
en kontinu v e randeren. Stabiel veranderen wil zeggen, dat in de tijd de verande
ring z odanig verloopt dat de mens zich nog kan aanpassen: er is dan sprake van 
organische vera nde ringe n. Onde r kontinu veranderen wordt verstaan de afwisseling 
van de omgeving die niet te groot is. 

De t echniek grijpt in in de omgevingsverandering. Dat is niet erg, vaak goed, 
soms ook teveel. 
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In een redelijk eenvoudig model kan men nu stellen, dat er een economische ( en 
technische ) groei nodig is om de welvaart op peil te houden of nog te vergroten. 
Het behoud van welvaart wordt geeist om aan de behoeftes aan identiteit en akti
viteit tegemoet te kunnen komen (o.a. i.v.m. tijdsbesteding ). 
Om de noodzakelijke groei te kunnen verwezenlijken zijn extra (technische) voor
zieningen nodig. 
Op de eerste plaats is een versnelde~nwerking van nieuwe technieken nodig: 
hierdoor wordt invloed uitgeoefend op de stabiliteit van de omgevingsverandering. 
Daarnaast is een schaalvergroting van de produktie nodig, waardoor er ingegrepen 
wordt in de kontinuiteit van de omgevingsverandering. 
Op deze manier werkt de techniek frustrerend op de omgeving en grijpt op die manier 
in, in de welzijnsontwikkeling van de mens. Kortom Techniek beinvloed~ de ge
dragsorde. 

Naast het hierboven genoemde voorbeeld, Z1Jn er natuurlijk nog meer punten waar 
de techniek ingrijpt in het proces van welzijnsontwikkeling. 
Genoemd kan nog worden dat de techniek sterke invloed heeft op de frisse lucht 
en op de voedselvoorziening . ( fabrieksvoedsel, extra afhankelijkheid) waardoor 
wordt ingegrepen in de primaire levensbehoefte. 
Ook is er invloed op de behoefte aan identiteit, bijvoorbeeld door dat de mens 
vanwege de schaalvergroting steeds meer een klein radartje wordt in de grate 
machinerie. 

xxxxxxxxxx 

. ·~ 
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1.5 De uitwerking van het thema. 

Het onderzoekthema is door de studenten in een viertal projekten nader 
uitgewerkt. 
Per projekt is gekozen voor een onderzoek naar de invloed van een bepaalde 
groep eiektrotechnische apparaten op de gedragsorde. 
Op basis van voorkeur zijn de volgende projekten vastgesteld: 

groep 1: huishoudelijke apparatuur 

groep 2: automatisering 

groep 3: televisie 

groep 4: medische techniek 

Om te voorkomen dat de resultaten van de verschillende projekten niet met 
elkaar vergelijkbaar zouden zijn, is vooraf door de deelnemers tevens een 
lijst van aspekten opgesteld. 
Deze aspekten proberen inhoud te geven aan het begrip gedragsorde. 
Elke groep onderzoekt bij hun projekt deze aspekten. Er is naar gestreefd om 
de projektverslagen zodanig te schrijven dat deze per paragraaf op aspekten 
vergelijkbaar zijn. 
De groep heeft de volgende aspekten vastgesteld: 

humanisering/dehumanisering, sociale ontplooiing, normen en 
waarden, besluitvorming, opvoeding, informatie, economie, tijds
besteding, status, research, veiligheid. 

In de vers chillende projektverslagen wordt nader inhoud gegeven aan deze 
begrippen. Niet elk aspekt wordt door iedere projektgroep behandeld. 
De reden is dat bepaalde aspekten in het geheel niet of nauwelijks bij een 
onderwerp door de respondenten werden genoemd. 

xxxxxxxxxx 



-8-

Huishoudelijke apparatuur 

2 . Inhoudsopgave : 

1. Inleiding 

2 . Normen en waarden 

3. Sociale ontplooiing 

4. Menselijk welzijn 

5. Tijdsbesteding 

6. Status, nut en luxe 

7. Reclame en besluitvorming 

8 . Milieuvervuiling 

9 . OVerige a spekten 

10. Konklusies 

11. Persoonlijke ervaringen 

xxxxxxxxxx 
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We hebben gekozen voor het onderwerp " Huishoudelijke apparatuur beinvloedt 
de gedragsorde". 
Belangrijk voor deze keuze was dat velen direkt met huishoudelijke apparaten te 
maken hebben en dus zelf kunnen beslissen over de aankoop ervan, dit in tegen
stelling tot beslissingen die door een hele groep mensen genomen moeten worden. 
Dit leidde tot de veronderstelling dat de respondenten allemaal wel een duidelijke 
mening over di t onderwerp zo,uden hebben. 
Verder leek het onderwerp on1s interessant en kan het o.i. genoeg punten van over
eenkomst bieden met de onderwerpen v~n de andere subgroepen om een gezamelijke 
verwerking mogelijk te maken. 

Om kennis te maken met de ideeen van mensen uit zoveel mogelijk groepen van onze 
samenleving hebben een interview afgenomen aan een huisvrouw, een socioloog, een 
maatschappelijk-werkster, een journalist, een bejaarde, een verpleegster, een 
technicus, een bestuurslid van een huisvrouwen-vereniging, een verkoper, een 
filiaalhouder en een manager. 

Zoveel mogelijk in overeenstemming met de andere subgroepen hebben we de volgende 
aspekten onderscheiden: 

normen en waarden, sociale ontplooiing, taakverlichting, 
tijdsbesteding, status, nut en luxe, reklame en besluit
vorming. 

Hieronder is in deze volgorde een hoofdstuk aan elk der aspekten gewijd. 
Ondanks ons streven om met deze indeling een zo breed mogelijke basis voor de 
verwerking van de interviews te bieden, kwamen wat aspekten aan de orde die wij 
niet voorzien hadden. 
Deze zijn voor zover wij ze belangrijk achtten verzameld onder de titel: " OVerige 
aspekten ~· 

Een samenvatting van een onderlinge discussie, die we na de verwerking hielden 
en een hoofdstuk over onze ervaringen tijdens de interviews ronden dit gedeelte 
a f. 

Tens lotte zijn wij veel dank verschuldigd aan allen die, geheel belangeloos_ , hun 
medewe rking aan dit projekt hebben verleend. 

xxxxxxxxxx 
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2.2. Normen en waarden. 

In de loop van de jaren verandert er veel aan tradities. Zo ook in het huis
houden. Het aparte sfeertje van het met elkaar praten tijdens het afwassen 
of aardappelen schillen is verdwenen: 
De afwas wordt in de afwasmachine gezet en de aardappels worden geschild gekocht. 
De mentaliteit van de huisvrouw is ook sterk veranderd. Men heeft niet meer de 
behoefte om alles ontzettend zuiver te houden, om de hele dag met poetslap en 
stofzuiger door het huis te lopen. 
De huisvrouwen van tegenwoordig gaan liever wat werken, studeren (moeder mavo's 
e.d.) of sluiten zich aan bij verenigingen. Hierbij worden ze geholpen door de 
huishoudelijke apparatuur, die ze daar de tijd voor geven. De huishoudelijke 
apparaten zijn niet in de eerste plaats gekocht om vrije tijd te krijgen, (dit 
werd algemeen pas na de aanschaf ontdekt ). 
Doordat de huisvrouwen niet meer de heledag ;thuis blijven kunnen ze zich beter 
ontplooien, ze laten ook duidelijk hun mening horen over de zaken als bijvoor
beeld emancipatie, blijf van mijn lijf, e.d. 

Als je nu terug kijkt in de tijd dan vindt het grootste deel van de respondenten 
dat de huishoudelijke apparaten een steentje hebben bijgedragen aan het verbeteren 
van de positie van de vrouw in de maatschappd.j~ 

xxxxxxxxxx 

2.3. Sociale ontplooiing 

In de interviews is over het algemeen we1n1g gesproken over de invloed van huis
houdelijke apparaten op de sociale ontplooiing. 
De invloed op het leefmilieu en op de omgeving wordt meestal vertaald in meer of 
minder gezellig. 
Het feit dat door de opkomst van huishoudelijke apparatuur de taakverdeling in 
het huishouden anders is geworden heeft met betrekking tot het gezinsleven, zijn 
voor - en zijn nadelen. Over het algemeen vindt men het wel goed zo. 
Een respondent zag geen direkt verband tussen huishoudelijke apparatuur en gezellig
heid, veeleer het verband tussen de T.V. en gezelligheid. 
Een ander vond dat je een groter beroep op de andere gezinsleden zou moeten doen, 
omdat samen iets klaarmaken in de keuken en samen afwassen ook vaak gezellig is. 
Iemand vond dat bepaalde apparaten die veel lawaai maken ontzettend hinderlijk en 
ongezellig zijn. 
Een ander zei, dat de manier waarop het werk vroeger gebeurde misschien wel ont
zettend leuk en gezellig lijkt, maar dat tegenover die voordelen meestal veel 
nadelen staan. 
Vroeger was het huishoudelijk werk veel zwaarder en ook veel meer, zodat gezins
leden vaak meer moesten helpen. 
Enkele r~spondenten die hierop ingingen hadden niet de indruk, dat de menselijke 
kontakten door de opkoms t van huishoudelijke apparatuur nadeling worden beinvloed. 
Omdat men meer vrije tijd krijgt, blijkt er meestal toch wel tijd over om op een 
andere manier menselijke kontakten te onderhouden. 
Vooral het besteden van vrij e tijd aan de kinderen wordt door sommige respondenten 
zeer gewaardeerd. 

xxxxxxxxxx 

2.4 Menselijk we lzijn. 

Met de bestudering van d i t a s pekt proberen wij na te gaan wat de gevolgen zijn van 
het gebruik van huishoudelijke apparatuur op: 
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a. taakverlichting - gezondheid 
b. gemak- gemakzucht 
c. de afhankelijkheid van de huishoudelijke apparaten. 

Onder taakverlichting verstaan wij het minder nodig hebben van fysieke kracht voor 
de huishoudelijke arbeid. Een apparaat dat door bijna alle respondenten in verband 
met dit aspekt naar voren brachten was :de wasmachine. 
De was moest vroeger geheel met de hand gedaan worden, wat naast veel tijd ook veel 
inspanning kostte. 
Een ander apparaat dat bijdraagt tot de taakverlichting en ook de gezondheid is; de 
stofzuiger. Met een bezem verplaats je het stof en met een stofzuiger zuig je het op, 
wat hygienischer is. 
Over de bovenstaande apparaten hadden de respondenten wel ongeveerdezelfde mening. 
Er zijn ook apparaten genoemd in verband met het bovenstaande aspekt waar de meningen 
over verschilden waarvan ik hier de afwasmachine wil noemen. 
De verkoper vond dat het hygienischer is om met een afwasmachine af te wassen, ter
wijl de jour nali st zei dat het met de hand tach zuiverder werd; 11 Met een afwas
machine komen er allemaal vlekken op". 
De mensen zijn gewend om met huishoudelijke apparaten te werken omdat het taakverlich
tend is, tijd b espaart en gemakkelijker is. Omdat het gemakkelijk is om werk te 
verrichten met een apparaat wordt het gepakt ook als ze iets moeten doen wat ook zonder 
apparaat kan. 
Dit i s een gevolg van de gemakzucht van de mensen. Als er een apparaat stuk gaat dan 
moet het zo vlug mogelijk gerepareerd of vervangen worden. 
We zien dus dat tengevolge van de gemakzucht van de mensen, deze afhankelijk worden 
van hun apparaten. Ze weten niet meer hoe het anders kan of ze willen het niet anders 
meer, (enkelen uitgezonderd). 
Dit komt tot uiting als er een apparaat stuk gaat. De mannelijke geinterviewden 
blijken dan het gereedschap ter hand te nemen en kijken of ze het kunnen maken of ze 
bellen de reparateur. De verkoper en de filiaalhouder vertelden: 
11 Het blijkt uitgaande van de hoeveelheid werk, dat door een huishoudelijk apparaat 
gedaan word, er sterker op wordt aangedrongen om het zo snel mogelijk te maken 11

• 

Een ander opmerkelijk affekt is de vervreemding van deze apparatuur; Je weet niet 
hoe het in elkaar zit, je weet alleen wat je er mee kan doen. 
Zeals de journalist zei: "Mijn vrouw vindt een apparaat een stuk plastic met een 
stekker en een aan-uit knop 11

• 

Als konklusie wille n wij uit het voorafgaande trekken dat sommige huishoudelijke 
appara t e n he t zware lichamelijke werk vervangen en andere apparaten bijdragen tot 
de gezondheid. 
Een naar gevolg van deze apparaten is echter dat het afhankelijk maakt en dat ze bij
d r agen tot de gemakzucht. 

xxxxxxxxxx 

2 .5. Tijdsbesteding. 

Een van de belangrijkste aspekten van de huishoudelijke apparatuur is de tijdsbe
s t eding. De t ijdsbesteding is door ons verdeel d in drie deelaspekten; 

1. t ijdsbesparing 

2 . vri je tij d 

3 . levensritme 

Deze dee l aspek ten s taan nie t los van e l kaar, maar lopen i n elkaar over. 
Door a l l e respondenten is we l i e t s over e en of meer van deze deelaspekten g ezegd. 
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Tijdsbesparing bleek een belangrijk aspekt gevonden te worden door onze respon
denten. De meesten vonden de tijdsbesparing een voordeel. 
Zo vertelde de verkoper dat zijn vrouw en hij samen in de winkel werkten. 
Zijn vrouw had minder tijd voor het huishouden, alles moest Sneller, dus normale 
apparatuur was voor hen wel nodig. 
Er waren twee respondenten, die de tijdsbesparing niet helemaal als een voordeel 
zagen, dat waren de verpleegster en de filiaalhouder. De verpleegster vond de 
tijdsbesparing van huishoudelijke apparatuur voor haar werk in het ziekenhuis on
ontbeerlijk, maar voor haar eigen huishouden onbelangrijk, omdat ze tach tijd ge
noeg had. 
De filiaalhouder betwijfelde of het wel zo gezond is voor de maatschappij dat 
vrouwen meer tijd krijgen door de huishoudelijke apparatuur. Want dan willen ze 
gaan werken e n er is al zoveel werkeloosheid. 
De rol van de vrouw wordt door de tijdsbesparing van de huishoudelijke apparatuur 
volgens sommige respondenten wel beinvloed, volgens andere. niet. 
Vooral de maatschappelijk werkster vond de tijdsbesparing van huishoudelijke appara
tuur erg belangrijk voor de emancipatie van de vrouw. De vrouw krijgt, volgens haar, 
meer mogelijkheden om andere dingen te doen, omdat ze meer tijd over heeft. Ze 
vond het alleen jammer, dat veel vrouwen niet weten wat ze met die tijd moeten doen. 
De ontwerper daarentegen vond de rol van de huisvrouw niet zoveel veranderd door 
huishoudelijke apparatuur. 
De maatschappelijk werkster en een bestuurslid van een huisvrouwenvereniging vonden 
tijdsbesparing een belangrijk kriterium bij de aanschaf van huishoudelijke apparatuur. 
De maatschappelijk werkster vond dat men in de voorlichting over huishoudelijke 
apparatuur daar meer aandacht aan moest besteden. 
De manager wa s juist van mening dat tijdsbesparing geen rol speelde bij de aankoop 
van huishoudelijke apparatuur. Dat de huisvrouwen meer tijd kregen door een bepaald 
apparaat, ontdekten ze pas na aankoop, als ze het apparaat al een tijd hadden. Het 
was opvallend, dat in het algemeen de technici dachten dat huishoudelijke appara
tuur geen inloed had op de rol van de vrouw in deze maatschappij, terwijl de ge
bruikers die invloed juist wel zagen en vonden dat het een belangrijk kriterium 
was bij de a a nkoop van een bepaald apparaat. 
Door de t ijdsbespari ng krijgt de vrouw meer vrije tijd. 
Verschillende respondenten merkten op dat de huisvrouw van tegenwoordig veel minder 
hard hoeft te werken dan die van vroeger. Het huishouden gaat nu beter en gemakkelijker 
Volgens de ontwerper was dit in het algemeen wel zo, maar voor zijn vrouw gold di t 
niet want die werkte. 

Wat doe t men me t de vrijgekomen tijd? 
De journalist zei dat het volgens hem voor iedereen anders was wat je met je vrije 
tijd deed. En dat bleek ook wel uit de verhalen van de andere respondenten. 
Da n we rde n e r nog e e n a antal opmerkinge n gemaakt over de invloed van de huishou
delijke apparatuur op het levensritme van de mens in deze maatschappij. 
Er werden opmerkingen gemaakt dat we veel gehaaster geworden waren, alles moest 
t e genwoordig v lug. Ook werd er gezegd dat men vroeger een vaste wasdag had, die i s 
nu verdwenen doordat de wasmachine zo snel is. 
He t levensritme is dus volgens de respondenten veranderd, omdat alles sneller gaat. 

Huishoude lijke apparatuur beinvloedt de tijdsbesteding van de mens in deze maatschappi j 
De huisvrouw krijgt meer vrije tijd en kan die gebruiken om andere dingen te doen. 
Volgens de t e chni ci is dit niet van invloed op de rol van de vrouw i n d eze maatschappi j 
volge ns de gebruikers we l. Het levensritme is door de huishoudelijke apparatuur ver
sneld. 

xxxxxxxxxx 

2 . 6 . Status , nut en luxe. 

Door de mee s t e r e s pondenten werd als he t grate voordee l van huis houdelijke appara t uur 
de tijdsbesparing genoemd. 
Ook gema k vonden de meeste ondervraagden wel e en voordeel. Er werd opgemerkt dat de 
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tijdsbesparing wel enigszins tegenviel vanwege het schoonmaken en het onderhoud. 
Andere voordelen die nag genoemd .werden zijn: 
het bevorderen van de hygiene en het overnemen van lichamelijk zwaar werk. 
Een producent zei dat de mensen huishoudelijke apparatuur alleen kopen voor het 
gemak en dat de tijdsbesparing pas achteraf gezien wordt. 
Er werd oak nag gezegd dat het nut van huishoudelijke apparatuur ook een kwestie 
van afhankelijkheid is. 

Alle respondenten waren het erover eens dat huishoudelijke apparatuur gedeeltelijk 
een luxe was. De definitie van luxe was echter erg verschillend: 

Sommigen zeiden dat apparatuur die niet efficient is en waarmee je geen tijd be
spaart een luxe is, anderen vonden alle huishoudelijke apparatuur een luxe. 
Er werd gezegd dat de kwestie luxe of geen luxe ook afhankelijk van de situatie is. 
Enkele respondenten zeiden dat je luxe huishoudelijke apparatuur meestal niet zelf 
koopt, maar dat je die kado krijgt, zelf zouden ze ze nooit gekocht hebben. 

Alle respondenten zeiden dat ze bij aankoop van huishoudelijke apparatuur niet bein
vloed werden door prestige en/of schuldgevoeldens. 
Wel konden sommigen zich voorstellen dat andere mensen hierdoor wel beinvloed konden 
worden. 
Een producent zei dat deze gevoelens bij huishoudelijke apparatuur niet belangrijk 
waren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de aankoop van een auto. 

xxxxxxxxxxxxxx 

2J. Reklame en besluitvorming 

In de door ons gehouden interviews is het nut van de reklame in het algemeen, dus 
zowel in kranten, op T.V. en radio, en in reklamefolders, het meest aan de orde 
gekomen. De meningen hierover van de respondenten kan je grofweg in 3 categorieen 
ve rdelen: 

Categorie 1 ZlJn dan de mensen die zeggen dat de reklame wel degelijk invloed heeft 
op het koopgedrag van de mensen, en dat de mensen in het algemeen zich laten mis
leiden door ofwel koopjes, ofwel valse reklame, en dan in het bijzonder wat betreft 
de nieuwste snufjes op het huishoudelijk gebied. 
In ons geval waren dit voornamelijk die mensen die beroepshalve dagelijks met huis 
houdelijke apparatuur of met de reklame hiervan te maken hadden. 
Wel werd er i edere keer bijgezegd dat in hun zaak of bedrijf onjuiste reklame niet 
voorkwam, en dat men de mensen in de winkel de voor en nadelen van de waar vertelden. 

Een andere groep , de kleinste, zijn de mensen die wat betreft hun mening en gedrag 
met betrekking tot reklamehier lijnrecht tegenover staan. Zij laten zich naar hun 
zeggen, bijna nooit door de reklame beinvloeden, en gaan bij de aankoop van huis 
houdelijke apparaten alleen op eigen waarneming of op de konsumentengids af. 

De grootste groep ligt wat betreft hun gedrag echter, tussen de beide hiervoor genoem
de categorieen in. Zij zeggen dat de reklame hun aandacht wel trekt, en dat als ze 
een apparaa t nodig hebben dan ook eerst de in reklames aangeprezen apparaten gaan 
bekijken in de winkels. De mensen die in deze categorie thuis horen zeggen wel naar 
de reklame te kijken maar geen onnodige dingen te kopen en voor de dingen die ze 
riodig hebben z ich eerst breed t e orienteren. 

Als je alle c a tegorieen nog eens op een rijtje zet, kern je tot het feit, dat de 
"verkoper" zegt dat reklame wel degelijk grate invloed heeft, en dat de (konsument) 
zegt zich ofwel helemaal niet aan de reklame te storen, ofwel zich niet laat~ein

vloeden of indoktrineren door de reklame. 



-14-

De tegenstrijdigheid in deze meningen kan zowel liggen aan het feit dat de konsument 
zich onbewust laat beinvloeden (oftewel, hij koopt iets door de reklame en denkt het 
apparaat te hebben gekocht uit eigen beweging), of aan de neiging van mensen iets 
niet toe te willen geven omdat men zijn eigen gedrag in principe niet goedkeurt. 
Ook kan het zijn dat onze respondenten niet een algemeen beeld vormen van de Neder
lander. 

Een ander opmerkelijk feit was dat diegene die met de produktie of verkoop van huis
houdelijke apparatuur te maken hadden, de konsumentengids niet bij hun aankoop 
van apparatuur gebruikten omdat naar hun zeggen de testen niet kloppen en ze geen 
oprechte, op juiste onderzoeken gebaseerde,informatie verstrekken. 
De andere kopers van huishoudelijke apparatuur zeiden af en toe wel bij. aankoop 
op de informatie van de konsumentengids af te gaan. De een minder dan de ander. 

De beslissing om het apparaat uiteindelijk te kopen, wordt meestal genomen als men 
denkt het apparaat nodig te hebben. Natuurlijk ligt voor iedereen de grens tussen 
wel en niet nodig hebben anders. 

Door een verkoper van wasautomaten werd nog opgemerkt dat over het algemeen de man 
uiteindelijk beslist welk apparaat gekocht wordt, terwijl een huisvrouw zei zelf 
te beslissen over de aankoop van huishoudelijke apparatuur. 
De rest van de respondenten zeiden gezamelijk over de aankoop te beslissen. 

xxxxxxxxxx 

28. Milieuvervuiling. 

Uit alle interviews waar over het verslinden van energie door huishoudelijke appara
tuur werd gesproken, blijkt dat de mensen zich er goed van bewust zijn, dat al die 
apparatuur behoorlijk veel energie verbruikL Alleen de methode om er wat aan te 
doen verschilde nogal erg. 
Zo zagen velen bijvoorbeeld de bezuinigingsknop op de wasmachine wel zitten, 
maar werd er ook gezegd dat deze niet nodig is door gewoon niet met half volle trommel 
te wassen. 
Ook werd, met name door diegenen die bekend waren met de technische gegevens van 
huishoudelijke apparaten, gezegd dat uit energetisch oogpunt sommige stroomverslinden
de apparaten, die toch niet echt nodig zijn, van overheidswege eigenlijk verboden 
moesten worden. 
Als voorbeeld hiervan wer d o.a. de droogtrommel genoemd. 
Een enkeling echter lette bij de aanschaf van apparatuur op het stroomverbruik. 
Een enkele keer werd opgemerkt dat men nou eenmaal met huishoudelijke apparaten 
moet leven, men kan wat dit betreft geen stap terug doen. In alle andere gesprekken 
werd dit niet gezegd, maar werd er wel vanuit gegaan dat huishoudelijke apparaten 
er nou eenmaal zijn. 

Waar men meer op lette, was de meer direkte milieuvervuiling, zeals de fosfaten in 
waspoeder en het waterverbruik. Bij aankoop was het waterverbruik vaak zelfs een 
v a n de belangrijkste redenen een bepaalde wasmachine te kopen. 

xxxxxxxxxx 

2.g, OVerige aspekten. 

Vele respondenten spraken de veronderstell i ng uit da t fabrikanten spullen produceren 
die geen mens nodig heeft, als motieven zouden winstbejag en een enkele keer ook 
werkge legenheid hieraan t e n grondslag liggen. 
Alleen de manager vond dat je konsumenten niet "in de maag kunt splitsen" wat ze 

1* niet nodig hebben; reklame is voor hem dan ook alleen mededelen dat dat en dat 
op de markt is. Het mechanisme i s dus: behoefte signaleren: 
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Het produkt waaraan behoefte gesignaleerd is maken; de mensen vertellen dat je 
het gemaakt hebt; het produkt verkopen. 
Zo zijn alle huishoudelijke apparaten ontstaan door de konsument, vanuit zijn 
behoefte, aldus de manager. 

Door een lid van een huisvrouwenvereniging werden we er op attent gemaakt dat er 
een tussen-weg mogelijk is: Een bepaalde (mogelijk zeer kleine)groep~heeft werke
lijk behoefte aan een bepaald apparaat (zo kan een enkele invalide)2best om een 
elektrisch mes zitten springen, de producent speelt hierop in en zal het, eenmaal 
ontwikkeld, aan een zo groat mogelijke groep willen slijten. 

1 x Iets wat overigens zeer in twijfel wordt getrokken door een 
opmerking van de verkoper: " Een elektrische tandenborstel is 
luxe, die meet je al pratende verkopen. 11 

2 x Overigens is deze behandeling van een invalide oak niet waarde
vrij: men gaat er hierbij vanuit dat de invalide aangepast meet 
en wil worden aan een omgeving die van hem eist dat hij funktio
neert als een valide. 

De maatschappelijk werkster vond dat vrouwen, a.m. op dit gebied, bewust gemaakt 
moeten worden opdat zij zich geen dingen laten verkopen die later niet zinvol blij
ken of zelfs voorgoed in de kast belanden. 

Vaak worden apparaten aangeschaft omdat het zo vanzelfsprekend is dat je ze hebt. 
Deze vanzelfsprekendheid leidt ertoe dat men niet nadenkt of het wel werkelijk 
nodig is, en hiermee zou verklaard kunnen zijn dat niet iedereen zo'n uitgespro
ken mening bleek te hebben als wij veronderstelden.* 3 

De verkoper ging iets verder om toch oak op vanzelfsprekendheid terecht te komen: 
11 veel dingen kun je best missen maar we kunnen ze ons permitteren, waarom zouden 
we er dan niet van genieten? 11 

Het antwoord zou dat van de huisvrouw kunnen zijn: omdat je er afhankelijk van wordt, 
en van wordt gemaakt natuurlijk: In tegenwoordige huizen ontbreken kelders omdat er 
koelkasten zijn! 

Opmerkelijk was dat de bejaarde zich omringd had met allerlei huishoudelijke 
apparate n terwijl z e vond dat alle huishoudelijke apparaten luxe zijn omdat je immers 
in principe alles me t de hand kunt doen. Kennelijk houdt luxe niet voor i edereen 
overbodigheid in. 

x 3 zie oak persoonlijke meningen. 

Over het a lgemeen vonden de respondenten die globaal onder konsumenten gerekend 
mogen worden, dat he t een belangrijke taak voor research is apparaten te verbeteren 
(nml. op het gebied van levensduur en energieverbruik). 
Van de kant van de producent viel de nadruk op versimpelen van apparaten, mogelijk 
als gevolg van de ervaring van de verkoper: 11 Vooral vrouwen hebben vaak moeite met 
de bediening van apparatuur 11

• 

Aardig wa s nog dat waar een hui svrouw zegt dat ze huishoudelijke apparaten aan
schaft omdat er tege nwoordig moe ilijk aan dienstmeisjes c.q. werksters is te komen, 
de socioloog vindt dat het verdwijnen van huispersoneel een gevolg is van de 
ontwikkeling van huishoudelijke apparaten. 

Tenslotte vond de journalist, al van kinds af een fprvP.ntVrije-tijds-onderhouds
monteur, het erg belangrijk dat een apparaat zo in elkaar zit dat het te repareren 
is, ook zouden r eserveonderdele n beter verkrijgbaar moeten Z1Jn, 
zodat apparaten niet bij he t minste defekt niet een plaats in de vuilnisbak toe
bedee l d hoeven t e k r ijgen. 

xxxxxxxxxx 
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2.10 Konklusies. 

De bedoeling van dit hoofdstuk is dat we vertellen wat we zelf vinden van huis
houdelijke apparatuur en van de gevolgen ervan in onze maatschappij. 
Bovendien willen we proberen om een verband te leggen tussen deze gevolgen en de 
theorie van Maslow. 

Voor de interviews vonden wij het M.R.O.-thema: "Techniek beinvloedt de gedragsorde", 
in relatie met huishoudelijke apparatuur, nogal vaag. Na de interviews was het voor 
de meesten van ons toch wel wat duidelijker geworden. Er is een verandering in de 
gedragsorde door onder anderen huishoudelijke apparatuur, maar er zijn zoveel andere 
dingen die de gedragsorde beinvloeden en de verandering gaat zo langzaam, dat je 
eigenlijk niet merkt dat huishoudelijke apparatuur hier ook een rol speelt. 
Huishoudelijke apparatuur is voor ons zo vanzelfsprekend , we worden er mee opgevoed. 
En zelfs als we zelf alles met de hand doen, profiteren we vaak indirekt van een 
bepaald apparaat, bijvoorbeeld, omdat iemand anders de was voor ons doet. 
Het begrip luxe wordt door iedereen anders gedefinieerd. Voor de een is luxe: 
alles waar je zonder zou kunnen. Voor de ander; een machine die iets doet, dat je 
met een beetje meer moeite met de hand zou kunnen doen. 

Dealgemenemening van de respondenten, over hun afhankelijkheid van huishoudelijke 
apparatuur, was volgens ons te rooskleurig •. ~ waren zelf niet afhankelijk van huis
houdelijke apparatuur, maar anderen wel. Ze maakten wel allemaal gebruik van bepaal
de apparaten. 
Wij denken dat iedereen, in zekere zin, beinvloed wordt door reklame, wij zelf ook. 
We menen niet dat iemand een apparaat koopt, dat hij of zij niet nodig heeft, maar 
wel dat er een merk gekocht wordt, waarvan men vaker gehoord heeft. Je kunt, als 
fabrikant, geen behoeften kweken, je kunt wel de behoeften die er zijn op een produkt 
van een bepaald merk richten. 
We geloven niet dat er dingen worden aangeschaft, die men niet nodig heeft, maar 
wel dat men soms iets koopt van een betere kwaliteit dan nodig is en wat dan ook 
duurder is. 
Door de huishoudelijke apparatuur, heeft de huisvrouw meer tijd gekregen, dat was 
van invloed op de emancipatie. Dit is nooit het doel geweest van de producenten. 
Hun doel is de winst. De technici krijgen opdracht om een bepaald apparaat te 
ontwerpen of te verbeteren, omdat daar winst mee te maken valt en niet voor de 
taakverlichting en de emancipatie van de vrouw. Er wordt geproduceerd voor de winst 
en gekocht voor de tijdsbesparing. 
Vroeger werd er door de producenten niet eens gelet op de neveneffekten (milieu, 
energieverbruik) die een bepaald apparaat zou kunnen hebben. Nu wel, maar dat komt, 
omdat de konsumenten veel bewuster zijn geworden. De konsument beslist wanneer iets 
niet door de beugel kan en de producent haakt daarop in, omdat hij anders niets 
meer verkoopt. 
Toch zullen er bepaalde apparaten wel verkocht worden, als de prijs verlaagd wordt, 
de mentaliteit van de koper is beinvloedbaar. 
Een technikus kan de ontwikkeling van een bepaald apparaat niet tegenhouden. 
Winstbejag staat voorop, de technikus heeft niets te zeggen, hij kan er niet tegen
in gaan. Hij kan wel proberen de diskussie erover op gang brengen,dit heeft wel het 
risiko dat hij ontslagen wordt. Je kunt als technikus meedraaien of opstappen, 
als je alleen bent kun je eigenlijk niets doen. Je kunt hoogstens proberen in de 
publiciteit te komen. Als je gebonden bent aan een gezin, zul je dat niet zo gauw 
doen uit angst voor ontslag. 
De plaats van de techniek in deze maatschappij valt niet meer te veranderen. 
De mensen willen steeds meer verdienen. Het moet eigenlijk toch wel kunnen, dat 
iemand gelukkig is met zijn hele leven hetzelfde loon. Er zijn dingen die je best 
zou kunnen missen. Maar men wil steeds meer. Je kunt niet terug, zolang er een 
iemand is, die dat niet wil. De mentaliteit van de mensen moet veranderen. 
Of dit van de mensen zelf uit kan gaan, of dat dat van buitenaf opgedrukt moet 
worden is nog maar de vraag. Er zijn dingen die de mensen nu niet meer kunnen missen, 

maar tien jaar geleden nog wel. Iedereen gaat er nu vanuit dat ze vanzelfsprekend 
zijn. 
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De volgende dingen ZlJn ons tijdens de interviews opgevallen: De verpleegster had 
het over nostalgie. Ze werkte graag met oude dingen, maar als ze perse meer tijd 
nodig had zou ze verschillende dingen toch wel elektrisch gaan doen. De maatschap
pelijk werkster legde een verband tussen huishoudelijke apparatuur en de tijds
besparing daarvan, en emancipatie, toen verbaasde ons dat een beetje, nu vinden 
we dat een boeiend verband. 

We zijn tot de konklusie gekomen dat huishoudelijke apparatuur vaak te ver ont
wikkeld wordt. Er zijn apparaten die, op zich, best wel zinvol zijn, maar die 
hebben vaak onnodig veel mogelijkheden. 
Bijvoorbeeld een wasmachine met 12 of 16 programma's. Bovendien is het grondstof
en energieverbruik van veel apparaten te hoog. 

Het is mogelijk het gebruik van huishoudelijke apparaten te verminderen, als d.e 
taakverdeling tussen man en vrouw verbeterd wordt. Vroeger had de man in huis ook 
veel te doen. Er zijn meer klusjes in huis te doen dan alleen afwassen. 
Er is apparatuur, die voor ons te ver ontwikkeld is, maar die voor andere mensen 
broodnodig is: 
In een grote keuken van een restaurant is bijvoorbeeld wel een groentesnijder nodig, 
maar in een gewone keuken eigenlijk niet.Veel van dit soort apparaten worden dan 
ook vaak als kado gekocht, en niet door iemand die het zelf wil gebruiken. 
Dan de gevolgen van huishoudelijke apparatuur in betrekking tot de theorie van 
Maslow . Doordat er tegenwoordig huishoudelijke apparatuur is, heeft de huisvrouw 
meer vrije tijd. De huisvrouw gaat dan vaak werken of bij een vereniging. 
Dit heeft voor haar man tot gevolg, dat hij wat meer moet meehelpen in het huis
houden. 
Bovendien wordt voor hem de normale gang van zaken verstoord, want zijn vrouw 
is niet altijd meer thuis en staat niet altijd meer voor hem klaar. De vrouw kiest 
zelf voor deze verandering. Voor de man komt deze beslissing vaak plotseling. 
Zijn omgeving wordt voor hem verstoord. Hij voelt zich niet meer veilig, doordat 
zijn vrouw plotseling haar mogelijkheden wil gaan ontplooien. Bovendien wordt de 
werkeloosheid voor de mannen grater als de vrouwen ook Willen gaan werken. Veel 
vrouwen gaan pas emanciperen als de kinderen zo goed als, het huis uit zijn. 
Tegenwoordig kun je als vrouw wel beslissen of je kinderen wil of niet, maar de vraag 
is hoe de maatschappij erop reageert als een vrouw geen kinderen wil. 

xxxxxxxxxx 

2 .11. Persoonlijke ervaringen van de interviewers. 

De opzet van onze groep was een "vrij attitude" interview af te nemen d.w.z. 
we wilden onze mening zoveel mogelijk buiten het gesprek houden zodat we de res
pondent zo weinig mogelijk zouden beinvloeden. om hieraan te voldoen bleken de 
meesten van ons nogal afhankelijk te zijn van de respondent. 
Het i s erg moeilijk om ergens op in te gaan, waar je helemaal niet mee eens bent, 
zonder je eigen mening dan naar voren te brengen. Meestal ook is het nodig om 
zelf het gesprek op gang te brengen waarbij je onwillekeurig toch vaak je mening 
voor een deel naar voren brengt. Voor verdere inbreng in het interview lag het er 
nogal aan hoe het int erview verliep. De respondenten die eigenlijk de gehele week 
voor hun beroep, met huishoudelijk apparatuur bezig waren, hadden over het algemeen 
weinig moe ite om hun mening over huishoudelijke artikelen naar voren te brengen. 
Anders l ag het met de mensen die de huishoudelijke artikelen alleen gebruikten, 
de konsument dus. Huishoudelijke artikelen worden door de mensen zo gewoon, zo 
alledaags gevonden dat ze denken er een hele middag over te kunnen praten. 
De me este n echter ware n niet zo goed op het interview voorbereid en moesten hun 
mening tijdens het gesprek nog vormen. Dit kwam mede ook wel doordat ze een vraag
antwoord-interview verwachtte (een soort enquete dus). 
Als j e dan naar hun me ning vroeg wilden ze nogal vlug antwoorden "tja, dat weet 
ik eigenlijk niet". Je kunt dan een andere vraag stellen waarmee je de kans loopt 
snel door je vragen heen te raken en je eigen mening naar voren te brengen of je 
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kunt ook gewoon rustig even afwachten en de respondent gelegenheid te geven om 
na te denken. 
In veel gevallen zal de respondent dan toch wel met een antwoord komen dat je 
dan verder kunt uitdiepen. 

Over het algemeen zijn de gesprekken goed verlopen. 

Peter van de Biggelaar 
Sjaak Delnoy 
Ad Hamers 
Annelies Jacobs 
Peter van Kollenburg 
Amand Veltmeijer 
Nico van Weert. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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3.Automatisering 

Inhoudsopgave: 

1. Normen en waarden 

2. Menselijk kontakt (sociale ontplooiing) 

3. Menselijk welzijn 

4. Onderwijs/opleiding 

5. Tijdsbesteding 

6. Besluitvorming 

7. Economie 

B. Veiligheid 

9. Konklusies van de deelnemers 

10. Persoonlijke ervaringen 

xxxxxxxxxx 
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3. 1. Normen en waarden. 

Enkele respondenten waren van mening dat automatisering geheel geen invloed 
had op de verandering van normen en waarden. 
Anderen .dachten dat als gevolg van de snelle ontwikkeling er onzekerheid ont
stond onder de mensen, ze hebben er te weinig inzicht in. 
Van de kant van het bedrijfsleven kwam de opmerking dat dit de oorzaak was van 
de toenemende prestigedrang, men merkt zijn eigen vervangbaarheid en kwets
baarheid. 
De betrokkenheid bij het werk verminderde. Vooral oudere mensen konden zich 
moeilijk aanpassen, terwijl jongeren daarentegen veel minder last van aan
passingsmoeilijkheden zouden hebben. 

Van de kant van de sociale-wetenschappen zag men nog andere invloeden. Door 
automatisering wordt de tegenstelling tussen produktieve arbeid en vrije tijd 
verscherpt. Hierbij dreigt het tussenliggende gebied, de reproduktieve arbeid 
(huishouden, welzijnswerk) nog erger in het gedrang te komen. 
Het kapitaal is nu eenmaal toegespitst op produktieve arbeid. (waarbij verwezen 
werd naar Bestek 81). 
Analoog aan deze scheiding van de arbeid loopt de scheiding tussen mannen en vrouwen 
mannen in de produktieve, vrouwen in de verzorgende sektor. Automatisering ver
sterkt dus de rollenpatronen. 

De inhoud van de arbeid is ook veranderd, de menselijke verrichtingen z~Jn minder 
geworden. Voor velen was echter arbeid de centr.ale waarde in hun leven, "iets 
willen bereiken" werd terstond geassocieerd met het werk. Deze waarde wordt 
nu aangetast. De accenten zullen verlegd moeten worden. Het arbeidsetos zal 
moeten worden veranderen. Men kan zich ook in de vrije tijd ontplooien en zo"iets 
bereiken~' 

De afname van het eenvoudige werk en de toename van het gecompliceerde intellectu
ele werk zou misschien ook de spanning tussen intellectuelen en niet- intellectueler 
kunnen vergroten. 
Indirekt heeft automatisering ook invloed door het beeld dat de mens van zich
zelf en zijn samenleving heeft. Men is geneigd de vertechniseerde samerileving 
als een tweede natuur te gaan beschouwen, waaraan men onderworpen is zonder dat 
men er iets tegen kan ondernemen. Het gevolg is apathie, minder verantwoordelijk
heidsbesef, afstomping. De mensen worden steeds afhankelijker van, en manipu
leerbaarder door de deskundigen. Er zijn echter mensen die belang hebben bij een 
dergelijke. ontwikkeling. 

xxxxxxxxxxxxx 

3.2. Menselijk kontakt. 

Een respondent zag een optreden van verzakelijking van het menselijk kontakt, 
wat volgens hem niet perse een nadeel hoeft te zijn. 
Een andere respondent was van mening dat het werken met een computer leidt tot 
een beter kontakt, men leert dan immers logischer redeneren en hoofdzaken van 
bijzaken onderscheiden. 
Ook zag iemand het optreden van spanningen tussen intellektuelen en niet
intellektuelen, omdat de eersten wel en de laatsten geen werk meer zouden krijgen. 
OVerigens was vrijwel iedere respondent het erover eens dat er een verschuiving 
in de richt ing van niet-persoonlijk kontakt optrad, bijv. door de telefoon, video
foon etc . Men was het er oc~ over eens dat het blijven onderhouden van persoon
lijk kontakt zeer wenselijk is. 

xxxxxxxxxxx 
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3.3. Menselijk welzijn. 

Bij alle respondenten kwam naar voren dat een aantal vervelende en/of zware 
karweitjes vervangen konden worden door machines. Dit is op zich positief, maar 
in de industrie resulte~rt di t volgens velen in een vermindering van het aantal 
arbeidsplaatsen. 
Enkelen vonden dat er hoe dan ook arbeidsplaatsen zullen verdwijnen, ook zonder 
~utmatisering. Ze waren het er echter over eens dat er op het ogenblik nogal 
wat werkelozen zijn. En op het moment werden deze volgens een aantal responden
ten , onterecht op hun werkeloos zijn aangekeken. Mede hierdoor, vond men, kan 
automatisering tot een bedreiging worden. Hierdoor kan voor hen, die bang zijn 
hun baan kwijt te raken, automatisering als een bedreiging worden ervaren! 
Een oplossing voor bovenstaande problemen zag men in de vorm van werktijd-ver
korting en de verandering van de waardering van werken ten opzichte van werke
loos zijn. 
Automatisering zou eventueel kunnen helpen om dat, door bijvoorbeeld de efficien
ty van een bedrijf te vergroten, te financieren. 
Een aantal van de respondenten verwachtte dat mensen problemen zouden hebben 
met extra vrije tijd, en geloofden dat in de opleiding meer aandacht aan vrije
tijdsbesteding gegeven diende te worden, om dit te verbeteren. 
Ook geloofde een aantal dat automatisering kan helpen om vrije-tijd zinnig door 
te brengen. 
Een ander deel van de respondenten zag geen moeilijkheid, om extra vrije tijd, 
die ontstaat wanneer we korter gaan werken en er door automatisering minder 
huishoudelijke taken komen, te vullen. 
Zij vonden dat we dan de tijd zullen krijgen om ons cultureel en maatschappelijk 
verder te ontplooien. 
Enkele respondenten spraken nog over het overnemen van de systematiek die bij 
automatisering komt kijken. 
Een gedeelte geloofde dat met dit systematisch beschouwen, we een betere kijk 
op een aantal zaken zouden kunnen krijgen. 
Anderen waren bang dat als dit te ver doorgevoerd wordt, de menselijkheid verloren 
zal gaan. 

xxxxxxxxxx 

3.4. Onderwijs/opleiding. 

Dit aspekt werd door de respondenten in twee verschillende aspekten gesplitst: 
ten eerste het feit dat invoering van automatisering eisen stelt aan de opleiding 
van degene die er mee zal moeten werken, wat wij uiteindelijk allemaal zijn. 
In hetzelfde kader valt de omscholing die volgens diverse respondenten uitge
breid en verbeterd zal moeten worden. Ook werd gesteld dat om de door automati
sering extra verkregen vrije tijd nuttig en aangenaam te kunnen besteden, hieraan 
tijdens de opleiding aandacht geschonken zal moeten worden. 

Het andere aspekt is het rechtstreeks ingrijpen van automatisering in het onder
wijs in de vorm van leermiddelen. 
Gedacht werd aan rekenmachientjes, video, kursussen via de televisie, het be
schikbaar stellen van encyclopedische kennis d.m.v. bijvoorbeeld viewdata e.d. 
Er waren slechts twee respondenten die niet in het bovenstaande verhaal passen. 
gen stelde dat het invoeren van automatisering een dwingend gevolg is van het 
feit dat tegenwoordig iedereen doorstudeert. Een ander zag onderwijsmethoden 
als iets zo konservatiefs dat automatisering er geen invloed op zal krijgen. 

xxxxxxxxxx 

3. 5 . Tijdsbesteding. 

Ten eerste zagen alle respondenten de tijdsbesteding verdeeld in: 
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arbeid en vrlJe tijd. Vier (van de negen) respondenten vonden dat vroeger en van
daag de dag veel te veel nadruk gelegd wordt op arbeid(arbeid adelt). 
Max Weber: "Arbeid is het centrum voor ons leven". 
Deze vier respondenten vonden dat er tussen (zogenaamde produktieve) arbeid en 
vrije tijd nog een derde tijdsbesteding is in de zin van: iets zinnigs doen, je
zelf ontplooien, en zoals een antropoloog dat noemde;" reproduktieve arbeid, 
d.w.z. welzijnswerk, waarin automatisering veel minder ver is door te voeren 
dan in produktieve arbeid, zodat een heleboel mensen hiervoor kunnen worden in
gezet". 
Alle respondenten zeiden dat de tijd besteed aan (produktieve) arbeid door de door
veering van automatisering minder wordt, en in de toekomst nog minder zal worden. 
(Een respondent merkte echter op dat dit geldt voor de gemiddelde werknemer maar 
niet voor managers). 
Voor de manier waarop dezewerktijdverkorting zou moeten worden gerealiseerd, 
kwamen verschillende suggesties; 35 urige werkweek (of zelfs minder dan 35 uur) 
(waarbij een respondent liever een kortere werkdag dan bijvoorbeeld een vrije 
vrijdagmiddag zou zien), langere vakanties, vervroegde pensionering, en tenslotte 
stelde een respondent ook nog voor: afwisselend vijf jaar werken, vervolgens een 
periode studeren, dan weer werken, etc. 
Sommigen van de respondenten zagen helemaal geen problemen voor de vulling van de 
vrije tijd die t.g.v. werktijdverkorting zal ontstaan, en zeker niet wathen 
zelf betrof. Anderen zagen, hoewel weer niet voor zichzelf, wel problemen, om-
dat mensen (een respondent noemde speciaal: jongeren) niet weten wat ze met hun 
vrije tijd moeten doen, niet geleerd hebben om kreatief bezig te zijn en zich te 
ontplooien. Enerzijds zei een respondent dat dit gedeeltelijk komt doordat er op 
kultureel gebied te weinig te doen is, en dat het bovendien te duur is, anderzijds 
was een andere respondent van mening dat hier een taak taak is. weggelegd voor 
het onderwijs: mensen mogelijkheden geven voor vrijetijdsbesteding. 
Volgens enkele respondenten zou ook de televisie, hoewel eigenlijk een passief 
iets, hierin een rol kunnen spelen, door bijv. informatie over bepaalde hobby
zaken te geven. 
Hierbij werd door een respondent wel gewaarschuwd dat de mensen niet door infor
matie mogen worden overstelpt, omdat ze dan volledig gedesorienteerd zouden kunnen 
raken. 

xxxxxxxxxxx 

3.6. Besluitvorming. 

Het overgrote deel van de opmerkingen kwam uit de sociaal-wetenschappelijke hoek, 
hoewel ook mensen uit de politiek het bedrijfsleven en de vakbeweging deze as
pekten zijdelijks aanstipten. 
Algemeen dacht men dat a.g.v. automatisering de info~atie sneller en in meerdere 
mate aanwezig was, zodat er sneller en gefundeerder besloten kon worden wat de 
flexibiliteit bevorderde. 
Enkele respondenten waarschuwden echter voor een te grote afhankelijkheid van 
informatievoorziening via de computer. Dit werkte zowel een machtspositie 
van het bedieningspersoneel in de hand als ook een verdergaande bureaucratisering, 
(voor het verzamelen van de informatie moeten steeds meer formulieren ingevuld 
worden) en technocratisering. 
De computer geeft immers de technisch betere oplossing waardoor andere, voor 
mensen wellicht betere, oplossingen nauwelijks aan bod komen. 
Een der respondenten was van mening dat de besluitvorming verzakelijkt. Er moet 
steeds sneller en duidelijker besl~ten worden. 
Het proces van de meningsvorming krijgt nauwelijks tijd. 
Sommige respondenten dachten dat we ons op de verdergaande automatisering moeten 
voorbereideri. We moeten de processen zich niet autonoom laten ontwikkelen maar 
ons actief aanpassen, het verloop zodanig sturen dat we ons er het meeste voordeel 
mee doen. Er zal daarom meer invloed moeten komen op de besluitvorming binnen de 
bedrijven. Het gevaar is aanwezig dat de mensen door de steeds overvloediger in
formatie gedesorienteerd raken, ze kunnen het geheel niet meer verwerken. Het 
onderwijs zou hier een aktieve rol kunnen spelen door de mensen te leren 
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informatie te verwerken en mee te beslissen. 

xxxxxxxxxx 

31. Economie. 

Iedereen was he t er over eens dat veel eenvoudig, meestal saai routinewerk gedaan 
zal worden door automaten. Maar hier tegenover staat, volgens vier respondenten, dat 
er wel veel nieuwe a r beidsplaatsen zullen ontstaan. Denk maar aan werk in de computer
industria en arbeidsplaatsen voor de bediening, besturing van de automaten. Er zou 
volgens hen een grate vraag naar bepaalde hooggeschoolde werknemers ontstaan. 

Vier van de negen respondenten waren van mening dat de rede tot automatisering ligt 
in de kostprijsverlaging en de kwaliteitsverhoging. 
Soms werden de fabrikanten gedwongen tot automatiseren als men geen werknemers voor 
bepaalde arbeid kon krijgen. Automatisering wordt tegenwoordig ook veel toegepast 
om afstompend of onveilig werk overbodig te maken. 

De meeste respondenten waren van mening dat automatisering uiteindelijk minder werk 
in de industrie en dienstensektor zal veroorzaken. Als oplossing hiervoor wezen een 
aantal respondenten op het schappen van werk in de sociale sektor of op het gebied 
van milieubehoud. Velen noemden ook de mogelijkheid tot werktijdverkorting. 
Drie geinterviewden wezen erop dat door automatisering gemaakte winst ( er worden mi n
der loonkosten gemaakt) voor het welzijn van de mens bestemd moet zijn en niet, 
zoals het nu het geval is, voor kapitaalvergroting van de producenten. Deze winst 
zou nieuwe bane n mogelijk maken. 
Verder zeiden sommige respondenten dat automatisering energiebesparend kan werken 
(bijv. bij de auto) wat gunstig is voor de economie. 
Er werd ook enkele malen gezegd dat door automatisering kwalitatief bet ere en goed
kopere produkten geproduceerd kunnen worden. 
De besluitvorming zal door de automatisering ook beter en sneller kunnen wat natuur
l i jk guns tige i nvlo ed op de economie heeft, denk maar aan het regeringsbele id. 

xxxxxxxxxx 

3.8. Veiligheid. 

Di t as pekt va l t in twe e gedeelte n uiteen: 
Ten eerste: inbreuk op persoonlijke veilgheid (privacy). 
Alle respondenten onderkenden het als een feit, dat het opslaan van persoonsgegevens 
ee n potentie l e d rei g i ng vo rmt en een eventuele we ttelijke, bes cherming noodzakeli j k 
is. 
Een respondent vond da t mensen, die dergelijke gegevens beheren, een te grate macht 
kri jgen: e en a nder dacht dat het beter was om persoonsbedre igende gegevens he l emaal 
niet op de slaan. 
Aan de ander e kant kan de opslag van persoonsgegevens wel gebruikt worden bi j bijv. 
mis daadbest ri jdi ng . 

Ten twee de : bescherming v an materialen en mensen. Op dit punt wordt automatisering 
a l s e en goede zaak gez i en, neem b ijv. e lektronische bewakingssystemen en vooral in 
de proc esindustri e , waar ze veilighe idsverhogend werkt, immers de gevolgen van mens e 
lijk f a len kunnen geminimaliseerd worden en ook kan er sneller op noodtoestanden ge
rea geerd worden. 

xxxxxxxxxx 

3 . 9 . Konklus ie: 

Ove r het geheel genome n za l aut omati sering vri j sterk i ngr ijpen op de gedr agsoide . 
Vooral gri jpt z i j in op de wer ks ituatie en daar liggen oak de meeste probleme n. Meer 
t oegespits t op de deel a spekten geldt voo r wat betr eft menseli jk kontak t het volgende: 
Door de a utomatis ering zal er e en vers chuiving in de richting van niet-persoonlijk 
kontakt bi jv. v ia de telefoon etc. optreden. 
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Overigens blijft het onderhouden van persoonlijk kontakt wel wenselijk. 
Bij het aspekt veiligheid splitst de zaak zich toe op de opslag van persoonsgegevens 
die mogelijkerwijs een inbreuk op de privacy kunnen vormen . . 
Deze kwestie zal voorlopig nog wel een strijdpunt blijven. 

Rene 

xxxxxxxxxx 

Konklusie over de invloed van techniek op de gedragsorde, gezien vanuit het aspekt 
onderwijs/opleiding. 

Via het onderwijs zal techniek de gedragsorde nauwelijks direkt beinvloeden, er is 
geen respondent die een dergelijk verband legt. 
Een direkte invloed is wel te beredeneren: 
als het onderwijs fundamenteel of ook maar gedeeltelijk verandert ten behoeve van 
automatisering (de respondenten zeggen duidelijk dat het onderwijs de mensen geschikt 
moet maken om ' in een geautomatiseerde samenleving te leven), dan levert zij dus 
anders opgevoedde mensen af,Mensen die beter om kunnen gaan met automatisering en hun 
gedrag daaraan aanpassen. Op dit moment is de gedragsorde veranderd. 

xxxxxxxxxx 

Omdat automatisering vele eenvoudige, ongeschoolde arbeidsplaatsen overbodig zal 
maken, wordt er een hoger geschoold niveau van de arbeiders vereist. 
Men wordt dus min of meer gedwongen om meer te gaan studeren. 
De algemenemening dat automatisering uiteindelijk minder arbeidsplaatsen tot gevolg 
heeft, leidt tot de konklusie dat er werktijdsverkorting zal plaatsvinden. De da~ 
verkregen vrije tijd zal zeker het gedrag van de mens beinvloeden. 
Dit kan positief uitwerken, als men de verkregen vrijetijd goed besteedt, bijv. in 
kontakt komen met veel mensen, je verdiepen in problemen, zodat men ruimer gaat den
ken, dat men toleranter wordt. Het kan echter ook zijn dat de vrije tijd ten gevol
ge van automatisering negatief uitwerkt. Dit kan gebeuren als men de vrije tijd niet 
goed besteedt, als men te passief is. 
De automatisering zal de welvaart verhogen (dit zal in de toekomst wel het geval 
zijn). Ook dit zal het gedrag van de mens beinvloeden. Dit kan zowel op een gunstige 
of op een ongunstige manier gebeuren. 

xxxxxxxxxxx Mat. 
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De o.a. door automatisering veroorzaakte en nog te veroorzaken werktijdverkorting 
heeft volgens een groot aantal respondenten tot gevolg dat het gedrag van de men
sen in het volgende opzicht zal moeten veranderen: 
er zal minder nadruk gelegd moeten worden op de waarde van (produktieve) arbeid. 
De mensen zullen zich een "goed" gedrag in hun vrije tijd eigen rnoeten maken. 
Hierbij rnoet vrije tijd ruimer opgevat worden dan tot nu toe het geval is: het zal 
iets in moeten houden van; iets zinnigs doen, jezelf ook nuttig maken in de 
welzijnssektor, en verder: jezelf ontplooien. Om dit gedrag bij de mensen te hel
pen ontwikkelen zal het onderwijs een belangrijke taak kunnen vervullen. 

Een voorwaarde hiervoor is echter wel, dat er op kultureel gebied veel meer te 
doen zal moeten zijn dan tot nu toe het geval is. 
Ik denk dat bovenstaande, met name het verminderen van de nadruk op (produktieve) 
arbeid, zoals die in onze huidige maatschappij hearst, een fundamentele noodza
kelijkheid is, die echter m.i. slechts zeer geleidelijk en met de nodige preble
men gerealiseerd zal kunnen worden. 

Erik. 

xxxxxxxxxx 

De automatisering beinvloedt de gedragsorde. 
Immers de automatisering vermindert de hoeveelheid tijd die men in arbeid moet 
steken, zowel industrieel als huishoudelijk gezien. De huidige maatschappelijke 
struktuur is hier niet op ingesteld zo dat er problemen ontstaan. 
Niet iedereen krijgt meer vrije tijd, maar er ontstaat een aantal werkelozen, 
die niet door de maatschappij aanvaard worden. 
Om dit niet te laten escaleren,moet de maatschappij zich aanpassert. Een oplossing 
is meer vrije tijd voor iedereen, waarbij er zeker opigelet moet worden dat mensen 
zich in die tijd op menselijke en zinnige wijze leren bezig houden. -

Theo. 

xxxxxxxxxx 

De titel van het M.R.O. was: techniek beinvloedt de gedragsorde. Wij in onze 
subgroep hebben bekeken in hoeverre automatisering het gedrag beinvloedt. 

Uit de interviews kan ik konkluderen dat er wel degelijk een invloed op de gedrags
orde wordt uitgeoefend door de automatisering. Enkele belangrijke invloedssfPrP.n 
zal ik noemen waarna ik probeer te verklaren hoe dit kan gebeuren. Uiteindelijk 
zal ik een mogelijke oplossing proberen aan te geven en een eindkonklusie te geven. 

Uit het hoofdstukje Normen en waarden blijkt dat op dit moment automatisering 
de rollen-patronen dreigt te versterken. Ook is het gevaar aanwezig dat de mensen 
a.g.v. de steeds ingewikkeldere struktuur van de samenleving, die zij niet meer 
kunnen overzien, apatischer en meer manipuleerbaar worden. 
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Door de automatisatie van de informatie-voorziening komt informatie steeds sneller 
en in meerdere mate beschikbaar. Dit versnelt dan wel de besluitvorming, maar 
het gevaar bestaat dat a.g.v. deze versnelling het proces van meningsvorming in 
het gedrang komt. 
Door de sterke centralisatie van de informatievoorziening krijgen de beherende 
organen een niet onbelangrijke machtspositie. 
De toenemende registratie van persoonsgegevens kan in verband hiermee een groot 
gevaar opleveren voor de privacy. 
Het is mogelijk dat door de steeds overvloediger en schijnbaar tegenstrijdigere 
informatie de mensen gedesorienteerd raken. Ze hebben niet geleerd om die in
formatie naar waarde te schatten en te verwerken. 
Automatisering leidt t.ot onzekerheid bij de betrokken werknemers. 
Voor velen is arbeid het belangrijkste in hun leven. De waarde van de arbeid wordt 
nu aangetast. Veel mensen weten niet wat ze met de nieuw verworven vrije tijd aan
moeten. 
Al met al kan men zeggen dat de automatisering het menselijk welzijn niet of 
nauwelijks bevorderd. 
Dit is het gevolg van de huidige struktuur van onze maatschappij. 
Doorvoeren van automatisering gebeurd veelal uit puur bedrijfseconomische motie
ven en nauwelijks op sociaal-maatschappelijke gronden, Slechts weinigen nemen 
de beslissing terwijl allen er de gevolgen van moeten aanvaarden. 
Om dit te veranderen moet er in eerste instantie meer invloed komen op de be
sluitvorming binnen de bedrijven. Het onderwijs moet zich meer gaan richten op 
de tijdsbesteding en eveneens de mensen moeten leren mee te beslissen over hun 
eigen lot, in plaats van vooral op de beroepspraktijk. 

Automatisering hoeft niet slecht te zijn. De bedrijfswinsten zou men kunnen ge
bruiken voor het creeren van mogelijkheden in de welzijnssektor. De vrijgekomen 
mensen zouden hun tijd kunnen gaan besteden aan de welzijnszorg. Het menselijk 
welzijn kan zo sterk bevorderd worden. De aantasting van "produktieve arbeid" 
als norm kan zo best een positieve uitwerking hebben. 
Uit a l het voorgaande konkludeer ik dat automatisering, gezien de huidige om
standigheden, niet altijd wenselijk is, en zelfs vaak volledig af te wijzen is. 

Harry 

xxxxxxxxxxxxx 

3.10.Samenvatting van de persoonlijke indrukken van de deelnemers. 

Over het algemeen zijn de indrukken behoorlijk positief. Er werden slechts enkele 
negatieve opmerkingen gemaakt. Maar eerst al het positiefs: 
De meesten vonden het aanwezig zijn van de instelling M.R.O. op zich al erg zin
vol. Ook de nieuw ver worven interviewtechniek zagen de meesten als iets prettigs 
en ook verder nog goed bruikbaar. 
Genoemd werden ook nog de volgende positieve kanten: 
- De gehele procedure met het verplicht kontakt opnemen met onbekende mensen 

en ook het gesprek daarmee heeft voor een vermindering van de drempelvrees 
gezorgd. 

- De gesprekken hebben interessante andere meningen aan he t licht gebracht. 
- De respondenten werkten a llen zeer bereidwillig mee. 
- De training inte rviewtechniek verliep erg prettig en was ook erg nuttig. 

- Het ophangen van het gehe le M.R.O. a an het model van Maslow werkte richting-
gevend. 
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Dit laatste punt werd door iemand anders echter heel anders gezien; hij vond het 
ophangen aan een model te beperkt, hij mistte andere gezichtspunten. Een andere 
negatieve opmerking was: de respondenten brachten slechts de mening van hun be
langengroep naar voren en n~et hun persoonlijke mening; slechts een enkeling was 
tot krasse uitspraken te verleiden. 

Michel Berkelaar 
Theo Boumans 
Harry Coenen 
Erik Gaal 
Rene Hogendoorn 
Mat Verhaegh. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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4. Televisie 

Inhoudsopgave: 

1. Inleiding 

2. Normen en waarden 

3. Menselijk welzijn en sociale ontplooiing 

4. Opvoeding en onderwijs 

5. Tijdsbesteding 

6. Besluitvorming 

7. Informatie en reklame 

8. Research 

9. Konklusies 

10. Persoonlijke ervaringen van de deelnemers 

xxxxxxxxxx 



4. 1 . Inleiding. 

Om de stelling: "Techniek beinvloedt de gedragsorde" te konkretiseren, hebben 
we in eerste instantie voor telekonununikatie gekozen. 
Omdat dit onder~erp echter te uitgebreid leek, hebben we hieruit de TV met 
teletekst en viewdata gekozen. 

De kriteria, waaraan de te kiezen onderwerpen moesten worden voldoen waren; 

1. Het totaal van onderwerpen moest een zo breed mogelijk beeld 
geven van de invloed van de techniek op de gedragsorde. 

2. De onderwerpen moesten onze interesse weten op te wekken. 

3. En de onderwerpen moesten iets met elektrotechniek te maken 
hebben. 

Om nu de mening van verschillende mensen over de eerder genoemde stelling te weten 
te komen, hebben wij deze mensen geinterviewd. · 
De interviews zijn, om een samenhangend geheel te krijgen, ontleed in een aantal 
aspekten. 
Deze aspekten zijn uitgewerkt in het nu volgende; 

xxxxxxxxxxxxxxx 

4.2. Normen en waarden. 

Oorspronkelijk was de TV in Nederland, en met name het omroepbestel, in duidelijk 
onderscheidbare hokjes opgedeeld. Precies zoals meerdere organisaties in de maatschap
pij van "kleur" te onderscheiden waren en nog zijn. Iedere groepering bracht zijn 
bepaalde visies naar voren. De objektiviteit van het medium bleef bewaard door de 
vele subjektieve meningen. 

In de loop van de tijd is deze opdeling verwaterd, hoewel ze in de aktualiteiten
rubrieken nog enigszins terug te vinden is. 
De invloed van de TV op de normen en waarden in de samenleving is te zien aan de 
(langzame) verandering in de houding van de mensen, veroorzaakt door schokkende 
series als Sjef van Oekel, Barend Servet en recentelijk in Duitsland de serie 
Holocaust. Deze programma's en ook bijv. sexuele voorlichting-progranuna's, hebben 
duidelijk taboes doorbroken en in zekere zin een bewustwordingsproces bij de mensen 
op gang gebracht. 
OVer bepaalde zaken wordt makkelijker gepraat, er is meer openheid gekomen. 
Tot op zekere hoogte is de TV aanzet geweest tot verandering in bepaalde opvattingen 
of houdingen van de mens. Een treffend voorbeeld van de grate invloed die de TV 
kan hebben op de kijker is wel het taalgebruik van vele kinderen (en ook ouderen) , 
geinspireerd door de "orne Joop"-creatie van Andre van Duin. 
Anderzijds is TV vaak met niet me~r dan een afspiegeling van wat er in de maat
schappij gebeurt. En dus moeten we niet al te veel veranderingen beschouwen als 
door het medium TV geinitieerd. 

xxxxxxxxxxxx 

4. 3. Menselijk welzijn en sociale ontplooiing. 

De respondenten onderscheidden in de invloed van de TV op humanisering-dehuma
nisering zowel positieve als negatieve aspekten. Als negatieve aspekten kwamen 
de volgende punten aan de orde: 
Veel amusementsprogramma's hebben niets te maken met echte levensvragen. De kij
kers worden dan ook niet aangespoord om hierover na de denken. Deze mening heerste 
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vooral onder de "deskundigen". De respondenten vonden ook dat TV-kijken gepaard 
gaat met een zekere passiviteit en gemakzucht : je gaat achter het kastje zitten 
en konsumeert meestal kri tiekloos de ge~den prog,ramma' s. Het kijken naar agressi
viteit wekt bij de kijker ook gevoelens op waardoor hij licht prikkelbaar is. 
Volgens de respondenten werd door TV-kijken de zelfontplooiing van de kijker af
geremd. 

Als positieve invloed op de humanisering-dehumanisering brachten de respondenten 
naar voren dat het wereldbeeld van de kijker verbreed kan worden, echter met de 
kanttekening dat dit voor de "meer slimme" mensen iets meer zal gelden dan voor 
de "gewone"kijker. 
Bij de invloed van de TV op de sociale ontplooiing brachten de respondenten voor
namelijk negatieve aspekten naar voren: 
Als een gezin TV kijkt is de konversatie minimaal. Ook ontstaat er een soort 
nivellering van de kijkers, doordat zij allen hetzelfde programma zien. 
Over de invloed van toekomstige ontwikkelingen op het sociale leven dachten de 
respondenten dat teletekst en viewdata slecht zouden werken, omdat je daar in je 
eentje mee bezig bent. 
TV spelletjes zouden positief kunnen werken, omdat je dan samen bezig bent. 

xxxxxxxxxxxx 

4.4. Opvoeding en onderwijs. 

Van het kijken naar de TV kan men iets leren als men dit wil, d.w.z. niewsgierig 
genoeg is, maar vaak is het zo dat men alleen maar kijkt naar dinge?die men al 
weet of die men wil weten. Toch leert men makkelijker uit een boek dan van de 
TV waar men het slechts een keer ziet volgens een respondent. 
Ons zuilensysteem moet garanderen dat zoveel mogelijk bevolkingsgroepen via de TV 
hun mening kunnen verkondigen. 
Vroeger leerden de kinderen heel veel dingen van hun ouders, nu zijn dat alleen 
nog maar menselijke ervaringen. 
Door de snelle ontwikkeling in de techniek is de noodzaak ontstaan om de mensen 
te leren omgaan en !even met nieuwe vindingen. Tevens moeten de technici meer 
zogenaamde .~-vakken in hun opleidingen krijgen, omdat alleen zij een nieuwe vin
ding een eventueel goede maatschappelijke toepassing kunnen geven. 

xxxxxxxxxxxx 

4.5. Aspekt: tijdsbesteding. 

Over het algemeen zijn alle respondenten het erover eens dat aan het kijken naar 
TV door de gemiddelde Nederlander zeer veel·tijd besteed wordt. (15-25 uur per 
week, 2 uur per dag werd o.a. genoemd). · 
Enkele vinden de TV een verstrooiend medium, waarbij je na een dag neerploft en 
naar gaat zitten kijken. Die passiviteit vindt men een groot nadeel, die tijd 
zou beter besteed kunnen worden aan iets kreatiefs. 
Een andere veel gehoorde opmerking is, dat men erg aan een vast tijdstip is ge
bonden, waarbij dus vanzelf de kijktijd oploopt. Dit euvel zou verholpen kunnen 
worden d.m.v. VLP en VCR. Verder vindt men dat de invloed op de dagindeling van 
een ieder groot is, o.a. het werkpatroon van de huisvrouw. 
Voorbeelden van de invloeden van de TV op de tijdsbesteding ziet men onder andere 
in he t teruglopende bioscoop-bezoek en de lege straten tijdens een direkt uit
gezonden voetbalwedstrijd. 

xxxxxxxxxxxx 

4 .6. Beslui tvorming. 

Het tot heden toe centrale karakter van TV zal doorbroken gaan worden door de in
veering van lokale omroep en in mindere mate satellietteleviesie. Bij de eerste 
wordt de nadruk gelegd op informatie over dingen in de direktere omgeving van de 
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mensen (decentralisatie). De tweede vergroot de keuzemogelijkheid van de kijker 
(vrijere keuze). 
Bij beiden is echter nog geen direkte invloed op de programma's zelf mogelijk. 
VLP en Viewdata maken ook dit mogelijk. Je bepaalt daarbij in feite je eigen pro
gramma-aanbod. · 
De verantwoordelijheid voor deze nieuwe projekten ligt bij PTT (verbindingen; 
verhuur geheugenruimte databank van viewdata), CRM (overheid; organisatie,controle) 
en fabrikanten (fabrikage). 

xxxxxxxxxxxx 

4 .7. Informa tie. 

Het geven van informatie is een zeer belangrijke doelstelling van de TV. Hierin 
wordt voorzien door vele programma's. Aktualiteitenprogramma's als; Brandpunt, 
Achter het nieuws, Televizier Magazine en andere zorgen voor achtergrondinformatie 
over akt.uele gebeurtenissen. 
Dit doen zij volgens sommigen met hun eigen principes als achtergrond, waardoor 
de informatie die dan gebracht word ook nooit objektief kan zijn. 
Daar er echter zodoende veel subjektieve meningen in de informatie aanwezig zijn, 
wordt door het geheel van informatie-programma' s toch een zekere graad van objekti·
viteit bereikt. Deze graad zou volgens een der respondenten verhoogd kunnen worden 
indien het monopolie van Hilversum doorbroken zou worden, bijv. door VCR, VLP. of 
satelietkommunikatie, 
Er zouden dan nog veel meer meningen via de TV onze huiskamer bereiken, wat zeer 
nuttig zou zijn. 
Iedereen die geinformeerd wil worden, kan volgens de meeste respondenten hierin 
bevredigd worden door de TV. Anderen bestrijden deze stelling en vinden dat de 
informatievoorziening niet veelzijdig genoeg is, aan het vervlakken is. 
De snelheid en de indringendheid van de informatie op de TV heeft tot gevolg dat 
de mensen zich er veel meer van bewust zijn van wat er om hen heen zich afspeelt. 
Dit is positief, daar de mensen op de hoogte blijven van wat er zich afspeelt in 
de maatschappij en zo niet, vervreemden van die maatschappij. 
Van de andere kant is het natuurlijk gevaarlijk als het medium in handen komt van 
de verkeerde mensen, daar het medium een uitstekend middel is om de openbare 
mening te beinvloeden. 
In een diktatuur kan men manipuleren met de informatie en zo de mensen onwetend 
houden. Dit geldt natuurlijk ook voor andere media. 
De vraag is nu of de mens deze hoeveelheid van informatie wel aankan. Het is zonder 
meer waar dat een TV-kijkend mens een hogere ontwikkelingsgraad kan bereiken. 
Van de andere kant bestaat de kans dat de mensen immuun worden voor alle leed en 
problemen in de wereld, daar het kijken ernaar zo gewoon geworden is. 
De informatieoverdracht zou verbeterd kunnen worden door ook teksten aan het beeld 
toe te voegen. We zitten hierbij dan meteen op het gebied van de Teletekst. Vel
gens de respondenten die hier van op de hoogte waren, zou Teletekst een verbetering 
in de informatievoorziening betekenen. 

Reklame. 

Reklame is een zeer diskutabele vorm van informatie. Geboren ui-t economische mo
tieven om de kijkgelden te drukken worden voor sommigen door de S.T.E.R. op zeer 
indringende wijze de mensen beinvloed in hun koopgedrag. 
De reklame ondersteunt op deze manier het systeem om steeds meer te konsumeren. 
Anderen zien dit niet zo zitten en zeggen dat de S.T.E.R. eigenlijk minder bein
vloedtdan wel wordt verondersteld. · 

xxxxxxxxxxxx 
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4 .S. Research. 

Nieuwe ontwikkelingen: 1. Kabeltelevisie 
2. Satellietkommunikatie 
3. Teletekst 

· 4. Viewdata 
5. VLP 
6. VCR 

1. Kabelnet biedt de mogelijkheid om in 2 richtingen informatie te verzenden. Je 
hebt dan een terugpad naar de centrale wat je kunt gebruiken om deze een forum
funktie te laten vervullen (je kunt rechtstreeks reageren op een bepaald program
ma). 
Ook kan men de ene abonnee met een andere in kontakt laten komen (soort beeld
telefoon). Ook kan het kanaal gebruikt worden voor reportages van de lokale TV. 
De niet gebruikte lage frekwentiebanden maken het mogelijk om het net te gebrui
ken als transmissieweg voor bewakingsinstallaties, babyfoon etc. 

2. Satellietkommunikatie zal de keuzemogelijkheid van de kijker vergroten, mits 
natuurlijk ook het programma - aanbod zelf grater wordt. I.v.m. geldgebrek van 
de programmamakers is dit nog de vraag. Ook zullen de kijkers zelf bewuster 
moeten (kunnen) kiezen. 

3. Informatietransport via de ether waarbij alle zgn. paglna's na elkaar worden uit
gezonden en opgeslagen in een geheugen (distributiesysteem). In een richting 
te gebruiken. 

4. Informatietransport via telefoonnet waarbij je alleen de opgevraagde pagina 
krijgt (konsultatiesysteem). Verkeer in twee richtingen is mogelijk. Er wordt 
over gedacht om de abonnee's de mogelijkheid te bieden boodschappen via het view
datasysteem naar een andere abonnee te sturen. 

5. Speelfilms,kursussen, series etc. kunnen in de winkel gekocht worden en afge
speeld op het tij dstip dat m~n zelf kiest, en_ .:;>;o vaak als men ze}-f wil. Nodige 
voorwaarden voor invoering zijn een standaardsysteem, voldoende groot aanbod van 
VLP's en lage aanschafprijs van zowel apparatuur als LP's •. 

6. VCR biedt de mogelijkheid om de tijd waarop je iets wilt zien zelf kunt bepalen 
en dat je het ook later nog eens kunt bekijken (archie£). 

xxxxxxxxxx 

4. 9. !<.onklusie. 

TV en gedragsorde zijn niet duidelijk te scheiden, in die zin dat TV de gedrags
orde zou beinvloeden. 
We zouden beter kunnen spreken van een wisselwerking. Enerzijds is het mogelijk 
dat bepaalde maatschappelijke verschijnselen door de TV teweeg gebracht zijn, hoe
wel anderszijds TV niet meer is dan een afspiegeling van hetgeen zich in de maat
schappij afspeelt. 
Met betrekking tot het onderwerp televiesie kunnen we daarom beter uitgaan van de 
stelling: "Techniek en gedragsorde beinvloeden elkaar". · 
Een sluitend model voor deze wederzijdse invloed is niet te geven door ons. We kunnen 
echter wel enkele punten aangeven die in de interviews naar voren zijn gekomen, 
zoals: 

- het kijken naar de TV om s'morgens mee te kunnen praten over 
de programma's 

- het (in tegenstelling tot de radio) beslag leggen van de TV 
op twee zintuigen waardoor de informatie die via de TV wordt 
aangeboden veel indringender is. 

- het eenmalige karakter en vaste tijdstip van uitzending van 
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programma's waardoor de dagindeling van de mensen bepaald wordt. 

Voor de invloed van de gedragsorde op de TV kunnen we als voorbeelden aandragen: 

- de waarde die de programmamakers hechten aan de zgn. kijkci j fers. 
- de visies op het wereldgebeuren die in de aktualiteitenrubrieken 

naar voren komen. 

In hoeverre de wisselwerking positief dan wel negatief beoordeeld moet worden, laten 
we aan ieders eigen oordeel over _. 

xxxxxxxxxxxxx 

4. 10. Persoonlijke evaluatie van het MRO. 

a. Het onderwerp: 

De meningen van de deelnemers t.a.v. de TV, die varieerden van afwijzend tot ge
matigd positief, is door de gehouden interviews niet, of alleen op kleine punten 
gewijzigd. 
Hoofdzakelijk kan dit worden toegeschreven aan de geringe hoeveelheid nieuwe in
formatie, die in de interviews naar voren kwam. Ook de argumenten voor of tegen 
verschilden niet of weinig van de gangbare argumenten. 
Achteraf werden ook door de deelnemers opgemerkt, dat de televisie inderdaad een 
onderwerp is, waarover weinignieuwe argumenten waren te verwachten. 
Tach werd er opgemerkt, dat het zinvol is geweest om met behulp van de visies 
van de respondenten, zich te bezinnen op de invloed die de techniek heeft op 
de mensen die haar produkten gebruiken. Ook viel het op, dat zaken die men niet 
rechtstreeks in verband had gebracht met televisie, daar tach mee te maken had
den. 
Het belang van het MRO ligt dan ook, volgens de deelnemers in een verbreding van 
hun visie op , aan techniek gerelateerde zaken. 

Ook was opvallend dat er nauwelijks standpunten waren over nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van televisie, zeals; teletekst, viewdata, de VCR en de VLP. 

b. Het onderzoek: 

Over het algemeen werd het als nuttig ervaren om eens met iets anders bezig te 
zijn dan "puur" techniek. Het onderzoek past dan ook volgens velen best in het 
kader van autodidaktos II . Wel werd het als een nadeel gezien dat het onderzoek 
losstond van het technisch onderwerp, waaraan gewerkt werd. Het onderzoek zou 
dus eventueel als ap~art praktikum gegeven kunnen worden. Als voordeel van het 
inpassen in Autodidaktos wordt genoemd, dat daar al gewerkt wordt in een groep 
van 24 man, zodat je elkaar al kent. 
Wel wordt nog als nadeel van het onderzoek genoemd, dat het zeer veel tijd kost, 
en dat is een tijd, waarin het studieprogramma toch al zeer vol zit. 

c. Het interviewen: 

Het i nterview wordt als een goede manie r beschouwd om aan informatie te komen, 
voornamelijk omdat op deze manier ook mensen buiten de T.H . . worden bereikt, en 
dus van die kant van andere gezichtspunten kan worden kennis genomen. 
Opgemerkt werd , dat je zelf sterk gemotiveerd moet zijn om een interview af te 
nemen, omdat het interview anders totaal kan mislopen. 
Ook werd opgemerkt, dat het zg. vrije attitude interview niet de ruimte liet 
om met een r espondent in diskussie te treden: het ging tenslotte alleen maar om 
het ve rzamelen van informatie. Dit werd door sommigen tech wel als een nadeel 
gezien. 
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5. Medische Techniek. 

Inhoudsopgave: 

1. Normen en waarden 

2. Sociale ontplooiing 

3. Menselijk welzijn 

4. Opvoeding en onderwijs 

5. Tijdsbesteding 

6. Status 

7. Besluitvorming 

8. Informatie 

9. Economie 

10. Research 

11. Veiligheid 

12. Konklusies 

13. Ervaringen 

xxxxxxxxxx 
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5. 1. Normen en waarden. ( tradities, ethiek, geloof, emancipatie ). 

De ontwikkeling en toepassing van medische apparatuur is een medisch vraagstuk. 
De patient zelf heeft vaak geen medebeslissingsrecht. De arts denkt dat een bepaalde 
behandelingsmethode goed is voor de patient en deze laatste heeft dan geen andere 
mogelijkheid die te accepteren. 
De ontwikkeling van medische apparatuur is moeilijk te stoppen. De hele medische 
wereld hangt aan apparatuur en zonder deze apparatuur zou ze hulpeloos zijn. 
Ondanks deze niet te stuiten ontwikkeling moet deze getoetst worden aan normen en 
ethische waarden. 

Voorbeeld: - Arts die niet aan abo~tus wil meewerken. 
- Bij de ontwikkeling van de pil is niet gelet op de heersende 
normen. De ontwikkeling is gestart vanwege de grote vraag naar 
voorbehoedsmiddelen. Er is echter niet gelet op de gevolgen daar
van. 
- Euthanasia; ethisch en politiek aspekt. Op dit moment mogen 
artsen apparatuur wel in- maar niet uitschakelen. 

Bij het stellen van grenzen aan de ontwikkeling en toepassing van medische appa
ratuur moet gelet worden op enerzijds een menselijke ethische grens en anderzijds 
op een financiele grens. Deze grenzen worden bepaald door het normenpatroon dat 
in de maatschappij leeft. Wanneer eenmaal iets is uitgevonden heeft men de gevolgen 
van die uitvinding niet meer in de hand. De politiek meet dus voor die tijd inge
grepen hebben. (bijv: moeten we wel of niet D.N.A. onderzoek toestaan?). 
De medische techniek helpt zolang de patient normaal kan blijven funktioneren: 

- mensen mogen niet afhankelijk worden van medische apparatuur. 
- het leven van de patient moet niet gerekt worden als er geen 
reele levenskans meer voor hem bestaat. 
- euthanasia: rechtspraak beslist of stekker er wel of niet uit
gaat. 
- debiele kinderen: sommige ouders vinden dat als er van te voren 
bekend is dat het een debiel kind zal worden, er ingegrepen dient 
te worden, andere kunnen juist weer heel gelukkig zijn met zo'n 
kind. 

De moeilijkheid is: wat wordt als normaal gezien? Dit is hoofdzakelijk afhankelijk 
van het normenpatroon dat heerst binnen een maatschappij. Aangezien dit normenpatroon 
zich voortdurend ontwikkelt, is het begrip normaal ook voortdurend aan veranderingen 
onderhevig. Een vraag die steeds naar voren komt bij het rekken van !even is die 
of het nog een mens is. Het antwoord op deze vraag is sterk afhankelijk van waarde
oordelen. 
De techniek beinvloedt de tolerantie van mensen en het normenpatroon. Sinds de 
komst van de pil, nu overal vrij verkrijgbaar, misschien binnenkort zonder recept, 
zijn de normen veranderd. De mensen zijn anders gaan denken over geboorteregeling 
e.d. 

xxxxxxxxxxxx 

5. 2. Sociale ontplooiing • . 

Agressie, criminaliteit, leefmilieu/omgeving, gezelligheid, menselijk kontakt, 
massaliteit, uniformiteit, gezinsverhoudingen, (veiligheid). 

Het eerste dat opvalt is dat de punten die vallen onder sociale ontplooiing bij het 
onderwerp medische techniek slechts weinig naar voren werden gebracht. 
Het tweede , dat opvalt i s dat de mensen die hoven medische apparatuur staan er veel 
minder over vertellen (en dus de sociale ontplooiing waarschijnlijk minder belang-
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rijk vinden) dan de mensen die er onder staan. Met boven de medische apparatuur 
staan wordt bedoeld de mensen die er wel mee te maken hebben, maar op wie de 
apparatuur niet toegepast wordt. De mensen die onder de medische apparatuur staan, 
zijn de patienten. 

Van de kant van mensen die boven de medische apparatuur staan, wordt wel opgemerkt 
dat een patient in onmenselijke situaties kan verkeren, maar verder praat men over 
andere aspekten. Van de kant van mensen die . onder de medische apparatuur staan, 
komen opmeringen dat leefmilieu/omgeving, gezelligheid, en menselijk kontakt 
in negatieve zin onder druk komen te staan. 
Men wordt in vrijheden en mogelijkheden beperkt, alhoewel dit voor eigen gezond
heid noodzakelijk is. Er wordt hier wel door direkte begeleiders opgelet en als 
het kan probeert men de patienten hier in te ·helpen, maar de mensen die boven de 
medische apparatuur staan denken hier weinig aan. 

xxxxxxxxxxxx 

S.1· Menselijk welzijn. 

Medische techniek is in de eerste plaats een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de 
mensen een gezond of anders eenzo-goedmogelijk menselijk bestaan kunnen leiden. 
Ofschoon de ontwikkeling van medische apparatuur hierop gericht is, is het een 
sterk gespecialiseerde technische aangelegenheid, waarop de mensen totaal geen 
kijk hebben. Ze zijn hierdoor helemaal aangewezen op artsen. 
De laatst genoemden proberen te zorgen voor zo goed mogelijke hulpmiddelen. De 
patient kan alleen maar hopen dat voldoende technische hulpmiddelen aanwezig zijn. 
De arts maakt de keuze wat het beste voor de patient is. 
De ziekenhuizen zijn tegenwoordig beangstigend technisch ingericht en men probeert 
daarom de mensen zolang mogelijk weg te houden van deze onmenselijke toestand. 
En voor mensen die wel sterk afhankelijk zijn van medische apparatuur, wordt van 
alles gedaan om ze er vertrouwd mee te later geraken en om de ongemakken (op tech
nisch gebied) zoveel mogelijk te verlichten. 
Ofschoon er wordt getracht wat te doen aan deze ver onmenselijkende toestanden, de 
medische techniek gaat verder. 

xxxxxxxxxxxx 

5.4. Opvoeding. (onderwijs, opleiding, kultuurverspreiding). 

De onderwijsprogramma's van instellingen van wetenschappelijk onderwijs moeten beter 
afgestemd worden op de wensen en eisen van de maatschappij. De onderlinge samen
werking tussen universiteit en industria moet beter worden. Innovaties van bijv. 
T.N.O. moeten voor de industria toegankelijk zijn. 
Medici zijn van een andere discipline dan technici en hebben vaak moeite met tech
nische termen. Bij de ontwikkeling van apparatuur moeten de technici bedacht zijn 
op de filosofie die de medici gebruiken. In de opleiding moet aan deze tekortkoming
en aandacht worden besteed. 
De potenties van mensen tot onderlinge hulp zijn nog lang niet ver genoeg uitgebuit. 
De enige die voor dit soort werk op dit moment in aanmerking komen zijn meisjes 
tussen de twintig en dertig jaar oud. Nooit worden voor dergelijk werk mannen of 
bejaarde n inge zet. In deze kategorien liggen nog zeer goede mogelijkheden te wach
ten om gebruikt te worden. 

xxxxxxxxxxxx 

~-· s. Tijdsbesteding. (vrije tijd, levensritme, tijdsbesparing). 

Techniek biedt de mogelijkheid tot het eerder konstateren, en dus ook eerder behan
delen van bepaalde ziektes. 
Toepassing van techniek zorgt er verder voor, dat we met evenveel mensen als vroeger 
veel meer en veel betere eksperimenten kunnen verrichten. Techniek zorgt voor 
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de besparing van vele manieren werk. Verder beinvloedt de techniek het levens
ritme, patienten die langdurig afhankelijk zijn van medische apparatuur moeten 
hun hele leefwijze hieraan aanpassen. 

xxxxxxxxxxxx 

5 .6. Status, luxe. 

De overheid heeft de macht iets goed te keuren in ziekenhuizen (bij de aanschaf 
van evt. dure apparatuur) of af te keuren, omdat deze het geld beheert. 

~De ontwikkeling van een medisch apparaat is ook vaak een modeverschijnsel , voor
al op universiteiten. Er wordt dan een apparaat ontwikkeld dat nu niet direkt nut 
heeft voor de patient, maar meer voor erkenning van een bepaalde pro~dient. 
Het is dan een statussymbool. 
zo wordt soms iets ontwikkeld op een universiteit of hogeschool dat niet efficient 
is, maar wel veel geld kost. 
Het dient dus zuiver en alleen voor erkenning van de specialist, of als modever
schijnsel. 
Indien een ziekenhuis een bepaald apparaat nu niet direkt nodig heeft, maar wil 
aanschaffen als statussymbool, dan is hiervoor van overheidswege uit een vergunningen 
systeem, dat dit soort praktijken tegengaat. 

xxxxxxxxxxxx 

5.7. Besluitvorming. 

Algemeen was de mening der respondenten, dat een besluit t.a.v. de ontwikkeling van 
medische apparatuur, in ieder geval gerelateerd moet worden aan ethische waarden 
en normen. Des te meer indien het een medisch apparaat betreft, dat ingrijpt in 
het leven van de mens waarbij velen de onderwerpen: "de pil", abortus en euthana
sia als voorbeeld vermelden. Vrijwel alle respondenten vonden dat voor een goede 
besluitvorming een goed overleg nodig is. 
De enkeling kan niet meer alleen beslissen, maar er is een samenwerking tussen me
dici en technici noodzakelijk. 
Ondernemingen die onafhankelijk werken zonder de medische wetenschap werkelijk bij 
hun ontwikkelingen te betrekken, worden unaniem veroordeeld. 
De vrije markt die in Nederland aanwezig is, is bevorderlijk voor een goede besluit
vorming, aangezien in het geval van konkurrentie alleen die apparaten ontwikkeld worde: 
die echt belangrijk zijn en echt gevraagd worden. Er ontstaat zo ook een goede geld
verdeling. 
Door enkele respondenten werd opgemerkt dat een bepaald apparaat vaak ontwikkeld 
wordt zonder dat er genoeg nagedacht is over de ethische gevolgen ervan, en de 
eventuele ingreep in het leven van de mens. Deze aspekten worden dan te weinig 
uitgediept. 
De mening over de overheidstaak in de ontwikkeling .van de medische techniek, liep 
sterk uit een van:" de overheid heeft helemaal geen inzicht in de problematiek 
van de medische wetenschapstechniek", tot: " De overheid meet alles kontroleren 
opdat de technici en de medici geen onverantwoorde ontwikkelingen starten, die niet 
van belang of geen nut hebben voor de gemeenschap". 
Indien echter in een ziekenhuis, geldzaken voor een ontwikkeling van medische appara
tuur ter sprake komen, dan treedt de overheid op als bepalende faktor voor die ont
wikkeling. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een apparaat ligt val
gens de meeste respondenten bij de medische industrie. Het besluit tot ontwikkeling 
van medische apparatuur wordt meestal genomen door de overheid in samenwerking met 
een ziekenhuisdirektie en betrokken specialisten. 
Bij dit overleg worden steeds meer technische vakmensen betrokken. 
Anderzijds zeggen bepaalde respondenten, dat het overleg tussen praktijk en over
heid nauwelijks aanwezig is. 
De verantwoordelijkheid voor de aanschaf ligt volgens allen bij de zie.kenhuisdirek
tie of de betreffende specialist/arts. Bij de aanschaf van dure apparatuur, moet 
deze eerst worden goedgekeurd door een speciale kommissie. Deze kommissie besluit 
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over het al of niet aanschaffen. Grote invloed hebben verder ziekenfondsen en 
particuliere verzekeringen, zij bepalen tenslotte wat wel en niet in het zieken
fondspakket wordt opgenomen. 
De verantwoordlijkheid voor het gebruik ligt bij de arts. Een handleiding voor 
het apparaat valt onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. 
Bij het komen tot een bepaald besluit, kunnen onderzoeken, verricht door uni
versiteiten en hogescholen bijzonder nuttig zijn, mits deze praktisch, d.w.z. niet 
puur theoretisch zijn, maar gericht op de werkelijkheid. 

xxxxxxxxxxxx 

5.8 • . Informatie (voorlichting, reklame,indoktrinatie). 

Algemeen wordt informatie-uitwisseling erg belangrijk gevonden, hoewel men ook 
vaak vindt dat dit te weinig gebeurd. Dit hangt af van de partijen waartussen de 
uitwisseling plaatsvindt. 

Kontakten tussen medici en technici Z~Jn erg belangrijk en verlopen in de praktijk 
goed, omdat deze partijen elkaar wat betreft medische apparatuur nodig hebben. 
Patienten krijgen op hun beurt weer informatie van de medici over hun ziektes. 
Alleen kontakten tussen medici onderling, genoemd werd het kontakt tussen rontgeno
logen en chirurgen, zijn minder goed en kunnen aanleiding geven tot konfliktsituaties. 

De samenleving zelf heeft veel interesse in de medische wereld, terwijl de medici 
vinden dat de mensen te wining van hun werk afweten, zodat ook hier gestreefd wordt 
naar voorlichting en informatieoverdracht. 
Verder vindt men dat organisaties, zoals bijvoorbeeld een konsumentenbond, belang
rijk zijn voor voorlichting. 
ook zouden belangengroeperingen elkaar moeten kontroleren, waarvoor zij zich voor 
elkaar moeten uitstallen en de kennisoverdracht tussen universiteiten, TNO, industrie 
enz. zou beter moeten zijn. 

xxxxxxxxxxxx 

5.9. Economie (werkgelegenheid, welvaartsontwikkeling). 

Het ontwikkelen en produceren van medische apparatuur zorgt voor vrij veel werkge
legenheid. Vooral het ontwikkelen van medische apparatuur gaat gepaard met vele 
manuren werk. 
Aan de andere kant veroorzaakt de automatisering ook werkeloosheid. 
Veel routinewerk wordt niet meer door arbeiders gedaan, maar door automaten. Ander
zijds is automatisering noodzakelijk als men niet achter wil raken op economisch 
gebied. 
Ee n f abriek waar medische apparatuur ontwikkeld wordt, blijft toch een kommercieel 
bedrijf, als de markt voor medische apparatuur ineenstort zal de regering moeten 
besliss en of er al of niet geld ingepompt wordt. 
Ee n positief punt van het gebruik van techniek binnen de gezondheids zorg is nog 
dat het de eksplosieve kostenstijging iets remt. 

xxxxxxxxxxxx 

5 .10. Research (vergroting van mogelijkheden, ontwikkeling) 

Gebruikers van apparatuur willen gewoonlijk steeds mooiere, betere en meer appara
tuur hebben. Ook de maatschappij verwacht een ontwikkeling en verbetering van de 
appara tuur. Als gevolg hiervan wordt de ontwikkeling gestimuleerd. 
Dit proces begint gewoonlijk doordat een specialist, bijv. een dokter, vraagt om 
bepaalde apparatuur, of omdat de industrie zelf met apparatuur op de markt wil kor 
men, naar aanle iding van een v erricht marktonderzoek. Me n begint dan aan deze appa
ratuur te werken. Dit ontwikkelen is gebonden aan fysische grenzen. Vaak moet 
men vij f tot tien j aar wachten tot men zover is, hoewel echt grote ontdekkingen 
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vaak spontaan lijk~n te gebeuren. 
Verder moet rekening gehouden worden met de gebruiker wat betreft eenvoud en bedie
baarheid. De ontwikkeling zelf wordt afgesloten met proefdraaien en uittesten, dat 
gewoonlijk door een arts wordt gedaan. 
Algemeen vindt men dat de ontwikkeling vooruitgang met zich meebrengt, met veel 
voordelen zoals: eenvoud, gemak, betere resultaten, goedkoper werken, beperking van 
risiko's, vergroten van mogelijkheden en vermindering van de medische agressie. 

xxxxxxxxxxxx 

5.11 • Veiligheid. 

Men moet met het ontwikkelen en toepassen van apparatuur de daaraan verbonden risi
ko's zoveel mogelijk beperken. De kwaliteit van onderzoekcentra zou beter moeten zijn 
Het is daarom noodzakelijk dat er een inspektie is die er op toe ziet dat er voldaan 
wordt aan standaarden en regels. Er dienen strenge veiligheidseisen te zijn. 
Bijv. - stralingsgevaar 

- D.N.A. onderzoek: het onderzoek kan het best op een onafhankelijk instituut 
plaatsvinden. Men moet erg voorzichtig zijn. 

Het gebruik van apparatuur in ziekenhuizen neemt steeds meer toe. Enerzijds voelt 
een patient zich veilig tussen allerlei apparatuur die hem bewaakt en kontroleert, 
anderzijds geeft het een mvsterieu~ karakter aan het geheel. 
Een operatie-kamer vinden velen nog steeds griezelig. 
De veiligheid van de patienten wordt niet bevorderd door de artsen onderling hun 
gang te laten gaan. Er dient kontrole op hun doen en laten te worden uitgeoefend. 

xxxxxxxxxx 

5.12• Konklusies. Een diskussie binnen de groep leverde onderstaande stellingen. 

1. Weinig mensen hebben kijk op de medisch technische mogelijkheden en zijn daar
door helemaal op specialisten aangewezen. 
Dit is een gebrek aan goede voorlichting. Er zou eigenlijk een "objektief" in
stituut moeten zijn, waar mensen voorlichting zouden kunnen krijgen. Deze 
voorlichting zou een patient een stuk mondiger maken, en de gezondheidszorg 
een stuk beter. 

2. De medische techniek is te weinig preventief. De medische techniek is gericht 
op het konstateren van ziektes en op het genezen van zieke patienten. 
Wanneer medische techniek meer gericht zou zijn op preventiviteit, dan zou men 
minder mensen hoeven te genezen. 

3. De rechter heeft het recht te beslissen over zaken als euthanasia. 
De rechter heeft als onafhankelijk persoon een goed overzicht over allerlei 
zaken. Tevens kan hij beschikken over allerlei informatie. 
Als de rechter dit recht niet zou hebben zou er een enorme belasting gelegd wor
den op de voorlichting. 
Een patient moet op de hoogte zijn van allerlei behandelingsmethoden • De moge
lijkheid zou zich echter voor kunnen doen dat een arts en patient een bepaal
de methode wensen die totaal verwerpelijk is. De rechter kan hier het beste 
over oordelen. 

4. Voor een gegrond besluit inzake de ontwikkeling van een medisch apparaat, is een 
goed overleg nodig tussen medici en technici, om eventuele fouten van beide 
zijden te voorkomen. Dit overleg is vaak niet aanwezig door een afwacntende 
houding van een der partijen. In andere gevallen is hat overleg wel degelijk 
aanwezig, vooral als geldzaken, geldverdeling ter sprake komen. 
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5. Medische techniek beinvloedt de werkgelegenheid. 
Passieve invloeden ziet m~~ het duidelijkst bij de ontwikkeling van medische 
apparatuur, di t levert manuren werk. 
Het toepassen van automatisering daarentegen gaat ten koste van arbeidsplaatsen. 

6. De informatieoverdracht tussen verschillende instanties meet sterk verbeterd 
worden. 
Soms is er wel een goede informatieoverdracht, maar vaak is dit niet het geval. 
Dit laatste kan komen als gevolg van status-gevoelens, maar bijv. ook omdat 
een groep zijn onderzoek niet bekend wil maken. Men zou dit meer onder centraal 
beheer moeten brengen, zodat men weet wie wat doet, bijv. onder regeringstoe
zicht. 

xxxxxxxxxxxx 

5.13•. Ervaringen. 

We hebben geleerd vreemde mensen makkelijker te benaderen en er afspraken mee 
te maken. Verder dat men vaak een dubbele mening heeft, een volgens hun professie 
en een volgens hun eigen persoonlijkheid, welke natuurlijk ook overeen kunnen komen. 
OOk hebben wij met deze manier van interviewen geleerd achter iemands mening te 
komen, zonder een eigen mening naar voren te brengen. Een volgende keer zullen 
wij hier zeker iets aan hebben. 

De interviews vielen achteraf erg mee. De interviewtraining bleek meer resultaten 
gehad te hebben dan je dacht, al bleek het stellen van niet suggestieve vragen 
erg moeilijk. Het van te voren toesturen van richtvragen aan de respondenten 
bleek erg gunstig, op een uitzondering na. Verder kreeg je tijdens de interviews 
een indruk van elektrotechniek in de praktijk. 

De respondenten waren erg geinteresseerd hoe we aan hun naam en adres gekomen 
waren. Zij stemden vrij snel in met het interview en stonden allemaal positief 
ten opzichte van het interview en interviewers. Er bleek duidelijk dat mensen van 
verschillende professie verschillend dachten over hetzelfde probleem. Hoe direk
ter hun professie te maken had met medische techniek des te beter waren de respon
denten voorbereid en hun antwoorden duidelijker. 

De respondenten spraken veelal vanuit hun eigen vakgebieden, slechts een enkele 
keer werden ook andere gezichtshoeken belicht. De mening van een respondent kan, 
vanuit zijn eigen standpunt gezien, geed beargumenteerd zijn, en toch kan 
deze mening in strijd zijn met andere geed beargumenteerde visies. 
Enige respondenten waren niet bereid hun persoonlijke mening te geven, zij waren 
slechts bereid hun professionele visie te opperen. Na het interview richtte de 
respondent zich veelat tot de interviewer, veel minder tot de notulist. 
Het kwam voor dat een respondent~een bepaalde boodschap naar buiten wilde brengen 
en hij deed dit met het interview als spreekbuis. 

. xxxxxxxxxxxx 
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6. Nawoord: 

In het voorgaande zijn de verslagen van de vier projekten opgenomen. Deze verslagen 
zijn tot stand gekomen door analyse van de interviews aan de hand van de aspekten die 
tevoren waren vastgesteld. Hierdoor werd bereikt, dat de verslagen onderling enigszins 
vergelijkbaar zijn. 

Op deze manier was het mogelijk een gezamenlijke middag ter afsluiting te organiseren, 
waarop ervaringen konden worden uitgewisseld en er ruimte was voor discussie. Deze 
middag was opgedeeld in drie fasen. 
In eerste instantie werd in de afzonderlijke projektgroepen het totale verslag bestu
deerd. Dit, om opmerkingen vragen en dergelijke te genereren, die in de volgende 
discussie-rondes konden worden besproken. 
Daarna werden in kleine groepen, waarin telkens alle projektgroepen waren vertegen
woordigd, de eerste problemen en geschilpunten besproken. 

Tenslotte vond in de grate groep, waarbij alle deelnemers aanwezig waren, een uitge
breidere forumdiscussie plaats. Het forum, onder leiding van een student-begeleider, 
bestond uit vertegenwoordigers van de projektgroepen, ir. Th. Scharten en de agogische 
medewerkster, die aan Autodidaktos II is verbonden. 
Hat voornaamste punt van discussie was hier het behoeftenmodel van Maslow, zoals dit 
door ir. Scharten in zijn inleiding naar voren was gebracht. Een van de eerste opmerking
en hierover was, dat er in de verslagen niet of nauwelijks wordt teruggekoppeld naar 
de inleiding. 
Dit bleek in veel gevallen bewust te zijn gebeurt ondermeer omdat het model van Maslow 
te moeilijk was om mee te werken. Daarnaast bleek er ook veel kritiek te bestaan op 
het model: ook andere theorieen hadden aan bod mogen komen. 

Ir. Scharten verklaarde hierop, dat het model van Maslow als een voorbeeld was be
doeld, om te tonen dat er over dit soort vraagstukken (invloed van techniek op de samen
leving) wordt nagedacht, zij het op zeer bescheiden schaal. 
Elektrotechniek wordt tegenwoordig ook als iets alledaags beschouwd. over de invloed 
hiervan op de samenleving wordt nauwelijks nagedacht, zeker niet onder elektrotechnici. 
Het model van Maslow kan een aanzet zijn om hier wel eens over na te denken. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


