Tekstgenres en taalgebruik:
passieven in bijsluiters
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Tekstgenres en laaiverschijnselen hebben een spannende relatie met elkaar. Een lekstgenre, :l.Oals 'voorlichtingsbrochurc',
'beleidsnota', 'journalistiek achtergrond verhaal' bestaat uit cen
clusler vall kenmerkcn, waarvan cr nict één dcllniërcnd is voor
het genre in kwestie. Zelfs als het aanloonbaar is dat, bijvoorbceld, de lijdende vorm significant vaker voorkomt in beleidsnota's dan in voor!ichtingsleksten, en dat die verhouding ook
goed Ic motiveren is, dan wil dat nog steeds niet zeggen dal elk
geval vall passief in een beleidsnota adequaat is, en evenmin
dal elke passief in de vooriichtingstekst bcter vervangcn kan
worden door een actieve lorllluicring.
In omgekeerde richting geldt ook zoiets. Zelfs als we een
algemene formulering hebben voor 'de' functie van een stijlkenmerk zoals het passief dan nog hebben we daarmee geen
recept in handen om te kunnen beslissen of het passief van
pas komt in een bepaald genre of niel. Zoals algemeen
bekend heeft een voorschrift van het type' Het passief is
afstandelijk, dus in een beleidsnota mogen passieven wel' de
charme van de eenvoud, maar daarmee hOlldl het nut ervan
ook wel zo'n beetje op. In ieder concreet geval moet een
schrijver telkens weer beoordelen of het al dan lliet wellSeiijk
is om enige afstandelijkheid te betrachlell ten opzichle \'4111
de specifieke sitllatie waar een bepaalde zin over gaal. Het
tekslgenre kan bij zo'n beoordeling een faclor zijn, Illaar uiteindelijk betreft de beoordeling altijd die ene situ~lli(:. Er hllllIell dus geen directe verballden tussen slijlkenmerkefl en
geil re::; bestaan, omdal de beschrevell gebcutlclIiss'-'lll.:ll situaties er nu eenmaal altijd 'tussen' zittcn, als het ware.
Dal betekent dat in principe voor elke a fzoruJerlij ke tekst
apart bekeken moet worden hoe de relaties tussen een stijl-

kenmerk en het genre liggen - er is altijd ruimte voor nuttige arbeid V:11I ('en tekstschrijver
H:d~lrll:Ur. Toch zijn er
soms wel vuistregels te formuleren, vooral als in een
bepaald genre in hel algemeen slechts een beperkt aantal
soorten sitU{l/it:s aan de orde is. Een goed voorbeeld daarvan
is wat Cornelis (1995, /997) hel 'afwisselingsprincipe'
noemt in het geval van complIterhandleidingen. In dat soort
tekslCn wordt de grote meerderheid aan beschreven gebeurtellissen immers gevormd door enerzijds handelingen van
de gebruiker en anderzijds handelingen van de computer of
het besproken programma - gebelltlenisscn meI een uitermate beperkte verzameling handelende personen dus. Cornel is analyseert het Nederlandse passief als een grammaticale constructie die de algemene functie heeft de
spreker/schrijver in staat te stellen een handeling te
beschrijven zonder daarbij het perspectief van de handelende persoon in te nemen, d.W.Z. zonder identificatie meI die
handelende persoon op te roepen (in eerdere aOeveringen
van Tc:kst[blm/j heeft zij verschillende toepassingen van deze
allalyse IJten zien). Gegeven het beperkte aantal handelende
instanties in de meeste gebeurtenissen in een computerhalldleiding, ligt, zo bat zij zielI, liet gelloelnde aflVisselingsprincipe voor de halld: de halldelingen van de gebruiker wOHlen typisch in het adief beschreven (eventueel in de
imperatief. in het gev:.d van instructies). die van de machine
of de sof"tw:'lrc in hel passief. Dat kidl lul formuleringen als
de volgende:
(/) !\I:; II tI~ li/dlmlk vt:n/.;cpl. woull ,Ic; (Iwnvijza grvulgcl
door Uil gt:slippdd.: omtrek VlIIl lid vt:m/a.
(l) !\I:; dt: ops/Clrlst:hijf nit:1 lVordt gt:v(Jlll/t:rl. zid Cl t:t:rl knip·
[JUt:rIC/ Vrlwgtt:kt:rl. Irt dul gt:vIII dit:nl Cl t:t:rI upsturls,;hijflll tlt:
schijfeenheid te plaatsm afop de wn/pillu (/Cirl I.: sl~ljten.
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Schrijvers van computerhandleidingen blijken zich vooral in
handleidingen voor enigszins gevorderde gebruikers
1)('!loor1ijk con~('qllcnt ;l;ln dil principe IC' houden, en er is
ook rnigC' C'",pcrimcnlrlr evidplllie dal het de erf1ciëntie en
effrcl ivi lC'il V;lll dC' h;llldlcidingen vergroot (zir Cornelis
'99T,fi7·,Ro, (lok V(lor ;l;]nvtdlingcn cn nU.1n(erin~C'n), In
dit ;lllikd wilkn wij n;lg;l;ln of iets vergdijkb~ars opg<l<lt
voor een ander genre van instructieve teksten: bijsluiters bij
gCJlresmiddrkn. I [irlloe hebben we ,8 bijsl11itrrs ge<lnalyscerd. Een grdctaillccrd versl<lg van dit onderzoek is te vin·
drn in dl' dotlor<lJlscriplir VJn Judith Vos (Universiteit
Utl echt. '998).
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In bijsluiters v<llt cveneens een beperkt aantal handelende
inslanties Ie verw~chlen, mJ<1r meer dan in computerhandleidingen. Allereersl hebben we natuurlijk de patiënt en het
geneesmiddel 7,E'1f. Maar daarnaast blijkt reeds uit een korte
beschouwing van bijsfuiten; dat er systematisdl nog enkele
alldere 500[[r1] instanties een rol spelen. zodat we het volgrnde complexerE' patroon krijgen:
de patiëntj'beoogd' medicijngebruiker, tevens belangrijkste
veronderstelde lezer van dc tekst;
het gcnC'cslllidclcl;
een arls (huis<lrts en/ofsperialist) die een rol als bew"kn en
adviseur speel I;
de producent van het geneesmiddel, tevens VCl'<llllwoordelijk
voor de tekst.
Vndcr komen tm'cr incidcnlecl ook nog alldere parlicipanten voor. 7..0;115 ;]lldCIT gCllccsllliddclrtl ofwerkz;tIllC starfcn
(waarmer het onderhavige llliddel zou kunnen interagf'l'en),
ril het l11enselijk lich;lal1l of delen daarvan. We beperken
ons hier echtrr lol cle- vier zoiuÎst gflloel11de instanties: die
zijn duidrlijk hel brl;lngrijksl.
Als dc verklaring <Ik Cornelis geeft voor dc verdeling van
passieven in cOlllputerhandkiclingen klopt, wat zouden we
op grond daarvan d~1ll kunnen verwachten voor bijsluitns>
Ten eerste kunnen we de pat.iënt en hel geneesmiddel
ll<1tuurJijk toL op zekere hoogte gelijkstellen aan respectievelijk de computergehruiker en de I;onware uit het afwisselingsprincipe van Cornelis. Wr verwachten dan dal handelingen van de patiënt, in het bijzonder instructies voor het
gebru ik V;lll hrt gl'ncesmidclel. verhoudingsgewi js wcin ig
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lot niet in cle lijdende vorm zullen zijn gesteld: de patiënt is
immers de lezer, zodat het voor de hand ligt de lezer uit te
nodigen zich jnist met die rol te idenlificeren. En inderdaad
treffen w(' in een mime meerderheid van de gevallen (twee
dnci<'. clill wil Zfggcn 66%, V<ln <llle zinnen in de r8 bijslu;Ins di(' een l1<1ndeling v;"In cle patiënt beschrijven) ('('11 aclieve rorrnuleling <1;"1n. Enkele- voorbeelden:
(3) DfCOd1"01l oogdrrlpl'c/s krml u "et vest I,U kOJlle.r1flJll'uotrlllrlJe.wnrr.n ill de o";ginele: "r.1"IJ(l~bng.
(4) Indien 11 all ziekte heeft die speciaal bij eetl parige ZWOIlge. rs rI 111 I' crger 1t1('r'rI, 111 oei rt dil (1011 1IU1 arls lJledede/CII,
Toch komen ('1" ook nogal vaak passi('ve formuleringen van
gcbruikershandc1ingen voor, namelijk in ongeveer een derde van de gev~lIen. Een voorbeeld:
(S)Bij telt lIt:n1lOeddijke overdoserÎl1g 1110e/ Ie aUw lijde de
behnndr.lend ar/.s gewaarsc/wwn lVorde'l.
Daar komt nog bij dat van de handelingen van ándere
instanties dan de lezer/patiënt evellrens een meerderheid,
namelijk 59%, ook in actieve zinnen wordt beschreven, Dat
is weliswaar significant minder dan de 66% bij handelingen
v;m dc paliëtlt. tlla;H loch w('1 l1ecl vecl.
Hoe zijn de passieve en aclieve formuleringen van de
lezers/patiënten en anderen verdeeld over verschillende
functionele o'lderrJelclI van de bijsluiters> 0111 dalnJ Ie gaan
hebben we gebruik gemaakt van de door Maes e.a. ('996)
voorgestelde indeling in vier ~oorten infofll1atie in bijshriIers hij gClleesmiddelen. Deze zijn:
a adll1inistratirvc gegevens (naam, f.lblikanl. houdbaMheid.
verrakkingsvorlll elc.);
b WCI kingsinformatic (werking. eigenschappen en samenstelling van hel g(,!1rcsmicldd);
c risico·informatir (bijwerkingC'tl rn wa<1rsdltlwingcll met
betrekking tot het gebruik van hel geneesmiddel);
cl gebruiksinforrnalie (o.a. de manier waarop het geneesmid·
del moet wOldcll ingl'nomen).
Bij de zakelijke gegevens over de fabrikanI. de verpakking
e.d. gebeurt rrecies wal je zou verwachten: geen infOlmatie
over handelingen van de gebruiker, en de fabrikant presenteert zichzelf ook niet als idenlificatie·figuur, zodal je pro-

iJleèJlllo'le passieve zillllen a~lllln::n ~ds deze:

(6) /lI1oäiWI1 wonJt gdt:vl:nl

jlt

t:UI vapukking vun
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Ilier 0111 de gelle'lUltk, dus voor de J!~llii:Jlt/k'lu gUllstigt: wuking van het nlidJeI, en het ligt dus voor Je hanJ dal Je scluijver juist bij dit type illfornlJlie c1e lezer wiluilnocligen tol iden-

Wat er bij gebruiksinform31ie gebeurt, is ook duidelijk_ Mats

tificatie met hel midJd. Voor gunstige resultalen willl1en dal

e.a. (1995: (65) geven expliciet de aanwijzing om hier het per-

rniddelnaluurlijk ook graag ten volle verantwoordelijk stellen.

spectief van de lezer/patiënlle kiezen in de presentatie van

Precies c1ezèlfèle mogelijkheid tot iJenlifîcalie met hel

dt.' informalie, en dJl doen de bijsilliterschrijvers in het alge-

geneesll1iddelligl vermoedelijk lell grondslag aan hel feil dal

meen ook; zin (6) hierboven is hier een voorbeeld van.

in dit soort tekstdelen zelfs gemakkelijk het perSIJellief van

IllleressJnlt'r zijn de tweede en derde calegorie: zowel bij

de paliclI1/lezer wordt losgelaten lell gunste van hel perspec-

werkingsinformalie als bij risico-inlorlllalie 'lijn er namelijk
goelk redellen w:nfOlli dl.' kkslell een andere verhouding Ic
V~1I1

lief VJIl 1Il'l 111l:dicijn. DJt wil zeggen: tegen de algelm:ne
trelld ilJ V;III IJt:rspedidkul"L" voor de paliclIl-!cZt:r, zullen we

de actieve en passieve Zillllèll, 'lij hel dal dil:

dus juist vij werkillgsillfiJrlll:ltie klllillen velwJclllt:1I dJt hd

redenelI in beide gevJllen nogal van e1kaJr verschillen.
Ellkele Iypisdw voorbeeldelI VJn zinllen Ine! werkingsililiJrInalie 'lijn de volgende:

gelleesmiddel, D.;" ill passieve Zitllll'n. Indudaad lrdkn we
hier n:I;llicf V;I~lk Il>lïllukrillgclI aall :t1s de v()igulde:

zien gevcn

(7) SulJásu/azirtt: Dumt:x nmt ontstt:kingert in de darm_
(8) Diuupam wukt kalmut:/lil al ()amine/at angst (;IJ
spa rJI , ing.
Eigenlijk is direct duidelijk waarom er nu
jlliSl bij dit Slibtype V;1Il inlolln:ltie Jelieve fOlïllllleringen voorkolncn meI het
geneesmiddel als onderwerp: hel gaat

perspeclieJ"vali de le'ler wordt weggewerkllell gunslc VJIlIIt:1

(9) SulJám/uziltt: DIIIIlt:X IVordt gt:bmikt bij...
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Dat lijkt voor een deel al te verklaren waarom handelingen
van de patiënt toch wel vaak in het passief beschreven wor·
den.
Een andere situ;)tic is aan de orde hij risico·inforrn;Jtie.
Enkele typische voorbeelden daarv<ln zijn:
(10) AIHlgf:ziell Diazcpam ovugaat in de moedermelk, mag
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geen borstvoeding worden gegevCft tijdws Ilet gebruik Valt Diazepam DuMtr.x.
(11) JI1 zeldzame gevallw hw ec/ller tijdens gebr/lik vall
Jmodiullt d!tizelighr-id oplredw, zodat hiermee rekeni,lg moet
wordw gehoudm bij het besturw Valt een voertuig ofhet bedietIen vart machines.
Ook zin (5) is een voorbeeld van dit type informatie. Het
gemeenschappelijke kenmerk ervan is dat de specifieke rol
van de patiënt in dit soort gevallen die van (potentieel)
slaclttoffer is, en het is goed te begrijpen dat een schrijver
zijn lezer niet graag uitnodigt zich nu juist met die rol te
identificeren; het passief is een probaat middel om deze
identificatie te vermijden. Als we apart kijken naar alle zinnen met de patiënt als handelende persoon in een slachtoffer-rol, dan blijkt ook dat de helft daarvan in het passief
gesteld is - a;Jnzienlijk meer dan in de andere onderdelen
van de bijsluiters. Dal wil naluurlijk niet zeggen dat de
patiënt/lezer nooil als onderwerp van een aClieve zin
optreed I; naast (10) komt ook (12) voor:
(12) Tijdens zIPlll1gersdlap el! fret geven van borstvocdi'lg
mag u .DecadrOlt' oogdruppels alleerl gebruikert na overleg met
UIl!

arls.

Bij risico·inforrnalie concurreren twee tegengestelde stralegieën met elkaar: de lezer zich laten identificeren met de rol
van medicijngebruikcr. maar niet meI die van slachtoffer;
kennelijk 'win!' soms de ene, en soms de andere.
Hel mechanisme dat zorgt voor een relatief groot aantal passieve zinnen mei de lezer als handelende persoon bij risicoinformatie is dan wel duidelijk, daarmee staat nog niet vast
dat dit optimaal is. Zou er niet iets voor te zeggen zijn om in
plaats van (11) het veel directere (13) te zetten?
(IJ) 111 zeldzame gevallen kan echter tYde'ts gebl'Uik van

/rtlodium duizeliglteid optreden, zodat u hiermee rekening moet
11 CCII vorrtllig hesltlllTt of een machine bediertt.

hOllden als

or zou dat er juist toe kunnen leiden dat de patiënt uit overdreven bezorgdheid besluit hel middel maar helemaal niet
Ie gebruiken? Een antwoord op dit soort vragen kan alleen
voortkomen uit (experimenleel) vergelijkend onderzoek.
niet uit tekstanalyse alleen. Maar dat doet niels ar aan het
belang van het inzicht dal er verschillende molieven een rol
spelen bij de keuze voor of legen het passief in de beschrijving van verschillende soorten situaties die allemaal in een
bijsluiter vermeld moeten worden. _
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