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Thema: Tekort aan organen

Eigendom en 
verhandelbaarheid 
van synthetische 
en natuurlijke 
organen

Philip J. Nickel

Gekweekte organen kunnen de manier waarop 
we tegen onze eigen, natuurlijke organen 
aankijken veranderen. Hoewel deze organen 
in eerste instantie het eigendom zijn van het 
bedrijf dat ze produceert, worden ze van ons 
zodra ze in ons lichaam zijn getransplanteerd. 
Zelfs als synthetische organen niet op de vrije 
markt gekocht of verkocht kunnen worden, kan 
het feit dat ze in zowel functioneel als wezenlijk 
opzicht gelijk zijn aan natuurlijke organen ertoe 
leiden dat we ze wel als marktproducten gaan 
beschouwen. Is dat een probleem?

Zowel in Nederland als in het grootste deel van de Wes-

terse wereld worden orgaantransplantaties uitgevoerd 

op een niet-commerciële basis. Hoewel ethici en be-

leidsmakers het idee van een commerciële markt voor 

orgaantransplantatie uitgebreid hebben besproken, 

is het bij een theoretische discussie gebleven (Taylor 

2009). De reden hiervoor lijkt voort te komen uit de 

morele relatie die wij hebben met ons eigen lichaam. 

We bezitten een aantal rechten over ons lichaam die 

sterk lijken op eigendomsrechten, zoals het recht op 

lichamelijke onaantastbaarheid en het recht op zelf-

beschikking. De meeste mensen interpreteren deze 

rechten niet als eigendomsrechten, maar beschouwen 

het moreel ontoelaatbaar om hun lichaam in dienst-

baarheid te verkopen, om hun lichaam te prostitue-

ren, of om hun tweede nier te verkopen als koopwaar. 

Omgekeerd hebben mensen niet het recht om het 

lichaam van andere mensen of hun vitale organen te 

kopen of te huren. 

Synthetische organen zijn anders. De nieuwsbe-

nig ethisch vraagstuk. Het is essentieel dat er tijdens 

de ontwikkeling en implementatie zorgvuldig nage-

dacht wordt over de consequenties voor dier, mens en 

maatschappij. Alleen zo kunnen we een verantwoorde 

toevoeging leveren aan de gezondheidszorg. 
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We kunnen de mogelijke problemen als volgt indelen: 

• Voorwaarden aan de productie en de eerste over-

dracht van synthetische organen

• Daaropvolgende eigendomsrechten op synthetische 

organen 

• Gevolgen voor de manier waarop we natuurlijke orga-

nen beschouwen 

Productie en eerste overdracht 
Een transplantatie heeft de grootste kans van slagen 

wanneer het te transplanteren orgaan genetisch iden-

tiek is aan de ontvanger, of in ieder geval zo identiek 

mogelijk. In gevallen waar de genetische opmaak van 

het te transplanteren orgaan gelijk is aan dat van de 

ontvanger, wordt het niet door zijn/haar lichaam afge-

stoten. Dit is waarom de eerste succesvolle niertrans-

plantaties bij eeneiige tweelingen zijn uitgevoerd. 

Moderne technieken maken het binnenkort mogelijk 

om volledige organen aan te passen aan de genetische 

opmaak van de ontvanger. Zodra dit mogelijk is, zal 

het de meest wenselijke methode zijn om levende, 

synthetische organen en weefsels te produceren.

Het hoofdscenario dat we in dit geval in gedachte 

moeten houden, is dat de ontvanger reeds een sterke 

genetische relatie heeft tot het te transplanteren or-

gaan, en zelf donor is van weefsel als bron van gene-

tisch materiaal voor dit orgaan.

Bij het bezien van eigendomsrecht in deze con-

text, is een theorie van eigendom op basis van ‘na-

tuurlijke rechten’ een zinvol beginpunt. Volgens deze 

theorie worden eigendomsrechten gecreëerd onder 

bepaalde voorwaarden. Wanneer een persoon zijn of 

haar arbeid ‘mengt’ met grondstoff en gevonden in de 

natuur, bezit hij/zij alle goederen die hieruit voort-

komen, mits hij/zij evenveel (bruikbare) grondstof-

fen achterlaat voor anderen. Dus als een bedrijf zijn 

arbeid aan natuurlijke stoff en toevoegt door toepas-

sing van techniek, middelen en expertise, om zo een 

compleet orgaan te maken, dan moet hieruit volgen 

dat dit orgaan aan het bedrijf toebehoort, en niet aan 

de donor van de stoff en.1 Hieruit lijkt ook te volgen dat 

anderen, inclusief de ontvanger van het orgaan, het 

verzekeringsbedrijf, of het ziekenhuis, het syntheti-

sche orgaan dienen te kunnen verwerven, door het 

bijvoorbeeld te kopen of het te huren.

richten vertellen ons dat de, door onderzoekers van 

de Universiteit Maastricht gemaakte, synthetische 

hamburgers enkele honderden duizenden euro’s 

kosten om te produceren. We kunnen ervan uitgaan 

dat een synthetische nier van vergelijkbare grootte, 

gemaakt van menselijke cellen, ook prijzig zal zijn. 

Wanneer een synthetische nier als commercieel pro-

duct door een bedrijf ontwikkeld zou worden, dan 

ligt het voor de hand dat deze nier als een product zal 

worden gekocht en verkocht, op een manier die nooit 

op zou gaan voor ‘natuurlijke’ nieren. 

Andere implanteerbare medische apparaten, 

zoals stents, worden tot op zekere hoogte behan-

deld als product, al wordt deze zienswijze ingetoomd 

door het feit dat we toegang tot medische zorg zien 

als een grondrecht, in plaats van een volledig markt-

gedreven, vrij recht. Van individuen wordt niet altijd 

verwacht dat ze de volle marktprijs betalen voor hun 

medische zorg. Maar zelfs al wordt dit recht genoten 

door burgers, dan nog staat het bedrijven vrij medi-

sche apparaten op commerciële wijze te verhandelen 

om er winst mee te maken. Zo is het ook voorstelbaar 

synthetische organen, net als stents en implanteer-

bare pacemakers, te behandelen als koopwaar, zij het 

met inachtneming van de algemene grenzen opge-

legd door de zorgmarkt.

Synthetische organen dagen een aantal van onze 

denkbeelden uit omtrent het niet verkoopbaar zijn 

van onze eigen lichamen. Stel dat twee organen func-

tioneel gelijk zijn en het enige verschil erin is gelegen 

dat het eerste natuurlijk is ontstaan in mijn lichaam 

en het tweede kunstmatig is geproduceerd in een 

laboratorium. Waarom zouden we dan alleen het 

kunstmatig geproduceerde beschouwen als een goed 

met eigendomsrecht en het natuurlijke niet? Stel 

dat de twee objecten vrijwel niet te onderscheiden 

zijn van elkaar, zoals in de toekomst het geval zou 

kunnen zijn bij de volledig synthetische hamburger 

tegenover de echte. Stel dat de kunstmatige nier vol-

ledig uit menselijke cellen bestaat en een volledig 

normaal vaatstelsel en zenuwen heeft. Wat zouden 

dan de gevolgen zijn van een grootschalige beschik-

baarheid van synthetische organen voor het principe 

dat wij ons eigen lichaam niet als een verkoopbaar 

product willen zien? Welke problemen liggen op de 

loer? 
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meerdere redenen waarom dit toch noodzakelijk kan 

zijn, zelfs als synthetische organen een technologisch 

betere oplossing voor transplantaties worden. Natuur-

lijke nieren kunnen goedkoper zijn dan synthetische, 

zelfs als ze niet precies gemaakt zijn voor de ontvan-

ger. Het kan ook het geval zijn dat het moeilijker is om 

sommige organen te synthetiseren dan andere.

De beschikbaarheid van op het individu afge-

stemde organen kan ook gevolgen hebben voor de 

manier waarop wij onze relatie tot onze eigen organen 

zien, terwijl deze zich in, of aan, ons bevinden en ‘bij 

ons horen’. Ik geef een voorbeeld. De commerciële be-

schikbaarheid van een nieuwe, mooie, genetisch in-

dividueel afgestemde neus zou kunnen maken dat ik 

anders over mijn eigen neus ga denken — ik zou hem 

kritischer kunnen bekijken of me vervreemd kunnen 

voelen van mijn neus op een manier die niet eerder 

in mij zou zijn opgekomen. Onderzoek heeft een 

verband aangetoond tussen de beschikbaarheid van 

(esthetische) cosmetische chirurgie en psychosociale 

factoren, zoals stoornissen van de lichaamsbeleving of 

een verhoging van zelfvertrouwen (Imadojemu 2013; 

Sarwer & Spitzer 2012). Het zou kunnen dat op het in-

dividu afgestemde organen, zelfs voor mensen zonder 

een neiging tot psychosociale aandoeningen, de ma-

nier waarop we denken over onze eigen lichamen op 

ethisch signifi cante wijze veranderen.

Tot slot 
De opkomst van gekweekte organen noopt tot een 

heroverweging van de bepaling van eigendomsrech-

ten. Een mogelijk aanknopingspunt biedt het hier ver-

kende criterium van het onderscheid ‘buiten of in het 

lichaam’: wat zich buiten ons lichaam bevindt, zelfs als 

het op een echt menselijk orgaan lijkt, mag het bezit 

zijn van een instituut of bedrijf. Maar wanneer het in 

het lichaam van een persoon wordt geplaatst, komt 

het voortaan aan die persoon toe. Voorts moeten we 

nauwlettend blijven volgen hoe onze houding ten op-

zichte van ons eigen lichaam en onze lichaamsdelen 

door deze innovatie verandert.
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Daaropvolgende eigendomsrechten 
Zodra het synthetische orgaan in de ontvanger is ge-

transplanteerd verandert de situatie echter. Nu is het 

synthetische orgaan namelijk onderdeel geworden van 

zijn/haar lichaam, verbonden met de andere delen, en 

volledig onderhouden door deze nieuwe omgeving. 

Hoewel het misschien onzinnig is om hier te spreken 

over het ‘toevoegen van arbeid’ aan het getransplan-

teerde orgaan, is het wel zo dat het orgaan volledig 

wordt opgenomen in de anatomie en fysiologie van 

de ontvanger. Daardoor vervalt het oorspronkelijke 

eigendomsrecht van de producent zodra het wordt 

getransplanteerd, dus ook als het orgaan aanvankelijk 

gekocht of gehuurd was (of in bruikleen geplaatst), en 

dus in het bezit was van iemand buiten het lichaam. 

Wanneer de ontvanger nu een hoofdwond zou oplo-

pen, ‘hersendood’ wordt verklaard en een potentiële 

donor wordt, dan mag het getransplanteerde orgaan 

niet worden opgeëist door de vorige eigenaar, of dit 

nou een biotechnisch bedrijf is, een ziekenhuis, of een 

verzekeringsbedrijf. 

In dit opzicht is het synthetische orgaan anders 

dan de vele andere soorten implanteerbare medische 

apparaten. Als een duur medisch apparaat, dat bezit 

van het ziekenhuis is, bij een patiënt wordt geïm-

planteerd, dan lijkt het gerechtvaardigd dat dit appa-

raat het eigendom van het ziekenhuis blijft en, onder 

bepaalde omstandigheden weer aan het ziekenhuis 

wordt teruggegeven – mits afdoende gesteriliseerd – 

voor hergebruik in een andere patiënt. Merk op dat 

dit het ziekenhuis niet automatisch het recht geeft 

om het apparaat bij de patiënt naar eigen inzicht te 

verwijderen. Het eigendomsrecht weegt immers niet 

op tegen zwaardere basisrechten zoals het recht op de 

onaantastbaarheid van het lichaam.

Gevolgen voor de manier waarop we 
natuurlijke organen beschouwen
Wellicht is het meest onvoorspelbare gevolg van 

grootschalige beschikbaarheid van synthetische or-

ganen wel de manier waarop we natuurlijk organen 

gaan beschouwen. Als synthetische organen gekocht 

en verkocht kunnen worden, en als ze fysiek gelijk zijn 

aan natuurlijke organen, dan kan het lastig zijn om te 

rechtvaardigen waarom natuurlijke organen niet ook 

gekocht en verkocht zouden mogen worden. Er zijn 
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Uit de Vereniging 

Lid worden?
U bent van harte welkom als lid van de NVBe. 

Op de website www.nvbe.nl (doorklikken naar ‘Lid-

maatschap’) vindt u een formulier waarmee u zich 

kunt aanmelden als lid.

Na aanmelding zult u een rekening ontvangen voor de 

contributie. Als uw betaling binnen is, wordt uw lid-

maatschap defi nitief en zult u het Podium voor Bio-

ethiek en de uitnodigingen voor NVBe-activiteiten 

ontvangen.

Reguliere leden kunnen kiezen uit drie verschillende 

opties:

2. NVBe-lidmaatschap plus digitaal Podium (per e-

mail): €40,00 per jaar

3. NVBe-lidmaatschap plus gedrukt Podium (per post): 

€45,00 per jaar

4. NVBe-lidmaatschap plus digitaal én gedrukt Podium: 

€50,00 per jaar

Als u deel uitmaakt van een organisatie, kunt u 

ook een institutioneel lidmaatschap overwegen. Dat 

kost €200,- De instelling krijgt dan het Podium in vijf-

voud en drie leden van die organisatie hebben gratis 

toegang bij NVBe-activiteiten.

Voordelen?
1. Deelname aan nationaal interdisciplinair bio-ethisch 

netwerk.

2. Driemaandelijkse gratis ontvangst van het Podium 

voor bio-ethiek.

3. Uitnodiging en gratis toegang tot het NVBe-jaarsym-

posium en de onderwijsmiddag.

4. Gratis ontvangst jaarlijks gepubliceerde pre-advies.

Als welkomstcadeau ontvangt u – zolang de voorraad 

strekt – een exemplaar van het boek Ethiek in discus-

sie. Praktijkvoorbeelden van ethische expertise.

gefi nancierd door de Maatschappelijk Verantwoord 

Innoveren programma van NWO, over ethische en 

psychologische vraagstukken rond het gebruik van 

apps en “wearables” om mensen meer in fysieke bewe-

ging te brengen.

Noot
1. Deze voorstelling van natuurlijke rechten is a  omstig 

van John Locke (1988 [1689]). Een niet door Locke be-

sproken probleem met deze voorstelling is dat eigen-

domsrechten verhaald kunnen worden op objecten, 

maar ook op ‘intellectuele objecten’, zoals productie-

technieken of specifi eke innovatieve ontwerpen. Het 

is niet meteen duidelijk dat het verhaal over het ‘toe-

voegen van arbeid’ aan wat in de natuur gevonden is, 

toegepast kan worden in het intellectuele domein 

(Moore 2012). Hier zullen we onze aandacht beperken 

tot het eigendom van bepaalde objecten: cellen, weef-

sels, en organen.
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