
 

Opinies over ethische aspekten van medische technologie

Citation for published version (APA):
Brouwers, A. (1993). Opinies over ethische aspekten van medische technologie: reader bij rapport TUE-
BMGT/tb/93.170. (BMGT; Vol. 93.171). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1993

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/f1d886f1-36ee-4b98-b3ff-2b42040ed428


TUE-BMGT/tb/93.171

Opinies over ethische
aspekten van

medische technologie

Reader bij rapport TUE-BMGT / tb / 93.170

A. Brouwers

Distributie: Technische Universiteit
Eindhoven

Buro Biomedische en
Gezondheidstechnologie

Postbus 513
5600 MB Eindhoven



Opinies over ethische aspekten van medische technologie

Inhoud

Inleiding

De foute intellectueel

Medisch-ethici zijn overbodige amateur-juristen

Medisch-ethicus valt hooguit pathos voor vrijheid te verwijten

Met 'brug-smurf valt over ethiek te praten

Oma wordt zwanger

De IVF-kliniek kan het zonder bedden

Kabinet was niet tegen embryo-onderzoek

Embryo-onderzoek gesmoord

Draagmoeders blijven welkom in Opzij

Leverfunctie-stimulering door bestraling bij couveuse-kinderen

Het beslissen over vroeggeborenen

Over baby's onder de 26 weken zijn de artsen het nog niet eens

Het geluk zit in een klein kindje

Keuzen in de gezondheidszorg verschillen per cultuur

Tegenspraak

Pagina

1

2

5

7

9

10

13

15

16

17

18

19

26

27

31

33



TUE-BMGT 1 tb 193.171

Lezingencykl US Ingenieur in .konflikt 1993
Georganiseerd door Werktuigbouwkunde en Samenleving (WENS)

Enkele opinies ovec ethische aspekten van medische techniek
Reader bij bet rapport TUE-BMGT I tb I 93.170
A. Brouwers, TUE-centrum-BMGT

Inleiding

Op de Technische Universiteit Eindhoven (TUE), vindt men binnen alle fakulteiten onderzoek
op het gebied van de biomedische en gezondheidstechnologie (BMGT). Hierover is een
inforapport verkrijgbaar op het TUE-buro-BMGT W-hoog 4.145.

Het verband van BMGT-onderzoekers op de TUE heeft enkele malen een verkenning gericht
op vragen ten aanzien van de maatscbappelijke prioriteiten voor BMGT-onderzoek. Hierbij
spelen ethische aspekten van medische techniek een rol. Deze verkenningen en de resultaten
hiervan worden besproken in het rapport etl1iscbe ospelaen V/l/l demedisc1Je rec1Jnie1r: TUE
BMGT 93. 170, eveneens verkrijgbaar op het bovengenoemde buro.

In abstracto spreken over ethiek kan leiden tot oeverloze diskussies. Meningsvorming over
normen en waarden in onze samenleving is altijd nog iets anders dan betrokkenheid bij
individuele beslissingen op dit gebied. Het doel van deze render is op een aantal onderwerpen
ethiscbe problemen nader te konkretiseren en zo wat meer toegankelijk te maken voor
persoonlijke overpeinzing en onder1inge diskussie.

Aan een maatschappelijke dialoog over dit soott onderwerpen valt niet te ontkomen. Van
akademischgevormden mag worden verwacht dat ze hierbij aktieve rollen vervu11en.
Verschi1lende zaken, hier besproken, kunnen vroeg of laat ook voor eenieder persoonlijk aan
de orde komen.

Deze render geeft opinies over ethische aspekten van enkele medische en medisch-technische
thema's, ontleend aan Nederlandse kranten en tijdschriften. De besproken thema's gaan over
de rol van de medische ethiek, over in-vitro-ferilisatie (IVF), over embryo-onderzoek, over
mogelijkheden en beslissingen ten aanzien van vroeggeborenen. Ethische stanpunten ten
aanzien van de positie van intellektuelen komen hierin aan de orde, evenals de aandacht voor
normen en waarden binnen het basisonderwijs in ons land.



De foute intellectueel

Een intcllectueel die
verraad pleegt, is fout.
Oat is duidelijk. Maar
verraad waaraan?
Heulen met de vijand
kan naturlijk niet.
Nlaar staat het
verlaten van-de ivoren
toren nog steeds gelij:<
aan het verloochenen
van de opdracht recht
en waarheid te
behoeden? Onder een
foute intellectueel
wordt nu eerder
iemand verstaan die
denkt dat er maar een
waarheid is.

E
EN FOUTE intellectueel i~ als
een reehter die wordt bet rapt
in een bordeel. Want h"t is
genant als een denker, een in

tellectueel, verraad pleegt aan zijn hoge
roeping am de waarheid te vinden en
zich inlaat met platte, aardse en politie
ke zaken. Foute· intelleetuelen duiken
geregeld op in filosofisehe geschriften
en de kolommen van trendy weekbla-

. den.
Wat is zo interessant aan een intellec

tueel? U zult niet gauwop een reiinie
van de middelbare school op de vraag:
'wat is er van je .geworden?' als ant
woord krijgen: ik ben intellectueel ge
worden! Arts, kamerlid, bioloog, bak
ker of desnoods ambtenaar, dat mag.
Maar intellectueel, dat is we! heel pre
tentieus.

Een intellectueel is iets monis. iets
goeds, iets onaantastbaars. Of zoals Van
Dale de intellectuelen omsehrijft: 'de
voora! wetensehappelijk ontwikkelden,
zij die in allerlei beroepen zieh met
hoofdarbeid bezighouden, en die de
voortbrengers en beheerders der cul
tuur zijn.' Een foute intelleetueel is dan
ilok iets anders dan een foute banket
bakker of een foute bunkerbouwer..

Heidegger, Sartre, De Sade en zelfs
Plato waren fout, zoals we zullen zien.
En de professoren Buck en Goudsmit,
Pasteur of Benveniste? Eerder misleid
of onhandig, dan fout. En of ze tot de
intellectuelen behoren, is voor discussie
vatbaar. Overigens was het eerste ge
bruik van het woord intelleetueel syno
niem met 'fout'.

In 1898, rond de Dreyfus-affaire, dui
ken de intellectuelen voor het eerst op,
in een gesehrift van Maurice Barres. De
Franse, joodse, legerkapitein Alfred
Dreyfus werd op grond van antisemiti
sche sentimenten veroordeeld wegens
landverraad en spionage voor de Duit
sers. Een aantal schrijvers, wetensehap
pers, kunstenaars en politici nam het
voor Dreyfus op, onder wie Emile Zola
die met zijn brief}'accuse (Ik besehul
dig) zich teweer stelde tegen legerlei
ding, kerk en staat.

In een reactie duidde Barres, beho
rend tot de (proto-)fascistische Action
frani;aise, de groep rand Zola voor het
eerst aan met de denigrerende en nega
tieve term incellectuels.

'Oat is het Protest der Intellectuelen
(... ) Men sehrijft daar het adresboek van
de elite. En wie zou daar niet graag bij
willen horen? Oaarvoor biedt zich hier
bij een gemakkelijke ge!egenheid aan',
sneert Barres, die de intellectuelen be
stempelt als een adelkaste van lieden

die leven in laboratoria en bibliotheken.
Kortom. de intellectuelen behoorden

tot een rationalistische elite die geen
ontzag had voor God en vaderiand, noch
voor het leger. Barres en de zijnen be
schouwden de intellectuelen - net als
de joden - tot een groep van potentiele
landverraders, een soort vijfde colonne,
die hogere waardenmeenden te kennen
dan het vaderland Frankrijk en het
Franse volk. Een 'foute intellectueel'
was voor hen geen contradictie, maar
een pleonasme.

Snel werd het begrip intellectueel
echter tot een geuzennaamen in posi
tieve zin gebruikt: een elite als hoeder
van het recht en de waarheid. Oaarmee
distantieerde de intellectueel zich van
het gewone volk; de patriottische massa
die zich niet bekommert om waarheden
en riauwelijks in staat is zelfstandig te
denken. Oit verhevene en deze arrogan
tie ten opzichte van de massa heeft zich
tot vandaag de dag voortgezet. Zelfs de .
provo's van de jaren zestig voelden zich
verheven boven het 'k!ootjesvolk'.

Fout is in Nederland haast onlosma
kelijk verbonden met de Tweede We
reldoorlog. aan het heulen met de vij
and .:..- zoals oak tijdens de Dreyfus
affaire. Of het heeft te maken met het
goedpraten ofzelfs onderbouwen van
de gedachten en daden van het natio
naal-socialisme, bet fascisme.

In die zin was de Ouitse filosoof Mar
tin Heidegger fout. Hij zag op grond van
wetenschappelijke 'feiten' uit de ge
scbiedenis een historische leidende rol
weggelegd vonr bet Ouitse Volk in Eu
ropa. Evenzo ziet een aantal voormali~e
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dissidente denkers rond de Ser'.'i,c:~<:

;JP:sident :v1iilJsc';ic "en hislOr:"che rllj
vuor de :,ervler,,, welke ultmu/llit ill
etnische zulvering. .

De gedachte dat intellectueJen ver
raad zouden kunnen pJegen, heeft te
maken met twee kJassieke opvattingen
over intellectuelen. De ene ziet de unie
ke geesteJijke roeping van de inteJIec
tueel in het beJangeJoos streven naar
waarheid en gerechtigheid. Verraad be
tekent dan dat inteJIectueJen afdaJen
uit hun ivoren toren en zich met poli
tiek gaan bezig houden en zo verworden
tot organisatoren van de ideologieen
van ras, klasse en nationaJiteit.

D
E ANDERE stroming vindt

. het juist verraderlijk als de
intellectuelen arrogant blij
yen zinen in hun ivoren to

ren en de eredienst aan zogenaamd uni
versele waarden belangrijker achten
dan het dagelijkse werk der praktische
rechtvaardigheid. Deze opvaning over
verraad valt zowel ter linker als ter
rechter zijde van het politieke spectrnm
waar te nemen.

Heidegger is een voorbeeld van
rechts, terwijl Jan-Paul Sartre en een
aantal andere intellectuele fellow tra
vellers met het communistische regime
in de Sovjet-Unie voorbeelden van links
zijn.

De scheiding tussen intellectueel en
politicus is een schimmige. Vaneen in
tellectueel wordt verwacht dat hij of zij
zich in zijn studeerkamer bevindt, maar
tegelijkertijd ook dat hij deelneemt aan
het openbare debat. Een politicus houdt

zich bij uitstek bezig met het publieke
lijk innemen van standpunten en zal
zelden de studeerkamer van binnen
zien, anders dan om een toespraak voor
te bereiden of een stukje voor een opi
niepagina te typen.

Maar wanneer ben je intellectueel?
Als je veel boeken leest? Mieke Tel
kamp schijnt veel boeken te hebben en
brengt met haar Iiederen ook cultuur
voort. Toch zullen weinigen haar bijzet
ten in de galerij der intellectuelen. Bol
kestein en Van Mierlo zijn erudiet te
noemen, maar ze blijven toch vooraJ
politici.

En wanneer ben je intellectueel af?
Als je eens in het half jaar op de televisie
verschijnt om je mening te geven, of pas
als je wekelijks of dagelijks in de media
verschijnt?

Dr D. Pels, filosoof en socioloog aan
zowel de Universiteit van Amsterdam
als die in Groningen, onderzoekt de re
latie tussen intellectueel en politicus.
'Een intellectueel moet uit zijn studeer
kamer komen, anders kan hij niet deel
nemen aan het openbare debat. Maar hij
moet voortdurend terug naar die Stu
deerkamer om zich te kunnen wijden
aan de bestudering van de thema's waar
hij verstand van heeft.'

Overigens vinden sommigen dat de
discussie over de intellectueel, en voor
al het debat over de teloorgang van de
intellectueel, getuigen. van een hoog
'grachten-gordef-gehalte' en dat die dis
cussie bij uitstek wordt gevoerd door
hen die zich mlsschien intellectueeJ
voel~n. maar het net niet zijn. De ware
intellectueel debatteert immers niet

over 'nteiJectuaJiteit. Hij houdt zich be
ZIg mu verhevener. IJfjuist praktischer
z<lken.
..lel!"s in die opmerking Jigt het 'fout

zlJn' van de intelleetueel op de loer
'Verhevener zaken' verheft de intellec:
tuee! hoven de massa en dat is aJ foilt. In
die zm was Plato - samen met zijn
Ieermeester Socrates grondJegger van
de filosofie en rede - al fout.

Het Athene van 2500 jaar geleden
was een slavenmaatschappij, waarin sla
~en, vrouwen en vreemdelingen niets
m de melk te brokkelen hadden. Slechts
de vrije burger - de man - had wat t~
verteJIen, en het meest verhevene
meest nobele dat hij kon doen was zich
met de politiek te bemoeien. T~en Plato
zich daaruit terugtrok en zich nog lou
ter aan het denken wijdde, daalde hij in
de ogen van zijn medeburgers dan ook
af tot een status die niet veel verschilde
van die van een slaaf.
.. P.lato verweerde zich tegen deze aan

t9gIngen door te stellen dat juist de
f,losoof de meest vrije en nobele mens
IS. Met hen vergeleken was de in macht
en belangenstrijd gevangen politicus
met meer dan een slaaf.

'Nu .zou je dat fout noemen', consta
te.~rt fllosoof.drs T. Swierstra, die bij de
RIJksumverslteit Groningen werkt aan
een proefschrift over Plato. 'Want daar
mee plaatste hij zich boven de massa.
Een traditie die lange tijd in ere is ge
houden door de intellectuelen. Toen de
groep rond Emile Zola het woord intel
lectueel als geuzennaam koos, deed ze
preCles hetzelfde, ook al stond ze in
politiek opzicht aan de goede kant.'

Afgezien van d7 vraag of er vandaag
de dag nog veel mtellectuelen zijn _
door de specialisatie in de wetenschap is
de alwetende homo universalis uitge
~torven - impliceert het begrip 'foute
mtellectu~el' dat er zoiets zou bestaan
als goe~e l?tellectuelen. Denkers die de
w~arheld m pacht zouden hebben, of op
ZIJ~ mmst de methoden om tot die waar
held te komen.

Zo is het niet meer. Steeds meer
wordt geaccepteerd dat er met een
waarheid is ,in de wetenschap. Zelf.> in
de harde fyslca heeft Einstein laten zien
dat de wa~rheden van Newton niet uni
versee.l ZIJ~. Voorlopig zullen we het
met Emstems relativiteitstheorie moe
ten doen, tot er iemand met iets beters
op de proppen komt. Het geloof in de
grote structuren, de grote verbanden
die ten gro.~dslag liggen aan de chaos
van v~rschlJnselen in het dagelijks le
ven, JIgt vandaag de dag ver onder nul.
. Wle nu nog beweert dat hij ze weI

zIet, weet wat de waarheid is, ofbeweert
de methode onder de knie te hebben om
tot de waarheld te komen, is nu fout. De
mtellectueel is gereduceerd tot een 0e
wone jongen, die net als de bakker opde
hoek geoefend is in een aantal \'aardig
heden. Die fouten kan maken en soms,
zoals de bakker brood van gisteren kan
v~rkopen, zelfs aan oplichterij doet
Nlets menselijks is hem vreemd. .

!?~tzelfde geldt voor de wetenschap
pehJk onderzoeker. Ook van' hem heb
ben we het gevoeJ te maken te hebben
met een 500ft heilige. Fraude bijvoor
beeld, wordt ee~ wetenschapper sterk
,Iangerekend. Nlet voor niets stortten 3



de media zich un aids-onderzoeker iluc:<
als een rugb" warn (lp de bal. En maak
ten collega's zich haastig uit de voeten.
De schandpaal was niet erg genoeg vour
Buck - ontslag moest het worden.

En dat ook de grote franse microbio
loog Louis Pasteur zich schuldig lOU
hebben gemaakt aan fraude. en inbreuk
zou hebben gemaakt op de medisch
ethische spelregels - zoals vorige
maand bekend werd - heeft bij velen
het geloof in de wetenschap geschaad.

Oat is niet erg, meent socioloog drs R.
Hagendijk van de Universiteit van Am
sterdam. 'Het is goed dat men zich reali
seert dat de wetenschap een bedrijf is
zoals zoveel andere. Met dezelfde soort
belangen. Waarin dezelfde: soort fouten
gemaakt worden. Je zuIt mij dan ook
niet gauw horenspreken over foute
wetenschappers, maar wei over onder
zoekers die fouten maken.'

foute wetenschappers zijn eerder die
wetenschappers die denken dat er een
waarheid is. De meeste gevallen van
fraude in de wetenschap die Hagendijk
tot nu toe bestudeerd heeft, houden
geen stand onder een kritische blik. Ze
zijn uiterst moeiIijk te bewijzen en gaan
eerder over onzorgvuldigheid en grens
gebieden rond de interpretatie van ge
gevens, dan om opzettelijke misleiding
door de betreffende onderzoeker.

Er zijn spannende en smeu'ige verha
len opgetekend van onderzoekers die
een loopje namen met de wetenschappe
lijke codes, of elkaar in de haren zaten
rond de primeur van een ontdekking.
Robert Gallo, de Amerikaanse aids-on
derzoeker bijvoorbeeld, die zich over de
rug van de fransman Luc Montagnier
tot ontdekker van het aids-virus uitriep.

M·. . .\AJ.{ OOK de ·;rrijd tus~en
de !:ransman Jacques Ben
veniste en een team van
het tijdschrift Nature

- met hoofdredacteur John Maddox en
de goochelaar James Randi - over de
claim dat een bijna eindeloze homeo~a

thische verdunning nog steedseffectle
ve geneeskracht heeft. levert spannen
de lectuur. Maar in geen van belde ge
vallen is fraude aangetoond, ook allijkt
Gallo een claim van 'wangedrag' aan
zijn broek te krijgen. Ongetwijfeld
speelden er (financielel belangen. Maar
wie durft zijn hand in het vuur te ste
ken voor de claim van boze opzet?

'Juist die rivaliteit, dat zieh afzetten
tegen de gevestigde. wetensehappers
door nieuwkomers, IS een onderdeel
van de wetenschappelijke vooruitgang',
zegt Pels. 'Daarin zit onmiskenbaar een
element om op te vallen en de wens lets
nieuws te vinden en tezeggen. Oat hee.ft
minder te maken met de waardevnj
heid van wetenschap, maar alles met
belangeneoncurrentie. Oat werkt sub
jeetiviteit in de hand. Maar het Stl~U

leert tegeIijk.ook de wetensehappelljke
discussie. die in een open sam~nlevlng
de wetenschap vooruit brengt.

Oat ook wetenschappeIijk onderzoek
niet waardevrij is. wordt al erkend sinds
de jaren vijftig. Want hoe .komt het
anders dat uit de laboratona van de
tabaksindustrie steevast andere resulta
ten over de sehadeIijkheid van roken
komen, dan van de onderzoekstafels
van universitaire onderzoekers gefl
nancierd door de Hartstiehting? Maar
we willen het maar moeiIijk geloven.
fraude en verdraaiingen inealculeren
in de resuItaten van wetenschappelijk
onderzoek? Maar kun je dan nergens
meer van opaan? . .

Oat Iijkt inderdaad de eonclusle te
moeten zijn. Waarom zouden we hogere
standaards moeten aanleggen voor m
tellectuelen en wetensehappers dan
voor banketbakkers of bloemen~enters.
Ook die moeten op hun lazer knjgen als
ze een loopje nemen met. d~ ~fspraken
in de beroepsgroep en jUndlSchver
volgd worden als ze wetten overtreden
of zondigen tegen universele regels als
de Rechten van de Mens. En wat IS er
eigcnIijk mis met een reehter In een
bordeel?

MAARTEN EVENBLlj
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81jna ongeme-<t heeft een nleuwe groeo
intellectuelen, de medisch-ethicl, zlch meester
gemaakt van het publieke debat over ethiek in de
gezondheidszorg. Volgens Gerard de Vries is hun
bijdrage zeer beperkt. In een volwassen democratie
is een specifieke ethischedeskundigheid overbodig.

Medisch-ethici
zijn overbodige
amateur-juristen

(j) .
f~"dI'd ele~/ ~ {"'
v'oll.r !rrc) n I
.s- hi CUtr 1- 'j.r
Gerard de Vries is hoogleraar
wijsbegeerte aall de RijksulliL'er
siteit Limburg. Zijn essay 'Gerede
Twijfel - over de roI van de medi
sche ethiek in Nederland' ver
scheenin het kader van het pro
ject 'De Tuin van Pijn en Hoop' bij
uitgeverij De Balie.

D., E vlu<.:ht die de me<iische
ethiek de laatste jaren
heeft genomen en de ge

voj~en die zij heeft voor het PU
blieke debat hebben weinig <.:om
mentaar uitge!okt. Zelfs columnis
ten maken zlch LeJden vrolijk over
de nieuwe soort intellectuelen die
in dit vak hun beroep hebben ge
vonden. Wie zou ook willen ont
kennen dat de medisch-ethische
problemen die de moderne ge
zondheidszorg met zich mee
brengt serieuze aandacht verdie
nen?

Zeker: de twijfel die ons soms
bekruipt bij nieuwe medisch-tech
:lische vindingen en bij de trage
dies die zich in ziekenhuizen afspe
len, vraagt om discussie. Of we het
zelfde respect moeten opbrengen
voor de manier waarop deze twij
fel gebruikt wordt in het publieke
debat, staat echter te bezien.

Wanneer we de stroom bijdra
gen van ethid aan het debat over
de gezondheidszorg bekijken, val
len enkele kenmerken op.

Om te beginnen is de onder
werpkeuze doorgaans traditioneel.
Voortplanting, geboorte, dood
ook hedendaagse ethid maken
deel uit van een christelijke cul
tuur die ethische problemen nu
eenmaal voor een belangrijk deel
rond deze thema's lokaliseert. De
moderne medische ethiek onder
scheidt zich echter van haar voor
lopers door de rol die zij de techno
logie toebedeelt als de bron van
ethische problemen.

Het toneel waarop de medische
ethiek zich beweegt, is dan ook de
high-tech-gezondheidszorg, bij
voorbeeld de neonatologie: de be
handeling van vroegtijdig geboren
kinderen met vaak ernstige handi
caps en slechte vooruitzichten op
een redelijk bestaan. Zonder
agressief medisch ingrijpen zullen
zulke kinderen sterven. Wat te
doen? Ieder die bij zo'n kind be
trokken wordt - als ouder, arts,
verpleegkundige, enzovoort 
wordt geconfronteerd met tegen
strijdige gevoelens. Discussies
rond de couveuse worden gevoerd
in het technische vocabulaire van
de geneeskunde en in de verwar
~ende taal van angst, wanhoop en
liefde. Ieder weet dat wat men ook
kiest, het resultaat triest zal zijn.
Wat zich aandient is een tragedie.

De ethicus intervenieert in zul
ke tragedies en in het publieke
debat er over. Hij voert een nieuw
begrippenkader in en stelt zijn
vragen. Hoe behoort een individu
- een patient, een arts '- te han
deien? Wie met rede en verstand is
toegerust, zal zijn handelen niet
laten leiden door technologie,
emoties of de wi! van andere men
sen, aldus de ethicus. Het rationele
subject stelt zijn eigen wet, het is

autonuom. zo leerde Kant ons ;ji.

Wanneer dit eenmaaJ is vast~~

steld, kan de taak van de ethic"s
geformuleerd worden. Deze be
staat uit het in kaart brengen 'Ian
de conflicten tussen belangen.
rechten, plichten of voorkeur;:n
die zich tussen autonome subjec
ten voordoen en het doen van sug
gesties voor oplossingen. Your
deze taak daimt de ethicus zijn
specifieke deskundigheid.

De inzet van zijn interventie is
een standpunt te formuleren dat
door ieder die rationeel is zal wor
den gedeeld. We moeten leren met
een stem te spreken, de stem van
de rede. Gegeven het levensbe
schouwelijk pluralisme, zal con
sensus doorgaans echter aileen op
procedureel niveau gevonden
kunnen worden, in afspraken over
regels.

De discussies in de medische
ethiek beperken zich tot de vraag
welke regels geformuleerd zouden
moeten worden. De vraag of deze
aanpak wei de geeigende is, wordt
zelden gesteld. Dat is niet verwon
derlijk. De medische ethiek maakt
immers gebruik van een begrip
penkader dat deel uitmaakt van de
culturele bagage van verlichte
mensen. De regels die geformu
leerd worden, sluiten bovendien
aan bij juridische denkbeelden en
bij het bureaucratische karakter
van moderne. gezondheidsinstel
lingen. Zulke regels komen boven
dien tegemoet aan de wensen van
medische beroepsbeoefenaren die
'willen weten waar zij aan toe zijn'
en wekken het enthousiasme van
beleidsambtenaren die aileen rap
porten willen ontvangen waarin
'praktische' conclusies staan.

W IE afstand neemt en zich
niet laat meevoeren met
de gangbare stijl van re

deneren, kan de weg die de medi
sche ethiek is gegaan, echter
slechts met verwondering bezien.

Neem bijvoorbeeld de centrale
rol die het begrip 'autonomie'
speelt. Het is vreemd dat dit begrip
benadrukt wordt in de context
van ziekenhuizen waarin psychia
ters werken wier werkgebaseerd
is op de veronderstelling dat het
subject - vangestoorde, maar ook
van normale personen - niet de
kristalheldere eenheid vormt
waar Kant ooit over sprak.

En hoe moet het begrip 'autono
mie' worden toegepast in de neo
natologie, waar kinderen behan
deld worden zonder taalvermogen
en met wellicht zulke ernstige
neurologische aandoeningen dat
er nooit van 'bewustzijn' gespro
ken zal kunnen worden? Wanneer
onduidelijk is of we met een 'ratio
neel subject' - in de specifieke fl
losofische betekenis van die
term - te maken hebben, kan de

-
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I N plaats van met een stem te
leren spreken, kornt het er op
aan het aantal stemmen te

vermeerderen, de heterogeniteii
die in het geding is naar voren te
brengen. Het publieke debat over
medisehe ethiek moet in een ande
re stiji worden gevoerd. Waarvan
eindelijk afstand genomen moet
worden is de gedaehte dat - zoals
Isaiah Berlin eens schreef - 'er
ergens, in het verleden of in de
toekomst, in een goddelijke open·
baring of in de geest van een indi
viduele denker, in de leerstellin
gen van de gesehiedenis of de we
tensehap. of in de eenvoudige
geest van een zuiver en goed mens,
een uiteindelijke oplossing be
staat'. Waarmee we hebben te le
ren leven is het besef dat het alIes
behalve vanzelfsprekend is dat
'alIe waarden waarin mensen heb
ben geloofd uiteindelijk met el
kaar verenigbaar moeten zijn en
elkaar misschien zelfs implieeren'..
Een ethische theorie kan niet de
plaats innemen van een politieke
debat; in een volwassen democra
tie bestaat er geen spedfieke 'ethi
sche deskundigheid'.

Consensus in ethisehe aangele
genheden duidt niet zozeer op ra~

tionaliteit eri gefundeerde over
eenstemming, maar op politiek
eulturele armoede, op gebrek aan
verbeeldingskracht. op gebrek aan
democratie.

'NO, ,.-d ~even op trivIa Ie vragen ais
'Wle: .:at, waar en hoeved'. In het
~evaj '-'an de neonatologie zijn er
in het recente verJeden wei enkele
van zulke studies verschenen.
Ogenblikkelijk blijkt dan hoeved
nikcr het debat er door wordt.

Wie met een tragedie geeon·
fromeerd wordt, bokst op tegen de
~ren7.en van zijn taal. Ook hiervan
zai de getuige van een trageult:

@
f"rdrclc/~J/'I;(
~/4---r {-rdn I

versJag moeten doen. Oat zal lel
den de 'vorm kunnen aannemer.
van .!en~oed geolied, theorctisch
betoog. Maar tussen dat en gebalel
liggen vele mogelijkheden. Over
tragedies valt te schrijven op een
manier die de lezer meer ontvan,
kelijk maakt voor de situatie en de
gevoelens en overwegingen die in
het geding zijn. Liever dan de pro
duktie van het zoveelste medisch
ethische rapport te. subsidieren,
zou WVC eens geld rnoeten reser·
veren om serieuze sehrijvers en
filmers in staat te stellen de trage·
dies in de gezondheidszorg te ver
'woorden en te verbeelden.

disch-ethisehe traditie suggereert,
gaat het hier dus juist niet om
situaties die kunnen worden 'op
gelost' door het opsommen van de
belangen, rechten, pliehten of
voorkeuren die in het geding zijn,
waarna een gefundeerde, afgewo
g~n keuze te maken valt, Regelge
Vtng vormt zonder enige twijfel
een voornaarn en zelfs onmisbaar'
bestanddeel van rechtsstaten en
bureaucratieen. Daaruit voigt eeh
ter toeh niet dat de ethicus ama
teur-jurist moet worden?

Het ~ijn niel <lileen deze over·.ye
~ln~en die een hen!efinitie van ,j"
rol van de ethlek nootlzakelijk ma
ken. De deskundigheid die de ethl
eus c1aimt. Ieidt ook tot verschra
ling van het publieke debac .Door
de stilering van tragedies tot con
flicten van belangeri; reehten.
pliehten of voorkeuren waarvoor
een rationele opJossing gevonL ~n
moet worden, gaat precies het IS

peet verIoren waarom we van tra·
gedies spreken: de ervaring voor
een geheel van onvergelijkbare la
ken en botsende .loyaliteiten 'e
worden gesteld.

Wat een probleem tot een ethi·
sehe aangelegenheid en niet 'een
technische zaak maakt, is het ge
geven dat de begrippenkaders
waarbinnen we normaal onze za
ken afhandelen, ontoereikend
zijn. De taal sehiet tekort. Bij elke
poging een formulering te vinden
voor detragedie gaan elementen
verloren, bij elke keuze worden
loyaliteiten verraden.

In tegenstelling tot wat de me-

complimenten van de ethiek aan
~n gevestigde praktijk.

Er valt geen enkele filosoflSche
- reden te geven waaruit zou moe
ten worden opgemaakt dat ethi.
sche problemen alleen op de ma
n~er besproken kunnen. worden
die nu gangbaar is. Dat het moei
lijk valt op dit terrein iets anders
te . verzinnen dan regelgeving,
dUldt met op een inherente logiea
van de problemen en ook niet op
de aard van de ethiek. Het vormt
slechts een aanwijzing voor het
felt dat het ethische begrippenka
der verweven is geraakt met een
groot aantal zaken die weinig of
mets met ethiek te maken hebben:
het karakter van bureaueratische
organisaties., de toenemende rol
van de overheid in de controle
over. de gezondheidszorg en het
Jundlseh denken dat daarmee zijn
Intrede deed, alsmede onbegrip
over de dynamlCavan lechmsche
omwikkelingen.

ieder pijntje te vermijden, half
v-erdoofd door het leven zouden - .....------------
gaan. Ook waren er ethid die de
vraag opwierpen of het bestrijden
van pijn wei verantwoord is, om
dat God ons niet voor niets met het
vermogen pijn te lijden zal hebben .
toegerust. 'Is het wei ethisch ver- '
antwoord om bij een operatie anes- I

thesie toe te passen?'
Die vraag klinkt, nu gesteld, we- :

reldvreemd. De ethische proble- i
men van weleer zijn opgelost door '
de ontwikkeling van de medische •
praktijk. De consensus die nu over I
het gebruik van verdoving tijdens !

operatie. bestaat, is niet gebaseerd
op door.ethid geexplidteerde nor- Wie ethiek bedrijft, laat merken
men. Eerder is de verhoudingom- niet gedachteloos aan tragiek en
gekeerd: de bestaande consensus . misere voorbij te willen gaan. Hij
maakte het mogelijk regels te for· i stelt een daad. Waarin kan die
muleren en degenen die zich er daad bestaan, in een postmoderne
niet naar richten van onverant- samenlevingwaarin noch levens
woord g~a~. te betichten en i beschouwing~n n~h Kants be
eventueel ]UndlSCh te vervolgen. i roep op 'ratlonahteit' werkelijk
Wat als 'ethische richtlijnen' lovertligingskracht hebben?
wordt gepresenteerd, zijn in nogal t In de eerste plaats in de bereld
wat gevallen niet meer dan de .heid getuige te willen zijn. Dat
___________....__ houdt behalve aanwezigheid en re-

gistreren van feiten verslag doen
in: schrijven, filmen, publiceren,
het debat voeden door gezichts
punten van anderen te onderzoe
ken en te verwoorden, informatie
te verzamelen, historisch, sodolo
gisch en epidemiologisch onder
zoek te verrichten, statistieken ie
vergelijken, enzovoort. Activitei
ten dus, die een ander 500rt scho
ling vereisen dan de expertise van
de huidigemedisch-ethicus, Naast
wetellschappelijke studies kan
daarbij ook aan de journalistiek
worden gedacht; naast geschreven
rapporten aan de visuele media.

Het lijkt een open deur, maar
het is een feit: zodra ethische vra·
gen aan de orde komen, hebben

. we de neiging ons te voeden met
een nogal eenzijdig dieet. Het is
bijvoorbeeld merkwaardil~ te moe
ten constateren, dat ondanks alles
wat ethici geschreven hebben OVer
hel 'experimenteren met men
sen', cr nauwelijks studies over
deze praklijk bcstaan die am-

ethische theorie echter niet if!

stelling worden .gebracht. W'H de
ethicus dan te bieden heeft .. is

. slechts cen handvol ad hoc-over
wegingen.

Beschouw, als tweede voor
beeld, de merkwaardige rol die de
technologie in ethische verhande
lingen speelt. Bij voorbaat wordt
zij gesitueerd aan de kant van de
problemen, nimmer komt zij ter
sprake als oplossing. Ook dat zegt
meer over de stijl van redeneren
van de ethicus, dan over de zaken
waarvoor hij zich gesteld ziet. De
geschiedenis van de geneeskunde
telt immers gevallen waarbij ethi
sche twijfels konden worden opge
lost door technische vernieuwing.

Anesthesie is daarvan een goed
voorbeeld. . In de .negentiende
eeuw wekte het verdoven bij ope
raties nog verontwaardiging. De
beschikbaarheid van ether leidde
zelfs tot het schrikbeeld van een
samenleving van mensen die, om
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Medisch-ethicus valt
hooguit pathos voor
vrijheid teverwijten
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dat !nOI villude voorkeurt:n alit:
rUlmte krijgen: hierbij wordt
jUlst bewust 'dissensus' nage
streefd.

Het is De Vries dan ook geheel
ontgaan dat een van de meest
besproken thema's in de huidige
medische ethiek 'de vrije kwes
tie' is. Oat is een zaak waarover
geen consensus nodig wordt ge
acht, omdat het individueel han
delen geen of geringe conse
quenties voor anderen heeft: er
is dus aIle reden om individuen

D EVries' verwijt is voorts
dat de medische ethiek
het waagt de rol van de

technologie ter sprake te bren
gen. Medische technologie
wordt inderdaad bediscussieerd
door ethici. Daarbij worden zel
den een voorkeur of een afkeu
ring uitgesproken. Integendeel:
technologie wordt veelal als op
zich neutraal beschouwd; er zit
ten goede en kwade kanten aan
zoals aan zoveel zaken.

Waar het ethici om gaat, is dat
de aanwezigheid van technolo
gieen voor sommigen leidt tot
een bepaald type moraal. name
Iijk een moraal die denkt in ter
men van: als er iets medisch
technisch mogelijk is, dan moet
datook. Oat leidt tot een zeer
starte positie en $Oms tot een

onaanvaard
baar gebruik
van technolo
gie.

Bespreking
van dit zogehe
ten 'imperatief

J _ • __ ,_ ~ ~

daar hun eigen moraal-invulling
te gunnen. Een goed voorbeeld
levert seksueel gedrag, maar ook
de milde dood.

Daarnaast zijn er zaken waaro
ver je als samenleving het eens
moet worden, omdat die samen
leving nu eenmaal moet reilen
en zeilen. Zo is het thema van de
'informed consent' (de ge'infor
meerde toestemming voor medi
sche behandelingen en experi
menten) een zaak waarvan we
tegenwoordig vinden dat die
niet meer kan worden overgela
ten aan de vrije keuze van indivi
duen (lees artsen).

Zo'n overtuiging is het sein
voor juristen om zich grondig
met de zaak te gaan bemoeien.
Consensus Ieidt tot regeigeving.
De ethici zijn dan allang op de
achtergrond verdwenen: zij ge
yen het probleem aan, explicite
ren de waarden die op het spel
staan, geven de argumenten pro
en contra.

De activiteiten van het huidi
ge Nederlandse gezondheids
recht zijn niet denkbaar zonder
deze activiteiten van ethici.
Soms leiden hun activiteiten tot
ont-regeling (zie de euthanasie),
en soms juist tot regelingen (zie
de informed consent), maar dan
weI regelingen die op zich vrij
heidsvergrotend zijn en tot indi
viduele invulling van belangen
leiden (dus tot pluraliteit).

I NNERLUK inconsistent is
De Vries' kritiek omdat hij
ethici tegelijk twee dingen

verwijt die precies elkaars te
gengestelde zijn: hij stelt dat
ethici met regels bezig zijn, en
ook met belangen. Bij regels gaat
het om algemene gezichtspun
ten. Dit is een type ethiek dat
nog slechts in zeer gematigde
vorm is aan te treffen, en niet bij
de door De Vries geciteerde au
teur. Bij belangen daaren legen is
precies het omgekeerde dan de
orde: d3iarbij gaat het er juist om

Wie in het
pamflet Cere
de twijfel 
over de rol van
de medische
ethiek in Ne
derland dat De
Vries over dit
onderwerp bij
uitgeverij De Balie heeft gepu
bliceerd, zoekt naar referenties,
zal daarbij zegge en schrijve
twee artikelen van een medisch
ethicus aantreffen. Verdere lite
ratuur ontbreekt. In deze twee
artikelen wordt niet over regels
gesproken, ontbreekt elke ver
wijzing naar consensus, komt de
term autonomie niet voor, en
wordt duidelijk dat de aanlei"
ding voor medisch-ethische be
spiegelingen juist in de ervaring
van de tragedie is gelegen.

Maar ook als De Vries de moei
te had genomen am zich ten
minste enigszins op het terrein
van de medische ethiek te orien
teren, zou hij niet gevonden heb
ben wat hij veronderstelt dat er
geschreven staat. Het beeld van
de medische ethiek, dat De Vries
voor ogen heeft bestaat niet. Zijn
schets past echter goed op veel
bijdragen uit het gezondheids
recht..

Uitvoerig gaat De Vries bij
voorbeeld in op de omgang door
ethici met de problematiek rond
experimenten met mensen.
maar zijn referentie is de zeer
juridische dissertatie van een ju
rist. Oak in de discussie die vori
ge week dinsdagavond in de Ba
lie plaatsvond naar aanleiding
van het verschijnen van De
Vries' pamflet - wetenschappe
lijke kwaliteiten kan ik er niet in
vinden - kon De Vries niet een
medisch-ethische bron noemen.

lit ut:ze ,chetsmatil,\e weer~a

ve van de medische ethlt~k k"nlt
een beeJd' n'aar voren dat - dis
aile vijandbeelden - weinig met
de feiten te maken heeft. Wat De
Vries beschnjft is niet minder
dan een karikatuur. Voor een
deeI is zijn beschrijving feitelijk
volstrekt on-
juist, en voor
een deel is die
in zich incon-
sistent en ge-
tuigt daarmee
dus van onvol-
doende denk-
kracht.

:vL\,\RT I'lLi

ET enige tegenzin rea
geer ik op het artikel
van de fi/osuuf G. de

Vries dat op 4 maart op de Fo
rum-pagina verscheen. Deze filo
soof is de mening toegedaan, zo
als de kop van het artikel aan
geeft, dat medisch-ethici overbo
dige amateur-juristen zijn.

Vooropgesteld zij dat het op
zich prima .is ommedische
ethiek kritisch te bekijken.juist
een vakgebied dat centraal staat
bij de analyse van een groot aan
tal aspecten van de hedendaagse
gezondheidszorg is gebaat bij een
permanente discussie met in
and outsiders: de waarden en be
langen die op het spel staan be
treffen immers ons allen. Kritiek
is dus welkom - zoals bij aile
wetenschap.

Mijn tegenzin betreft het feit
dat uit alles wat De Vries naar
voren brengt, blijkt dat hij in het
geheel niet de moeite heeft geno
men om enig onderzoek te doen
naar de inhoud van het werk van
ook maar een medisch-ethicus.
Maar hij veronderstelt veel en
heeft nog meer meningen.

De kern van De Vries' kritiek
is dat de huidige medische ethiek
het principe van redelijkheid in
haar vaandel voert, dat zij men
sen met een stem willeren spre
ken, dus naar consensus streeft
en dat via het formuleren van
regels. Voorts heeft hij kritiek
op het uitgangspuntvan de auto
nomie, en op het feit dat de me
dische ethiek problemen stileert
'tot conflicten van belangen,
rechten. plichten of voorkeuren,
waarvoor een ·rationele oplos
sing gevonden moet worden'.
Ook het feit dat de medische
ethiek zich met de consequenties
van de technologie wil bezighou
den neemt De Vries haar kwa
Iijk. Tenslotte is hetverwijt dat
medische ethiek geen oog heeft
your de tragedie waarvan soms
sprake is.

M
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van de vrij
heidsgraden.
op meer ruim
te voor besJis
singen zowd
voor artsen als
Your patienten.
Om deze vrij
heid gaat het

in medische ethiek. zoals ook
blijkc uit de bovengenoemde
voorbeelden van euthanasie en
gemformeerde toestemming.

Ten slotte het autonomiebe
grip. De Vries verbaast zich er
over dat autonomie aan de orde
is in instellingen waar ook psy
chiatrische patienten verkeren.
Een curieuze redenering: alsof
een eventueel verminderdver
mogen tot zelfbeschikking bij
sommigen reden is am de zel~

schikking van aile anderen bui
ten beschouwing te laten.

Overigens is autonomie een
veel complexer begrip, dan De
Vries suggereert. Er zijn min
stens twee aspecten in te vinden:
enerzijds slaat autonomie op het
vermogen van mensen tot zelf
bepaling. anderzijds is er het res
pect voor zelfbepaling zoals da t
door anderen moet worden op
gebracht.

In het autonomiebegrip is dus
een ander belangrijk medisch
ethisch uitgangspunt besIoten,
namelijk respect voor de integri
teit en authenticiteit van perso
nen, ook van hen die een ver
minderde autonomie, in de zin
van het vermogen tot zelfbepa
ling. hebben. Op grond hiervan
is dus ook aan de niet volledig
rationeel handelende subjecten,
waarover De Vries spreekt, res
pect verschuldigd. Overigens
spelen andere morele principes,
zoals het veel besproken 'niet
schaden' en 'goeddoen' een min
stens even belangrijke rol in me
disch-ethische retlecties.

De Vries is dit alles ontgaan.
Dat valt niet te verbazen bij zo'n
pathetische schutter. die vanuit
zijn Ioopgraaf in het wilde schiet
op door hem zelf gecreeerde vij
anden. Eim blik op zijn schoots
veld zou hem duidelijk maken
dat er geen vijand is. Het hart
van de medische ethiek heeft hij
dan oak niet geraakt.

Dit klopt juist voor degenen
die door de tragedies van het
menselijk bestaan getroffen
worden. Aan dezen biedt medi
sche ethiek geen goedkope up
lossingen. Zij probeert wei ten
aanzien van drama's waarb;j
soms elke keuze vuile haneen
geeft. de soms minimale keuze
vrijheid van de participanten te
vergroten. Een pathos voor YTij
heid. dat zou men medisch-ethid
kunnen verwijten.
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Van onze \'ersla~~eebler

)lIRJA)l SCHOTIEL:\DREIER
LTRECHT - )lel )Iadonna ert de

zan~er van de Twentse pop~roep :\or
mOlal op de kait ~aan de boekjes wei
open, hebhen de vorm~evers vast ge
dach!. Want praten over normen en
waarden lijkt loch meer iets voor
CDA-politici OIls Brinkman en Hirsch
Ballin dan voor een modale 'brug
smurf op een scholengemeenschap.

Die laatste zal met aantrekkelijke
plaatjes moeten worden gelokt am na
te denken over goed en kwaad, over
zorg en plicht, wathoort en niet hoort.
:vIaar eenmaal overgehaald, vah er met
twaalfjarigen, die na de zomer als eer
ste lichting aan de basisvorming gaan
beginnen. ook heel goed over ethiek te
praten: 'Zo'n nationaal debat over nor·
men en waarden met Brinkman vin
den we helemaal nietzo spannend. Pas
als leerlingen en docemensamen in
discussie njn, wordt het interessant.'

Dat vindt ahhans C. van den Heuvel,
directeur voortgezet onderwijs bij het
Katholiek Pedagogisch Centrum
(KPC) in Den Bosch. Dinsdagmorgen
zou hij tijdens de Nationale Onderwijs
Tenstoonstelling (NOT) in Utrecht de
eerste leergang 'waarden-orientatie'
presenteren aan minister Ritz~n van
Onderwijs. Die was helaas verhmderd.
Ritzen zwengelde vorig jaar juni het
debat aan met de stelling dat het on
derwijs niet aileen een instituut voor
kennisoverdracht is, maar oak een op
voedende taak heeft.

In september datjaar, in een tweege
sprek met minister Hirsch Ballin v~
]ustitie, merkte Ritzen op bang te ZlJO
voor de tamelijk zelfzuchtige 'calcule
rende burger', die de verzorgingsstaat
knap duur maakt 'in termen van fra~

de-bestrijding, apparatuur, elkaar m
de gaten houden'. Zijn concrete voor
beelden voor de moraal-discussie ble
ven beperkt tot iaken als tolerantie,
mensenrechten. gemeenschapszin,
niet iets om als biologieleraar maan
dagochtend, derde uur, inklas Ie op
voort te borduren.

Met het bij Kok/Educatief uitgege
yen lesmateriaal voor Nederlands, •
Frans, Engels, Duits, geschiedenis en
staatsinrichting, beeldende vakken,
muziek, techniek , verzorging, wis
kunde. natuur- en scheikunde, aard-

I rijkskunde en biologie, is het nu weI
degelijk mogelijk om op klasse- en op

I !'''k-niveau, dus een stuk concreter te '
• LI ~ _

~,I).'.rt~n over zulke abstracte zaken OIls
normen en waarden.

Toleramie vah bij :'-lederlands te le
ren met het werkboek Sl!dl!rlaluls I!n
andere dialecten. waarin de jeugdil;e
leerling aan de hand van in dialc(\
geschreven tekstfragmenten ontdekl
dOlt 'afspraak' ABN (Algemeen Be
schaafd :'-lederlands) is. In Le choc cul
turel wordt. deels in het Frans. ver
haald van twee Marokkaanse jongetjes
die in Grenoble wonen en van hun
ouders op vakamiemee naar Marokko
moeten.

'Het is onjuist omje sterk te hechten
aan je roots. Je ondervindt er aIleen
maar nadeel van" luidt dan de stelling.
Of je nu ja of nee hebt geamwoord, zo
wordt in het boekje uitgehigd. in beide
gevallen spelen waarden in je ant
woord een rol. 'Who cares.", luidt de

ethisc;le vraag bij het yak Engels, waar
nu de immigramen in de Groot-Brit
tannie centraal staan.

Maar ook bij wiskunde kun je maat
schappelijk relevante vragen stellen en
dubben over de manier waarop vanuit
verschillende belangenhoeken met cij
fers wordt gegoocheld om voor of te
gen invoering van de supersnelle trein.
de TGV, te pleiten. Voor leerling zijn
er stellingen als deze: 'Het is belangrijk
dat wij ons zo snel mogelijk kunnen
verplaatsen in Europa. En het is juist
om aIle maatregelen die hiertoe bijdra
gen uit te voeren.'

Het nieuwe .Iesmateriaal is geen
snelle reactie op de wensen van Ritzen.
Deetman, de vorige minister van On
derwijs. stelde alvoor om de basisvor
ming 'identiteitsgevoelig' in te voeren.

De bestaande onderwijskoepels kregen
elk zes ton, mits ze zelf een even groot
bedrag bijpasten, om lesmateriaal te
ontwikkelen overeenkomstig hun ei
gen idemiteit. '

Erg katholiek is de serie van het
Katholiek Pedagogisch Centrum niet.
'Identiteit is zo moeilijk bespreekbaar,
omdat identiteit spomaan de gedachte
oproept V.111 een restauratie van de ka
tholieke school van vroeger, waarin
veel moest en weinig mocht', zo schetst
de handleiding voor het management
het probleem. 'We hebben geen ro
mantische voorstelling van 'wat de
leerling aan katholieke opvoeding
thuis heeft genoten, of wat leraren we
ten. Maar als we over waarden praten.
illustreren we dat met voorbeelden uit
de christelijke traditie', aldus eindre
dacteur J. de Monnink.

I
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zwanger

Iederevrouw heeft recht opkinderen,meent
een Italiaanse arts, ook als ze 60 is. In een

paar jaar tijd heeft hij dan oak 148 vrouwen
van gevorderde leeftijd voor dertigduizend

gulden per persoon zwanger gemaakt met in
vitro fertilisatie; Tientallen staan nog op de
wachtlijst. M"edisch gezien is het allemaal

mogelijk, maar kan een moeder van 75 nog
overweg met een lastige puber?

',.E EN GEEST en een groot-
'," moeder aIs ouders',kopte
:.{ . de ltaliaanse krarit La
.,'. . Stampa eind november vo-
rig jaar. De 'grootmoeder' in kwestie is
een 62-jarige Italiaanse vrouw die in;
~n Romeinse prive-kliniek een be-'
~cht eitje kreeg ingeplant. De vrouw
Was al twee jaat weduwe, maar doordat
het sperma van haar man acht jaar eer
¢~ .was ingevroren, kon het nog ge
~t worden voor in vitro fertilisatie.
Het kind in kwestie zal als alles naar
werts gaat, deze zomer worden geboren.

In september 1989 is dr Severino An
tinori, directeur van de Rapru-kliniek
in Rome; begonnen met het hersieUen
van de vruchtbaarheid van vrouwen na
de menopauze. Aanvankelijk bij jonge
vrouwen bij wie de overgang onnatuur
lijk vroeg kwam, maar later ook bij
vrouwen van boven de 50 die nog graag
een kind wilden.

'Ik vind het belachelijk dat dat in veel
andere landen niet kan', zegt Antinori
door de telefoon. 'Iedere vrouw heeft
het recht omkinderen te krijgen. Het is
wreed om haar dat recht te ontzeggen
aUeen omdat ze toevallig 60 is.'

Van overa! uit Europa ploffen de I

smeekbeden van oudere vrouwen 'in
Antinori's brievenbus. Inmiddels heeft
hij 148 Vrouwen behandeld, van wie
twintig uit Nederland. Ruim vijftig Ne
derlandse vrouwen staan nog op de
wachtlijst van de kliniek en ook in
Duitsland, Frankrijk en ZwitserIand
zien vrouwen reikhalzend uit naar het
telefoontje van Antinori met het heuge-
lijke nieuws dat er een donor-eitje be
schikbaar is.

De menselijke eicel is iets bijzonders.
De vrouwelijke foetus in de baarmoeder
stikt al van de eicellen. Als net vruchtje
vijf maanden oud is, heeft het er vijf
miIjoen. Maar hun aantal gaat al snel
bergafwaarts. Bij de geboorte heeft de
baby nog slechts een miljoen eicellen in
haar ovariurri, terwijI er rond de puber
tijd nog maar 300.000 over zijn. De OOT

zaak van die afname is onopgehelderd.
Bij elke menstruatie ontstaat een

cluster vaneicellen waarvan uiteinde
liik slechts een eitje (soms twee, en een
enkele keer meer)" rijpt en bevrucht
kan worden. De andere desintegreren.
Daardoor. vermindert het aantal eitjes
bij .,elke menstruatie met een stuk of
vijfhonderd. Als er nog enkele honder
den over zijn, breekt de menopauze aan.

Ais aIle eitjes op zijn, ishet gedaan
met de vruchtbaarheid. Het gevolg is
ook dat het ovarium stopt met de aan
maak van het hormoon oestrogeen. De
baarmoeder slinkt daardoor en het
slijmvlies wordtdunner. De veranderde
hormoonhuishouding heeft ook andere

bij-effecten, zoals een versnelde ontkal·
king van het bot.

Vrouwen die om een of andere reden
niet (meer) over eicellen beschikken,
kunnen door een combinatie van eicel·
donatie en in vitro fertilisatie (IVF)
toch zwanger worden. Daartoe moet
een andere vrouw enkele eitjes afstaan,
die vervo]gens in de reageerbuis wor·
den bevrucht. Nadat de foetus in de dop
zich enkele keren heeft gedeeld, wordt
het bij de 'wensmoeder' in de baarmoe
der ingeplant en volgen in principeeen
normale zwangerschap en geboorte.

Deze aanpak hoort inmiddels bijna tot
de standaard-technieken van een gea
vanceerde vruchtbaarheidskliniek. In
Nederland ziin twaalf officitHe IVF-<:en
tra, waar jaarlijks bijelkaar zo'n zeven·
duizend behandelingen worden ver·
richt. In drie centra vindt ook eiceldo
natie plaats, jaarlijks ongeveer honderd.
Knelpunt is de beschikbaarheid van do
nor-eitjes. Die komen van vrouwen die
zelf in een IVF-programma meedoen,
en bij wie met hormonen 'super-ovula
tie' is opgewekt. waardoor verschillen-
de eitjes tegelijk rijpen. .

'Nederlandse vrouwen zijn niet zo
scheutig met het afstaan van eicellen',
constateert dr R. Leerentveld, hoofd
van het IVF-team van het Rotterdamse
Diikzigtziekenhuis. 'Het afstaan van en
kele eitjes verlaagt namelijk enigszins
de succeskans van de eigen IVF·behan
deling.'

Commerciele donatie van zaad- en ei
cellen is in Nederland verboden. In de
Verenigde Staten, waar twee klinieken
in California zichvan de techniek bedie
nen, krijgt een vrouw tweeduizend dol
lar. De Romeinse kliniek gebruikt al
leen IVF-patientes aIs donor.

Met een cocktail van oestrogeen en
progesteron worden baarmoeder en
-slijmvlies van de aanstaande Maeder in
de juiste conditie gebracht voor: de in
nesteling van het vrucht.ie. Tot na onge
veer honderd dagen de placenta de hor
moonhuishouding in de Maeder volle
di2 zelfstandig kan reeelen.
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de juiste hormonen. Er is wat dat be
treft geen wezenlijk verschil tussen een
meisje van 5 en een vrouw van 80.' Na
de menopauze is het succes zelfs groter,
doordat de storende invloed van de na
tuurlijke hormooncycIus is uitgescha
keld. De baarmoeder ligt er bij al5 een
'onontgonnen akkert;ie'.

Antinori heeft inmiddel5 148 vrou
wen behandeld. Van een groep van 82
vrouwen in de leeftijd van 26 tot 61
heeft hi; de gegevens: 32 keer werd er
klinisch een zwangerschap geconsta
teerd en uiteindelijk voldroegen 21

vloed te hebben.
Geen enkel probleem dus om een 65

jarige zwanger te maken. Over het ver
dere verIoop van de zwangerschap en de
bevalling bij een vrouw van die leeftijd,
hebben gynaecologen en verloskundi
gen iets meer bedenkingen. Maar met
wat meer controle en gespecialiseerde
hulp achte.~ de h~d, moet het geen
probleemZljn. Thws bevallen is er ech-

- ter niet bij.
'Ret e~bryo is een parasiet', zegt ver

loskundige prof. dr G. Visser' van het
Academisch Ziekenhuis Utrecht. 'Ret

vrouwen die, waarbij 26 baby's werden
geboren. Bij twee vrouwen deden zich
min of meer ernstige complicaties voor.

De kans op het niet aanslaan van de
foetus en op mongooltjes stijgt drama
tisch na de 40. Oat komt echter niet
door de leeftijd van de moeder, maar
door die van het gei"mplanteerde eitje.
Roe jonger de donor, hoe beter het re
sultaat. Bij de kans op een baby met het
syndroom van Down (mongooltje) 
rond de menopauze zou die op zeventig
procent liggen -lijkt de leeftijd van de
wensmoeder betrekkelijk weinig in-

1 I

zet, als het zich eenmaal goed heeft
ingenesteld, het Iichaam van de vrouw
naar iijn hand; het zorgt wei dat het
lichaam dat doet, wat goed voor het
embryo is; ook bij oudere vrouwen.'

Een Iichaam dat Saraheeft gezien, is
natuurlijk niet meer zo soepel als dat
van een 30-jarige. Vooral de bloedvaten,
die behoorlijk wat te verstouwen krij
gen tijdens de zwangerschap, zijn een
risico. Door aderverkalking zal de kans
op bloedingen groter zijn.

Roge bloeddruk en zwangerschaps
suiker zijn de belangrijkste fenomenen
'die de vrucht kunnen bedreigen. Maar
die zijn met wat extra controle te be
heersen. De bloedtoevoer naar de pla
centa is wellicht wat geringer en som
migen vragen zich af of de baarmoeder,
die na de menopauze verschrompelt tot
een klein orgaan, niet wat aan de krap
pe kant blijft. Een lager geboortege
wicht dan gemiddeld lijkt daardoor
waarscbijnlijk; moedersterfte en het
vroeg overlijden van het kind zullen
ongetwijfeld iets toenemen, maar niet
dramatisch.

Alle organen gaan tijdens het klim
men der jaren achteruit. Sommige gy
naecologen sluiten niet uit dat een
zwangerschap die neerwaartse trend tij
delijk kan doorbreken en tot een revita
lisatie van het lichaam van een 60-jarige
kan leiden. Leeftijd is belangrijk voor
voetballen en tafeltennis, maar niet
voor bevallen. Al5 het lichC}am maar de
tijd krijgt zich aan te passen. En bij een
zwangerschap is dat het geval.

Borstvoeding is helemaal geen pro
bleem. Zelfs bij een 70-jarige kan die na
een bevalling weer op gang komen. Ze
ker al5 ze eerder zwanger was. In Afri
kaanse culturen komt het voor· dat
oma's hun kleinkind de horst geven.
'Als je maar lang genoeg aan de borst
lurkt, komt het allemaal weer op gang',
zegt prof. dr P. Treffers, gynaecoloog bij
het AMC in- Amsterdam.

In het algemeen is een bevalling niet
iets dat je even tussendoor doet. Oat
geldt zeker voor 'oma's'. Een verhoogde
kans op een tangverlossing of een kei
zersnee, schatten de deskundigen. Ten
zij er een eerdere zwangerschap was.
Visser: 'In Nederland gaat 98 tot 99
procent van de zwangerschappen zon
der problemen. Ik denk dat het bij deze
groep vrouwen wat minder zal zijn,
maar nog altijd hoven de 90 procent.'

ADtinori onderwerpt zijn patienten
aan een uitgebreid medisch onderzoek.
Van hart- en bloedvaten tot hersenen
wordt alles onder de loep genomen. De
gynaecoloog, die voor zo'n dertigdui
zend gulden de tijd terugdraait, kan
zich geen dode moeders permitteren.
'Wij willen dat de vrouwen nog vijfen
twintig jaar meegaan', zegt bij. Oat is
ecbter een weinig realistische gedachte
bij iemand van 60. Somrnigen vinden
dat ADtinori daarmee een schijnzeker
heid creeert.

Er zijn geen algemene uitspraken te
doen of iemand bet wei of niet zal halen.
Er zijn vrouwen van 75 jaar die vitaler

. zijn dan vrouwen van 30. Niet de kalen
derleeftijd is het belangrijkst, maar de
biologische leeftijd. 'Maar', zegt Tref
fers, 'bier neem je een bewust risico.
Persoonlijk heb ik er problemen mee.
Voor het individuis bet misschien be
langrijk, maar is dit nu iets waaraan wij
in de gezondheidszorg prioriteit moeten
geven?'

In N.~erland worden geen vrouwen
met IVF behandeld die ouder zljn dan
40 jaar. Incidemeel wil er "e- door de
lange wachtlijsten - wei eens iemand
van 42 tussendoor schieten, maar dan is
het ook afgelopen. Die grens is arbitrair,
erkennen alle betrokken artsen, maar
heeft te maken met de snelle afname
van de succeskans boven de 40.

Maar het kan wei, zoal5 blijkt uit de
activiteiten van Aminori en collega's
van hem in de Verenigde Staten en
Groot Brittanie. 'Er is absoluut geen
leeftijdsbelemmering', zegt Leerent
veld. 'De baarmoeder ligt klaar en je
hoeft haar alleen maar op te peppen met
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un soon ontwikkelingen doet de IVF
meer kwaad dan goed, en die zit roch al
in het verdomhoekje. menen de meeste
IVF-onderzoekers. Ze staan er uiterst
aarzelend tegenover en prijzen zich ge
lukkig dat er een gemeenschappelijke
afspraak over een leeftijdsgrens van 40
jaar is. Een enkeling wi! nog weI praten
over het grijze gebied tussen de 40 en
50, maar 50-plus is in Nederland abso
luut taboe.

'Ik vraag mij af waar ze in Italie mee
bezig zijn', zegt Leerentveld. 'Ik vind dit
geen wenselijke ontwikkeling. ]e moet
je ook afvragen of de extra medische
kosten van vrouwen die in Rome ge
weest zijn, en die in Nederland beval
len, weI op de Nederlandse gezond
heidszorg mogen drukken.'

Dr R. Vermeulen, gynaecoloog in
Amsterdam, heeft een patient dienu in
Je kliniek van Antinori is. Zij is over de

vijftig en heeft een partner van in de
dertig. Vermeulenvindt dat de gynae
coloog niet op de stoel van de politicus
of de ethicus moet gam zitten. 'De keu
ze is aan de vrouw en aan de politiek',
meent hij. 'Deze vrouw is er zo van
overtuigd, daar valt niet verder over te
discussieren. Ze gaat ervoor door roeien
en ruiten. Als ze niet naar Rome kon,
zou ze naar Zuid-Amerika gaan.'

Hypocriet vindt Vermeulen het dat
er nauwelijks bedenkelijk wordt geke
ken als een oudere man bij een jonge
vrouw een kind verwekt, terwijl over
het omgekeerde zo moeilijk wordt ge
daail. De VTUchtbaarheidsspecialisten
erkennen dat en beriadrukken dat hun
keuze persoonlijk is. Ze zien een moeder
van 60 niet als ideaal.

Over het lot van kinderen met oude
ouders is niet zo veel bekend. Bij vaders
van 60 is er ",ltijd een jongere moeder
die de continui'teit waarborgt. Bij een
moeder van 60 is het maar de vraag of
die continulteit er is. 'Het perspectief
dat je een kind opzadelt met een grote
kans dat een of misschien zelfs beide
ouders overlijden, is niet aantrekkelijk.
Het is bekend dat kinderen van wie een
ouder is overleden, vaker depressief
zijn', zegt gerontoloog prof. dr ]. Mun-
nichs. .

De hoogleraar in ruste vreest ook
voor een geweldige emotionele kloof
tussen ouders en kind. 'Dertig jaar ver
schi! is nog weI te overbruggen, maar
zestigjaar? Kunt u zich een voorstelling
maken van het leven van uw grootou
ders?'

Anderen denken dat de voor- en na
delen misschien weI iegen elkaar opwe
gen. De spaarzame onderzoeken die er
zijn, melden inderdaad dat kinderen
bang zijn hun ouders te verliezen en
ook dat ze ervan balen dat hun ouders
steevast met opa of oma worden aange
sproken. Zelf hebben ze nooit bewust
grootouders gehad. Ook het ravotten
met een 70-jarige vader of moeder zou
weI eens geen onverdeeld genoegen
kunnen zijn.

Daartegenover staat weer dat ouaere
ouders meer aandacht aan hun kinde
ren besteden, omdat ze zich in hun car
riere niet meer zo waar hoeven te ma
ken, en ook hun relatie is wat stabieler.
Ze blijken zich ook meer in de proble
men van hun kinderen te kunnen ver·
diepen.

'Het mag duidelijk zijn dat een kind
met een oude moeder meer kans heeft
op de speciale levenservaringen die kin
deren met jonge ouders pas later op
doen', zegt drs L. Stam, seksuologe ~ij

het AMC. Ze waarschuwt dat dat met
direct negatief hoeft te zijn. 'Het hangt
van de weerbaarheid van het kind af.
Maar leuk is het waarschijnlijk niet.'

Ze vraagt zich af of met name de angst
voor de dood van de moeder geen pro
blemen in -de gehechtheidsrelatie tus
sen moeder en kind zal veroorzaken. Of
het kind zich nog weI veilig bij haar zal
voelen.

Ook gaat de vitaliteit tussen ouder en
kind enorm uiteen lopeno En tegen de
tijd dat het kind in de puberteit is en erg
veel energie vraagt, is moeder 75. Starn:
'Ik vraag me af of veel 75-jarigen die
energie kunnen opbrengen. ]e krijgt
ook een omkering van levensfasen. ]e
eindigt je leven in een zeer arbeidsin
tensieve, zorgende fase, in plaats dat je
zorgeloos van je oude dag kunt genie
ten.'

Ook Stam wijst op een watinconse
quente houding tegenover oude moe
ders. Ais een man op zijn zestigste nog
een kind maakt, wordt hij vaak bewon
derd om zijn vitaliteit. Terwijl bij vrou
wen het gevoel beStaat van: na de meno
pauze heb je het weI gehad. Wat dat
betreft, heeft de discussie inderdaad een
aantal seksistische trekjes.

Dokter Antinori is het daar natuur
lijk gloeiend mee eens. 'Ik begrijp best
dat een aantal artsen het niet met ooze
methode eens is, maar dan moeten ze
weI de vrijheid aan de vrouw laten en
haar helpen bij het vervullen van haar
kinderwens. Technisch is het mogelijk.'
Is daar een grens aan? Antinori: 'Op het
ogenblik is 70 jaar het maximum. Maar
over dertig jaar za1 dat anders zijn.'
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De kleine kliniek aan het Leidse
Korte Rapenburg hoeft niet zo

nodig te scoren met heel veel
baby's uit reageerbuisbevruchting.
De klanten kunnen er nogterecht

voor een rustig gesprek. Toch
heeft het yledisch Centrum voor

Geboorteregeling geen ~'ergunning

voor de IVF-behandelingen die het
al jaren verricht. En het is de

vraag of het er een kan krijgen,
want het is geen ziekenhuis. WVC

weet ook niet precies hoe het zit,
dus mag de reehter uitsluitsel

geven.

door Ineke Jungschleger
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De IVF-Ikliniek kan het zonder bedden

De kliniek, gevestigd in een huis aan het
Korte Rapenhurg waar vroeger een kleine
bank zat. maakt een huiselijke indru k.
Naast de operaliekamer is een bed, maar het
komt zelden voor dat iemand daar langer
dan een half uur ligtbij te komen van een
verdoving. Toch is het medisch ,centrum een
van de Stimezo-klinieken in Nederland die
vergunning hebben voor abortus boven de
drie maanden.

'We hebben een goede samenwerking met
het Academisch Ziekenhuis Leiden'. zegt
Beekhuizen. 'AIs er een client van ons opge·

,nomen moet worden, gebeurt het daar. En
in bijzondere gevallen opereren wij ook in
het ziekenhuis.'

De hroedstoof waarin ruim honderd keer
per jaar hevruchte eitjes worden uit~e

broed. is nog gewoon in werking bij de
Stichting Medisch Centrum voor Geboorte
regeling te Leiden. De kliniek moet een half
jaar lang stoppen met reageerbuisbevruch
tingen (IVF). zo heeft de Haagse rechtbank
bepaald. l\faar de stichting tekende meteen
'!toger beroep aan. zodat de IVF voorlopig
kan doorgaan.

Fr mankeert nicg aan de kwaliteit van de
behandeling in de kliniek aan het Korte
Rapenburg. De rechtbank heeft dan ook
geen boete opgelegd. Het gaat aileen om de
Haag of een kliniek die geen ziekenhuisbed
den heeft, reageerbuisbevruchting mag
doen. WVC heeft de rechtszaak aangespan
nen om duidelijkheid te krijgen over die
naag.

lIet Leidse centrum doet al zeven jaar aan
IVF, maar heeft er geen vergunning voor.
Volgens directeur W. Beekhuizen voldoet
de kliniek desondanks <Ian aile normen. 'Wij
hehben hetzelfde percentage geslaagde be
nuchtingen als de andere centra, namelijk
10 tot 15 procent.'

Beekhuizen is niet te~en normering voor
reageerbuisbenuchting. maar betwist de
manier waarop de minister die heeft ~ere

geld. 'Abortus en IVF zijn twee medische
ingrcpen waaraan ,'eel maatschappelijke en
~thische aspecten ,'astzitten. In het geval
;'an ahorttls is er een nieuwe wet voor ge
naakt. goedgekeurd door het parlement.

'Oat zou voor IVF ook de aangewezen
manier zijn. Maar de minister heeft die on
dergebracht bij de Wet op de Ziekenhuis
voorziening. Technisch is het op deze ma
nier goed geregeld. maar over de ethische
kanten kan hij naar willekeur beschikken.'

Een ziekenhuisvoorziening is voor IVF
niet nodig. 'Het is een service aan mensen
die op zichzelf gezond zijn. Wat ons onder
scheidt van ziekenhuizen is dat wij veel
aandacht besteden aan het beslissingsproces
en. als clienten eenmaal zeker zijn van hun
beslissing. die ook snel kunnen uitvoeren.

'Met IVF doe je trucjes die niet altijd tot
het gewenste resultaat leiden. Met andere
woorden: zelden ineens en tamelijk vaak
ook na drie behandelingen nog niet. Daarom
is het erg belangrijk dat de c1ienten aile
informatie krijgen.'

Het gebeurt nu vaak dat vrouwen die in
het ziekenhuis drie mislukte inpJantaties
van bevruchte eitjes achter de rug hebben.
naar de Leidse kliniek komen om op eigen
kosten verder te gaan. Drie maal is het
maximum dat ziekenfonds en verzekerin
gen betalen, daarna kan men doorgaan voor
eigen rekeni.,g.

De ziekenhuizen rekenen 3500 gulden
per IVF-hehandeling, het centrum tweedui
zend. 'Wij kunnen dan vaak met de informa
tie van vooraf aan beginnen omdat de men
sen helemaal geobsedeerd zijn geraakt', zegt
Beekhuizen. 'En dat ligt niet aileen aan de
c1ienten.

'Ik vind het een slechte zaak dat de minis- bezetten de operatiekamers om sluiting te
ter er in 1989 voor heeft gekozen IVF te verhinderen.
centraliseren in elf centra. die uitsluitend Beekhuizen: 'Dirk van Lith, Kees van
worden beoordeeld op het aantal succesvol- Schie en ik wilden niet aileen 7.wanger·
Ie behandelingen per maand. De Engelse schappen afbreken. maar vooral ongewens
term maakt goed duidelijk waar het om te zwangerschappen voorkomen,en gewens·
gaat: de take home baby /'Ute. Vrouwen , te tot stand bregnen. We begonnen dus voor
worden hormonaal overgestimuleerd om onszelf en legden ons toe op alles wat met
per maand zo veel mogelijk eitjes te kunnen geboorteregeling te maken had. Ik hen hij
bevruchten en als het na drie keer niet is voorbeeld naar India gegaan Olll te leren hoe
gelukt, zit de huisarts met de moeilijkhe- je sterilisatie van mannen en vrouwen kon
den.' 'uitvoeren onder plaatselijke verdoving. In

Ais mensen de zekerheid hebben dat alles Nederland geheurde dat toeh alleen nog on
is gedaan wat binnen de mogelijkheden ligt, der totale narcose. We probeerden alles wal
valt het hun minder zwaar te accepteren dat mogelijk was om geboorteregeling 7.0 toe te
hun kinderwens niet kan worden vervuld, passen dat het zo min mogelijk he!' gewone
zegt Beekhuizen. 'Daar moet je van begin af [even verstoorde.' .
aan over praten. Het moet 'hun eigen be.slis
sing zijn am het experiment aan te gaan en
ze moeten er geen valse verwachtingen van
hebben. Ik vind het vreselijk als mensen 7.0
geobsedeerd raken dat ze niets anders in het
leven meer kunnen zien.'

Beekhuizen en zijn coliega's hadden al
tien jaar ervaring met abortus, sterilisatie
en donorinseminatie voordat zij IVF gingen
doen, Het medisch centrum werd in 1976
opgericht door drie artsen die naast hun
werk als huisarts abortus verrichtten in de
Bloemenhove-kliniek in Haarlem. Het wa
ren de jaren van de strijd om het recht op
abortus. De toenmalige minister vanJustitie
Van Agt liet de abortusklinieken sluiten, de
vrouwen van het comite Wij Vrouwen Eisen
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Embryo'-onderzoek gesmoard

S OMS ZIJN de wegen van de
politiek ondoorgrondelijk. Wat
bijvoorbeeld te denken van de

tijdelijke stop op wetenschappelijke
proeven met menselijke embryo's, die
minister Hirsch Ballin van Justitie en
staatssecretaris Simons van
Volksgezondheid aan de Tweede
Kamer hebben voorgesteld? Het
moratorium zou op vrijwillige basis tot
stand moeten komen, maar desnoods
ook afgedwongen moeten kunnen
worden - zodat van een moratorium
in eigenlijke zin geen sprake meer is.
Het plan, vervat in het wetsvoorstel
Experimenten met Embryo's dat op 4
februari naar de Kamer ging, is bepaald
geen toonbeeld van bestuurlijke
kracht; eerdereen voorbeeld van een
'vlucht naar voren'. De regering wi! in
de luwte van de tijdelijke stop met de
onderzoekers overleg voeren over de
gedragsregels die bij experimenten met
embryo's in acht moeten worden
genomen. Komt daar geen .
overeenstemming over, dan kan het
onderzoek op grond van de wet voor
.twee jaar worden stilgelegd.
Het is een curieus tijdschema dat de
regering hiermee presenteert.
Experimenten met menselijke
(pre-)embryo's wordennu al
uitgevoerd, zij het op kleine schaal. De
proeven vinden plaats in het kader van
de in-vitro-fertilisatie (lVF) en het
klinisch-genetisch onderzoek. Doel is
de resultaten van IVF te verbeteren en,
zoals bij de zogenoemde pre- ~

implantatiediagnostiek (PID), de
geboorte van kinderen met een
erfelijke aandoening te voorkomen.
PID kan de noodzaak van een abortus
in een later stadium van de
zwangerschap wegnemen.
Met het nieuwe wetsvoorstel komt dit
type onderzoek in een merkwaardig
vacuiim terecht. Voordat het
wetsvoorstel het Staatsblad heeft
bereikt, zal er minimaal een jaar
verstreken zijn. Gaat de tijdelijke stop
op de proeven met embryo's eerst dan
in, of wordt eigenlijk verwacht dat
men er nu al mee uitscheidt? En: hoe
lang.gaat de tijdelijke stop feitelijk
duren, met andere woorden, hoeveel
tijd begroot de regering voor de
discussie met het 'veld'? •

"Nog belangrijker is de vraag waar6ver
het gesprek eigenlijk nog moet gaan.
De kwestie van de ethische .,
toelaatbaarheid van wetenschappelijke
experimenten met menselijke
(pre-)embryo's is uit en te na
bediscussieerd. Tal van deskundigen
hebben er hun zegje over gedaan en de
regering beschikt over degelijke
adviezen van de Gezondheidsraad:
Kunstmatige Voortplanting uit 1986,
Erfelijkheid. wetenschap en
maatschappij uit 1989 en het
jaaraduies Ge:ondheids:org 1991.
Wie die adviezen tot zich neemt, kan
haast niet anders dan concluderen dat
de kwestie is uitgediscussieerd. De.
definities van embryo of pre-embryo
zijn helder, de doelstellingen van de

experimenten zijn duidelijk en de
verschillende standpunten zijn
voldoende uitgekristalliseerd. Dus
waarom nog gewacht, en aJles nog eens
dunnetjes overgedaan?
Of is het soms de bedoeling van de
regering om de betrokken
onderzoekers expliciet te binden aan de
voorwaarden en gedragsregels voor
embryo-onderzoek die in deze adviezen
zijn geformuleerd?
In dat geval had de regering beter de
weg kunnen kiezen die midden jaren
zeventig is gevolgd bij het toen zeer
omstreden recombinant-DNA
onderzoek. Destijds werd besloten aIle
experimenten aan te melden bij de Ad
hoc-commissie recombinant-DNA
onderzoek, die ze vervolgens toetste
aan een reeks veiligheidscriteria 
toen de grootste bron van zorg en
controverse.
Eenzelfde oplossing had nu gezocht
kunnen worden voor het gevoelig·
liggende onderzoek met menselijke
(pre-)embryo's. De regering beschikt
over een orgaan dat daartoe uitstekend
is toegerust: de Kerncommissie ethiek
medisch onderzoek (KEMO), in 1989
door de toenmalige minister van WVC
Brinkman ingesteld als 'nationale
adviescommissie voor de beoordeling
van medisch-wetenschappelijk
onderzoek waar bijzondere ethische,
juridische !>f maatschappelijke
problemen aan verbonden kunnen
zijn'.
Vit het eerste jaarverslag van de
KEMO (over 1989 en 1990) blijkt dat
de commissie heel goed als zo'n
onatbankelijk toetsingsorgaan voor
experimenten met embryo's kan
fungeren. De commissie ontving in die
periode vijf adviesaanvragen van
plaatselijke medisch-ethische
commissies, die kennelijk van mening
waren dat de onderzoeksvoorstelllen
waarover hun advies werd gevraagd te
delicaat waren om op lokaal niveau af
te doen. Een van de aanvragen betrof
een 'clustervoorstel' van zeven
verschillende voorgeIiomen
experimenten met (pre-)embryo's.
Zelfregulering van het onderzoek met
embryo'S blijkt dus heel weI mogelijk.
Toetsing van allopend onderzoek en
van nieuwe experimenten door de
KEMO, die daar dan regelmatig
openbaar verslag over zou kunnen
uitbrengen, was een effidentere weg
geweest om het doel te bereiken dat
ook de regering voor ogen staat: het
(pre-)embryo-onderzoek slechts bij
uitzondering en onder strikte
voorwaarden toestaan.
Nu dreigt het gevaar dat tegen de tijd
dat er een definitieve wettelijke
regeling voor experimenten met
embryo's tot stand is gebracht, er
helemaal geen onderzoek meer is dat
nog regeling behoeft. Het zou niet de
eerste maal zijn dat Nederlandse
onderzoekers vanwege een ongunstig
onderzoeksklimaat hun heil in het
buitenland gaan zoeken.

GERBRAND FEENSTRA

16



Het VVDckamerlid Erica Terpstra
noemde ze Opzijtjes: advertenties waar
in draagmoeders en 'wensouders' el
kaar. al dan niet op commercitHe basis,
weten te vinden. Draagmoeder 30 jr
zoekt serzeuze wensouders. staater bij
voorbeeld - overduidelijk een aanbod
dat nietmet gesloten beurzen zal wor-
den afgehandeld. '
Het feministisch maandblad Opzij is in
derdaad vrijwel hetenige medium
waarin betaalde draagmoeders en vra-

I
gende wensmoeders met elkaar tot za
ken komen. De Telegraaf en Algemeen

\

Dagblad blijken niet het natuurlijk ont
moetingspunt voor dit soort tTanSacties.

I Andere kranten krijgen de adverten-

\

ties sporadisch aangeboden.
De Tweede Kamer vindt dat het afgelo
pen moet zijn. Afgelopen week steunde

Ieen meerderheid de wens van minister
Hirsch Ballin om aIle advertenties van

Draagmoeders blijven
welkom in Opzij
of voor wensouders te verbieden. Zo'n
vaart zal het niet lopeno denkt adverten·
tiechef Marlene Haas van Opzij. Adver
tenties blijven voorlopig welkom in het
blad, op voorwaarde dat geen duidelijk
commercieel aanbod wordt gedaan.
Ze heeft de jaargangen van Opzij er nog
eens voor doorgenomen. zegt ze. 'Er
zitten eenpaar advertenties tussen
waarin gesproken wordt over vergoe
ding of betaling. Die zullen we dus moe
ten weigeren.' In de meeste aanbiedin
gen blijft het fmanciele aspect onge
noemd. Dan vragen we aan degenen die
de advertentie aanbiedt of het een com
merciele zaak is. Als we denken van
weI. tja, dan hebben we een probleem.'
Een tekst als 'draagmoeder zoekt wens-

ouders'. valt vo]gens OPZlj niet in de
commerciele categorie. En anders dan
bij de dagbladen. werden nadrukkelijk
commerciiHe advertenties bij het blad
tot dusver niet geweigerd. 'Dat zou be
voogdend zijn', vindt Haas. Bovendien
is het vrijwel onmogelijk om te achter
halen welke bedoelingen er achter ad
vertenties schuilen.
Het is niet zo moeilijk om dat te verhul
len. en dat zal in de toekomst dan ook
zeker gebeuren, denkt ze. Bovendien;
advertenties voor donormannen. eicel
donatie en KI·ouderschap duiden oak
op een buitengewoon tot stand te bren-
gen zwangerschap en blijven toege-l
staan. Ze hebben niets met draagmoe
ders te maken. Het wachten is dus op:
Gezonde jonge vrouw zoekt contact met
kinder/oos echtpaar voor uitwlSse/ing
van wensen.
(Jeroen TrommeJenJ

Z6-
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Leverfunctie-stimulering door bestraling bij couveuse-kinderen. Fato Daniel Koning - de Volkskrant
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,"c. '. DOEN OF L'ATEN .....

Met beslissen over
vroeggeborenen

JANNETJE KOELEWIJN, FOTO'S STEYE RAVlEZ
• Wat is ophouden met behandelen? En hoe doe je dat? Bij opzettelijke
levensbeeindiging van pasgeboren baby's kun je niet van euthanasie
spreken. Daarom zou er voor die gevallen een aparte n'chtlijn moeten

worden opgesteld, vond de minister van Justitie. Afgelopen week
hebben vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor

Kindergeneeskunde een infonneel gesprek gehad met mr. Hirsch Ballin
over hun rapport· 'Doen oflaten? '. Hierin beschrijven kinderartsen de

argumenten op grand waarvan ze zieke, te jonge ofte kleine
pasgeboren baby's wel ofniet behandelen. Maar onderling zijn ze het
bij de beslissingen over !even en dood niet altijd eens. De grens tussen

wel ofniet behandelen verschilt daardoor van ziekenhuis tot
ziekenhuis. Bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam

bijvoorbeeld heeft de stafbesproken ofhij de grens (nu bij 25, soms bij
24 weken) niet moet verlagen. Chef de clinique van de afdeling
neonatologie, Richard de Leeuw: 'Gelukkig is dat niet gebeurd. '

Jannetje Koelewijn sprak met kinderartsen, juristen en ethici over deze
moeilijke beslissingen en de gevolgen ervan. En met ouders van

te vroeg geborenen die inmtddels twee zijn. '/edereen vraagt nu ofwe
nog een tweede willen. Nee, dat dus niet. '
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<loias is nt:t twc~ jaar gc
\\"ord~n. Hij kwam tcr we
rdd na cen zwangerschap
van minder dan z~sentwin

tig weken. Zijn moeder had
niet verwacht dat hij lOU

blijven leven: meteen na de
bevalling werd hij bij haar

gelegd om dood te gaan. Maar Tobias ging
niet dood. Hij ademde uit zichzelf en na vijf
minuten ademde hij nog steeds. Toen werd
hij in aluminiumfolie gewikkeld en in viie
gende vaart naar de afdeling Neonatologie
van het Academisch Medisch Centrum in
Amsterdam gebracht. Het jongetje woog
zeven ons.
Oat was op 20 december 1990.
Volgens de maatstaven van de kinderarts in
het AMC, Richard de Leeuw, was Tobias
te jong om in behandeling te nemen. Maar
wat moest hij, nu het kind er eenmaal was?
Dus ging Tobias in de couveuse, met be
ademing en sondevoeding. Na een paar da-

- gen begonnen de problemen. Eerst met de
ademhaling, daama met het hart, de spijs
vertering, de vochthuishouding, de afweer
tegen infecties en de zuurstofvoorziening
van zijn hersenen. En toen hij ongeveer al
les had doorgemaakt wat een extreem te
vroeg geboren baby lcin doormaken, bleek
hij ook nog problemen met zijn ogen te
hebben. De grote hoeveelheid extra zuur
stof die hij in het begin nodig had, had zijn
nog onrijpe netvliezen beschadigd.
Minstens vier keer gaven zijn ouders hem
op. Ze wilden niet dat Richard de Leeuw

zou doorgaan me( de behandeling, als het
jongetje daardoor aileen maar meer schade
kreeg. Maar iedere keer bleefTobias in le
ven. Na drie maanden mocht hij uit de cou
veuse, naar de wiegenzaal. Hij ademde

goed en hield zichzelfwarm. Hij kon aileen
nog niet aI zijn flesjes zelf drinken, dat was
te vermoeiend.
Rond die tijd, voorjaar 1991, leerde ik zijn
ouders kennen. Ik maakte een reportage

over de afdeling Neonatologie van het
MvlC en ik was erbij tocn Tobias op lOn
dag 21 april ontslagcn werd uit het ziekt:n
huis: een hed klein baby'tje dat in een reus
achtige maxi-cos,v met zijn moeder cn !-ijn
broertjc door de draaideur ging. Zijn vader
maakn: video-opnamen.
Tobias' ouders waren optimistisch, maar
ook onzeker. Optimistisch omdat er op dat
moment eigenlijk niets bijzonders aan To
bias' gedrag viel te ontdekken. Onzek';r
omdat er weI hersenschade was geconsta
teerd. De kans dat het jongetje daar last van
zou krijgen, had Richard de Leeuw hun
verteld, was fifty-fifty. Een spastisch kmd in
cen rolstoel, met een openhangend,:, kwij
lende mond - dat was voor Tobi~s' ouders
het meest angstaanjagende spocKbeeld.

Nu.'. twee jaar later, beb ik Tobias en
zlJn ouders weer opgezocht. En ik

ben ook gaan kijken b~ drie andere kinde
ren van toen. Bij Ml1cjolein, die vlak na de
geboorte een hersenbloeding kreeg en een
waterhoofd ontwikkelde. Bij Pelle, die veel
te vroeg en v~l te klein ter wereldkwam,
met een dannafsluiting waar hij onmiddel
lijk aan moest worden geopereerd. En bij
Lauren, die ook veel te vroeg kwam, met
onriipe longen en ernstig ondervoed.
Vier kinderen: twee ervan blijken gezond,
;",ee zijn gehandicapt. Eenslecht resultaat
aIs je het vergelijkt met de uitkomsten van
het Pops-onderzoek uit Leiden. Voor dat
onderzoek zijn jarenlang in heel Nederland
gegevens verzameld vanvrijwel aile kinde
ren die in 1983 te vroeg (naeen zwanger
schap van minder dan tweeendertig weken)
en/of te licht (minder dan drie pond) ter
wereld kwamen (Pops staat voor Project On
Preterm and Smailfor gestational age infants).
De nieuwste uitkomsten van het onderzoek
zijn net publiek gemaakt: in het gezamenlij
ke proefschrift van de drie kinderartsen die
er op woensdag 10 februari in Leiden op
promoveerden. Van al die nog levende kin
dere~ uit 1983 blijkt, op hun vijfde jaar,
vee~len procent gehandicapt te zijn (tegen
gemlddeld VIer procent bij op tijd geboren
kinderen).
Tobias, Marjolein, Pelle en Lauren zijn dus
met representatief.· Maar ze zijn wei voor
beelden van de dilemma's waar kinderart
sen door de groei van de medisch-techni
sche mogelijkheden steeds vaker voor staan
e~ waar de Nederlandse Vc:reniging voor
~ndergeneeskunde - na jarenlange discus
sle - onlangs een rapport over uitbracht:
Doen of latcn? Grenzen van het medisch han
dc/en in de neonacologie. Hierin hebben de
~ederlandse kinderartsen zo precies moge
h)k geprobeerd te beschrijven hoe en met
welke argumenten ze beslissingen nemcn
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lamming was groot. Marjoleins ouders
twijfeldcn geen momt:nt of doorgaan met
de behandcling nog zin had. Dit kind was
hun tot:vertrouwd en ze zoudt:n voor haar
veehten. Maar als ze toen hadden gevraagd
om te stoppen, dan had Pieter Tamminga
(zeg! hij nu) daar aile begrip voor gehad..
Marjolein ziet er enge!aehtig uit, maar in
derdaad blijken, nu ze rwee is, haar reeh
terarm en reehterbeen verlamd. Haar va
der: 'Ze loopt niet, ze kan zieh niet om
draaien, ze kan niet zelf gaan zitten.'
De moeder: 'Ze is aehter in haar onrwikke
ling, zowel motoriseh als emotioneel. Maar
ze ontwikkelt zieh wei, heel langzaam. Ze
herkent ons, ze rammelt met haar speel
goed als ze uit bed wil en als je vraagt: waar
is papa, dan kijkt ze de goede kant uit. De
logopediste heeft haar geleerd met een le
peltje op een sehoteltie te slaan.'
Marjolein gaat drie keerper week met haar
moeder naar de Trappenberg, een instel-

Hoc de bt:handeling ook gestaakt wordt 
mer of lOnder ';oortzetting van )ondevoe
ding, met of londa toediening van pijnsriI
lers - de ~t:derJandse kinderansen zijn het
erover eens dat het in aI die gevallen gaat
om een natuurlijke dood en niet om opzet
telijke levensbeeindiging. Dus: geen mel
ding aan de gemeentelijke lijksehouwer en
geen strafreehteliike toetsing. Hoewel de
werkgroep de inhoud van Doen of laren
heeft besproken met vooraanstaande juris
ten en ethiei, blijkt toeh niet iedereen daar
mee te kunnen instemmen. Ronald van
Viegen, voorzitter van de Vereniging van
Ouders van Couveusekinderen, vindt bij
voorbeeld dat ook het staken van een be
handeling eontroleerbaar moet zijn. 'Niet
omdat we de artsen niet vertrouwen,' zegt
hij, 'maar wii vinden dat er duidelijke maat
staven moeten zijn. Vooral voor de ouders.
Dat voorkomt dat ze hiter het gevoeI krij-

Versluys, voorzitter van de werkgroep
Doen ofween?, is getraind in het weer

Ieggen van argumenten tegen het rapport
van de kinderartsen. 'Natuurlijk moet er
roetsing volgen als een behandeling is ge
sraakt,' zegt hij. 'Namelijk volgens zorgvul
dight:idseisen, zoals wij in ons rapport heb
ben voorgesteld. Niet volgens srrafrechte
lijke maatstaven, dat is heilloos. Her straf
reeht is roegesneden op misdadigers, het
gaar uit van k\vade wi!. Hoe zou een steaf..

gen dat de beslissing misschien toch niet op
goede gronden is genomen. '
Fundamenteler is de kritiek van de jurist
I.H. Hubben, bijzonder hoogleraar ge
zondheidsreeht in Nijmegen, in het Neder
lands Jurisrenblad van 17 december 1992.
Hij bestrijdt dat een baby na het staken van
de behandeling een natuurlijke dood sterft:
er is aerief medisch ingegrepen met de be
doeling het leven te bekorten. Dat moet ex~
tern toetsbaar zijn, zegt Hubben. Hij me
moreert dat de eommissie-Remmelink, die
in opdraeht van het kabinet onderzoek
dee,d naar levensbeeindiging, heeft geadvi
seerd om het staken van de behandeling
van ernsrig defeete pasgeborenen te laten
vallen onder de meldingsproeedure eutha
nasie. (Dat advies is in het nieuwe wets
voorstel met overgenomen. Hierin wordt.
alleen gesproken over levensbeeindiging
met of zonder verzoek, die, zoals bekend,
beide onder de meIdingsprocedure eutha
nasie vallen.)
Over het gebruik van het'eriterium zinloos
in het geval van opzettelijke levensbeeindi
ging is Hubben heel stellig: dat is in strijd
met de wet. Iemand het leven benemen
mag, ook volgens het nieuwe wetsvoorstel,
aileen als een patient 'in een uitziehtloze
noodsituarie verkeert en de dood onaf
wendbaar is'. En dus niet omdat artSen en
ouders vinden dat een baby een onleefbaar
leven in het vooruitzicht heeft.

LEZERSSERIHCE
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ling voor gehandieapte kinderen. De moe
der: 'Daar zie je kinderen die tilleen maar
hun oogleden kunnen bewegen - dar is
erg.'
Twee keer is Marjolein ernstig ziek ge
weest, beide keren bleek haar drain ver
stopt. 'Dat moet niet te vaak gebeuren,'
zegt haar vader. 'De neuroehirurg heeft ge
zegd dat hij niet in haar hoofd kan blljven
snijden.' Sindsdien heeft haar moeder haar
studie op een laag pitie geiet. Ze wil bij
haar kind zijn. 'Als ze moet sterven, dan
moet het, maar dan wei in mijn armen.
Niet aIleen, zoals mijn zoontje Maarten 
dat is vreselijk.'
De vader: 'De kans dat wij Marjolein over
leven is erg groot. Ik vind het jammer. Het
is een vrolijk, gelukkig grietje.'
De moeder: 'Ik ben ontzettend bang om
haar te verliezen. En tegelijkertijd is ze een
troost vaor mij. Ze staat dieht bij het leven
en dicht bij de dood. Ik denk weleens: ze
heeft vee! van Maarten weg.Ze helpt me
am her verdriet om hem te verwerken.·

INGE20SDES .\\EDEDEUNG

21



rechter ons handelen beter kunnen beo~r
delen dan de medisch-ethische commissie
van cen ziekenhuis? Bovendien, als je stop
pen met behandelcn sttafrechtelijk wilt
toetsen, dan moet ie ook doorgaan met be
handelen strafrechtelijk toetsen. Mijn stel
ling is: dokters kunnen gevaarlijk zijn als ze
te vroeg stoppen, maar ze zijn vee! gevaar
lijker als le te lang doorgaan. De ellende
die le daarmee veroorzaken is soms niet te
overzien. Toets je stoppen wel, maar door
gaan niet, dan let ie een bonus op door
gaan. Dat is niet in het belang van ouders
en kinderen. Wat krijg je dan? Dat we te
ruggaan naar stiekem stoppen, loals vroe
ger, of zoals in Amerika, waar ansen uit
angst· voor een proces nooit met een be
handeling durven ophouden. le doen het
wei, hoor, want de barmhanigheid vindt
haar weg weI, maar dan sterft een kind ach
ter gesloten deuren, en niet, zoaIs hier, na
goed overleg bij de ouders op schoot.'
Maar lo'n. vaart lal het niet lopen, ver
wacht Versluys. 'De tendens in de politick
is: laat de beslissing over wat medisch zin
loosis over aan ansen en patienten en ste!
zorgvuldigheidseisen vast. Met ons rapport
lopen we daarop vooruit.'
En dan blijven inderdaad alleen de tier
jaarlijkse gevallen van oplettelijke levenf I

beeindiging over voor strafrechtelijke to, ,
sing. VersJuys begrijpt wei dat artsen d, ~t
met het nieuwe wetsvoorstel niet ondr. d~r
komen. Een proces tegen een van dr c WI
derartsen zou hij op zichzelf toe;1' lichen:
dan blijkt tenrninste duidelijk mp"t welke
maatstaven er gemeten wordt. ',\1aar zelf
zou hij daar in de praktijk als c'.:n berg te
genop zien. 'Ik ben er niet v'. an overtuigd
dat dat dan zonder politie 7"al gaan,' legt
hij. 'Getoetst worden aan r-. ,laatstaven die je
niet kent, is Katka-achti,.g. En voor de ou
ders van het ben-ok).. ..:en kind is het een
ramp.' ~

naruurlijk op alles,' zegt zijn moeder. 'Toen
hij zich kon omdraaien, heb ik de hele fa
milie gebeld, zo blij was ik.'
De vader: 'Maar geleidelijk aan begonnen
we te merken dat er iets niet klopte.'
De moeder: 'Toen hij ruim een jaar was,
ging hij slecht eten, spugen, heel veel hui
len. Op het laatst lag hij alleen nog maar te
schreeuwen. Na een paar maanden was ik
helemaal aan het eind. Ik weet nog dat ik
met hem naar het consultatiebureau moest
en dat ik daar heb zitten huilen. lezeiden:
ga naar een revalidatiearts. Die revalidatie
arts zei: het is frusn-atie. Tobias wil van ai
les, maar zijn lichaam werkt niet mee.'
Sindsdien krijgt Tobias rwee keer per week
logopedie, ergotherapie en fysiotherapie.
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'Wat een openbaring,' zegt zijn moeder.
'le laten JC zien hoe Tobias met net cen an
der lepcltje wei kan eten. En als je zege: ik
wil graag met hem fietsen, dan helpen zij ie
met een geschikt stoeltje.'
De vader: 'Hij is stijf in de heupen. leg
maar gewoon: spastisch. Datkomt door die
hersenbeschadiging en daar is helemaal
niets aan te doen. Het is de vraag ofhij ooit
zalleren lopen.'
De moeder: 'We hebben lang gehoopt dat
hij niet gehandicapt zou worden. Heel lang
zaam beseffen we nu: dat is hij weI. Niet zo
erg als waar we bang voor waren. Het had
veel erger gekund. Maar je ziet dat hij niet
oke is. Ie weet het. En verstandeliik.. .'
De vader: 'Geen idee.'

De moeder: 'Tobias is alert, nieuwsgierig,
probeert ie praten, maar toch denk ik soms:
nee, ook van boven ben iij niet he!emaal
tof.'
De vader: 'Als ik hee! eerliik ben: mij valt
het tegen. Het is z6 jammer. Hij had een
normaal kind kunnen zijn.'
De moeder: 'Gelukkig blijk je ook van zo'n
kind heel veel te kunnen houden. Als hij
lacht, met die rimpdtjes in zijn neus... En
je kunt ook goed contact met hem krijgen.
Maar als ik dan naar andere kinderen van
zijn leeftijd kijk - ik ben niet jaloers, maar
het doet wel zeer. Een gevoel van spijt. Dan
denk ik: waarom is het zo ge!open? Waar
om moest jij zo worden? Waarom ben jij
toen niet doodgegaan?'

'Een ramp als zoiets je overkomt als ouder,'
zegtRichard de Leeuw, chef de c1inique
van de afdeling Neonatologie inhet AMe
en secretaris van de werkgroep Doen of la
ten? 'Tobias is zo'n duidelijk voorbeeld van
hoe je te ver kunt gaan. Het erge is dat nie
mand dit heeft gewild, en dat het toch zo
gelopen is.'
Voor Richard de Leeuw is de geschiedenis
van Tobias cen bevestiging van zijn over
tuiging dat jc bij een kind van onder de zes
enrwintig weken in principe niet moet be
ginnen met behandelen: de kans op emsti
ge handicaps is te groot. Hij is een van de
weinige kinderartsen die dat vinden. De
meeste ziekenhuizen met een neonatale in
tensive care beginnen ook bij baby's van
vijf- of soms zelfs vierenrwintig weken in
principe wei met de behandeling. (Bij nog
jongere kinderen is dat ech! kansloos, hun
longen doen gewoon nog niets.) 'In onze
staf hebben we het erover gehad of we de
grens niet moesten verlagen,' zege Richard
de Leeuw. 'Gelukkig is dat niet gebeurd:'
Een grijze man in een flanellen overhemd,
geen doktersjas. 'Het kan toeval zijn,' zegt
hi;, 'maar ik word in toenemende mate ge
confronteerd met emstige handicaps.' Hij
Jaat een foto zien van cen zwaar spastisch
meisjc in een rolstod, niet in staat 0m zelf
haar hoofd rechtop te houden. 'Vreselijk.
Dat meisie heb ik geholpen in leven te hou
den. Ik grow ervan. le kan niet praten,
niets. Ze is wei intelligent. Haar 0uders ziin
gek met haar. Maar wat als die er srraks nict
meer zijn?'
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Als co-assistent, In de jaren zeslig, kon Ri
chard de L:euw al mueilijk aanzien hoe
baby's soms Iagen te lijden.Aan de ander~
kam, vertelt hij, was het rot rwaalf, vijftien
jaar geleden heel normaal dat bij een baby
met wie het slecht ging de beademing ge
woon werd afgekoppeld. Daama werden
pas de ouders gebeld. 'Dat kun je je nu niet
meer voorstellen. In die tijd waren ouders
nauwelijks bij de behande!ing van hun kind
betrokken, alles gebeurde achter de geslo
ten muur van de couveuse-afdeling. Nu is
er vee! meer openheid. Dus moet je je als
arts ook veel meer veranrwoorden.'
Een beslissing over het staken van een be
handeling werd rot ver in de jaren zeventig
nogtamelijk gemakkelijk genomen. De
moge!ijkheden om een kind in leven te
houden waren veel geringer. Maar beslis
sen om een kind te helpen overlijden, dat
lag veel moeilijker - nu nog steeds trou
wens. 'Ik herinner me een kind met een wa
terhoofd, het moest nog geboren worden,'
zegt Richard de Leeuw. 'Gebruikelijk was
toen: waterhoofd aanprikken, zodat het
kind eruit kon, en dan wachten tot het
doodging. Maar dit kind bleef leven. Daar
lag het dan, met dat gat in het hoofd waar
het vocht uitliep. Moest je het eten geven?
Ik vroeg aan de prof: kunnenwedat kind
niet helpen? Onbespreekbaar. Hij zei: nazi
Duitsland. '

V·.an de tweehonderdduizend baby's die
per jaar in Nederland worden geboren

zijn er ongeveer driehonderd die overlijden
nadat er op een of andere manier een keu-

ze is gemaakt door de behandelende kin
derartsen. Over deze kinderen gaat Doen of
latent, en deze kinderen bedoelt Hirsch
Ballin als hij het over het vaststellen van
aparte richtlijnen heeft.
Veel meer kinderen overlijden omdat ze
volgens de artsen kansloos zijn: ze hebben
bijvoorbeeld geenhersens, of ze zijn gebo
ren na een zwangerschap van minder dan
vieremwintig weken, ofze zijn onbehandel
baar ziek. Er wordt, zoals het in DOell of la
ten? is geformuleerd, 'primair afgezien van
levensverlengend medisch handelen' Of de
behandeling wordt gestaakt. De kinderart
sen spreken in deze gevallen van een na
tuurlijke dood. Ze roetsen de gang van za
ken aan hun eigen zorgvuldigheidseisen: de
verslaglegging moet bijvoorbee!d glashel
der zijn, er moet overleg ziin geweest met
andere artsen uit de staf en met de ouders.
Ongeveer driehonderd kinderen overlijden
omdat doorgaan met de behandeling \'01

gens de artsen :::illioos is: er blijken bijvoor
beeld naverloop van tijd mike verwoestin
gen in de hersens of de longen te zijn aan
gericht dat het kind zeker zwaar geh:mdi-. ... .

. ~J~lt ZJI i:li'l'Il. erg !JJuC i.t.:~.rlli hc[ '.\'~!'~r

\cnijnlilk toch z:.li slelTen. De behande:lIl.:
\~ordl gest;lakt, de unsen spreken ':ane,',1
natuurlijke dood. Er \'o!gt toetsing volg·. ns
de elgen zorgvuldigheidseisen.
En dan zijn er vulgens Doen of lalm? ;W:!

ongeveer tien kinderen per jaar bij w;.c he[
Ie\'en opzettelijk wordt beeindigd. Ec n kind
heeft bijvoorbeeld een enstige r.:hromo
soomaf'.l,jjking, ofhet blijkt na de i !1tensi\'c
careperiode grote gaten in de hersens te
hehr':n. maar het kan weI zel: ademen en
~ten en is niet afuankelijk I'au appararuur.
Sta.ken van de behandelinr, IS dus geen op
lOSSIng, het kind kan allet~ll maar overlijikn
door een actie\'e ingreep van de arts. (Lmg
illet aile artsen zijn r.ler trouwens toe be
reid) In deze gevaP.en is er voIgens Doen of
laten! geen spral.,e van een natuurlijke
dood. Er volg'~ een toetsing volgens de
zorgvuldigheiuseisen. En de arts doet mel
ding aan de gemeemelijke lijkschouwer
(die vervDlgens de officier van justitie in
licht) . Tenminste, dat is de bedoeling. 'In
he'. verleden zijn er wei valse verklaringen
',an cen natuurlijke dood afgegeven,' zegt
de vooI"litter van de werkgroep; de kinder
arts C. Versluys uit Utrecht. 'Als ouders en
artsen het erover eens zijn dat opzettelijke
levensbeeindiging het beste is, maar je
moet eerst naar de directie van het zieken
huis om aan te kondigen dat je geen verkla
ring van natuurlijke dood kunt afgeven en
je weet dat je dan mit worden teruggeroe
pen, ja, wat moet je dan? Met Doen oflaten?
maken we bespreekbaar wat we al jaren
doen. De Vereniging voor Kindergenees
kunde vindt dat we niet eerlijk genoeg kun
nen zijn. Door die openheid neemt de kans
dat een van ons een keer strafrechtelijk ver
volg~ zal worden toe. Maar het is de enige
mamer om erachter te komen wat de maat
staven vanhet openbaar ministerie zijn, en
van de rechter. En dan kunnen we alleen
maar hopen dat het dezelfde maatstaven

. zijn als die wij in Doen en laren? hebben
vastgelegd. '
Zelf heeft Versluys elf jaar geleden twee
maal een geval van opzettelijke levens
beeindiging gemelrl. Beide gevallen werden
geseponeerd, er kwam dus geen proces.
Versluys; een beetje cynisch: 'Na twee jaar
kreeg ik een brief in de bus waarin stond
dat deze kwesties niet in mijn strafregister
zouden worden bijgeschreven.'

Pelle, bijna twee nu, Werd geboren met de
keizersnee, na een zwangerschap van ruim
drieendertig weken. Hij 'had een darmaf
sluiting, waaraan hij heel snel werd geope
reerd, en hij was veel te licht voor zijn leef
tijd. Nog geen kilo. Maarhij had geen syn
droom van Down: de helft van de kinderen
met een darmafsluiting heeft ook een chra-
mosoomafwijking. .
Toen ik Pelle voor hetlaatst zag, lag hij nog
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Tobias, geboren na een zwangerschap
van minder dan zesentwintig weken.
'Je let natuurlijk op alles,' zegt zijn
moeder. 'Toen hij zich kon
omdraaien, heb ik de hele familie
gebe1d, zo blij was ik'

ebi'uar11993
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I Specialisten worstelen me'i llledische en ethische dilemma's

Over baby's onder de 26 weken
zijn de artsen bet DOg niet eens

Van onze verslaggeefster ven niet mogelijk maakt. 30 procent van de overlevende kinde-
SUZANNE BAART Kinderarts De Leeuw is er weI van ren een ernstige handicap heeft. En dan

AMSTERDAM - In vergelijking geschrokken. 'Er zijn bij driekwart van is het nog onduidelijk of de anderen
met de minuscule mensjes om hem de kinderen stoornissen. gevonden, later gezonde mensen zullen worden.
heen lijkt Jake groot. Toch werd ook waar overigens meestal weI mee te Ie- Moet je dan maar alles doen?'
hij negen weken te vroeg geboren en yen valt. Dat is toch ontzettend veel?' Over wat er weI en wat er niet moet
woog hij sIechts 1700 gram. DageIijks De Leeuw (56) noemt zichzelf 'terug- worden gedaan, bestaan geen landeIijke
komt zijn moeder hem kangaroeen: hij houdend', minder gericht op de techni- afspraken. Op deelgebieden is er weI
wordt uit zijn couveuse en van de appa- sche vooruitgang dan op de psychosoci- eenstemmigheid. Maar het ene zieken
ratuur gehaald en op haar blote huid ale kanten. huis springt er veel meer op dan het
geIegd. Hij ontspant zich dan zichtbaar. 'Veel compllcaties hadden vroeger de andere, zegt De Leeuw.

De couveuse staat op de afdeling in- dood tot gevolg, terwijl kinderen nu In het algemeen hebben de artsen
tensive care van neonatologie, op de vaak na een lange lijdensweg weI over- grote. moeite met het opzettelijk beein
derde verdieping van het Academisch leven, maar met oon blijvende handi- digen van het pas begennen leven. Ze
Medisch Centrum (AMC} in Amster- cap. Dan zie je die kinderen !ilter terug vinden het mindel' moeilijk om de be
dam. Er zijn twee, warme kamers met in op de polikliniek en dan denk je: wat handeling te staken als deze in hun
tetaal twintig zeer geavanceerde cou- . beb ik gedaan?Je hebt als arts een enor- ogen (en in die van de ouders en ver
veuses, plus een wiegenzaal voor opo me verantwoordeIijkheid.' pleegkundigen) zinloos is geworden,
groeiende en cbronisch zieke kinderen. Over de dilemma's, de grijze gebieden omdat het Iijden anders slechts wordt

In de couveuses7waarvan er op deze waarin niet duide1ijk is of behandeling verlengd. Het dilemma voor de arts
rustige middag twee Ieeg staan, Jiggen weI zin heeft, over de ethische, maar wordt weI veel groter als hij of zij eerst
kinderen die veel te vroeg of met een ook over de juridische kanten gaat het alles in het werk heeft gesteld om het
erg laag gewicht zijn geboren. Ze wor- rapport Doen of laten? van de Neder- leven van de pasgeborene te redden.
den beademd, via een heel dun slangetje landse Vereniging voor Kindergenees- Er bestaat geen overeenstemming
gevoed; hartslag en bloeddruk worden kunde. Het rapport is opgesteId door d~. over welke behandeIingen moeten wor
gecontroleerd. Ze Iiggen soms onder fel werkgroep Ethische aspecten van de den gestaakt om 'de doed toe te laten.'
licht met een· maskertje voor de ogen, . • Ais de beademing wordt gestopt, zal het
alleen een soms ge·improviseerde luier (/ ~ •a kind meestal snel daarna overlijden.
aan en plakkers op het Iijfje, die weer ( Anders ligt hetmet de kunstmatige
vastzitten aan de apparatuur. Voor een . voeding. Ook bier is geen overeenstem-
buitenstaander die gewend is aan vol-'Veel complicaties mingo De Leeuw: 'De arts heeft dan wei
dragen kinderen, is het even stikken. . . ". de eindverantwoordelijkheid, maar bij

'Oat is het meestal ook voor de ou- hadden vroeger zal altijd overIeggen met de ouders en
ders', zegt chef de clinique en kinder- hetteam van andere artsen en verpleeg-
arts dr Richard de Leeuw. 'Als een de dood tot gevolg' kundigen. Wat ik zie is dat ouders het
v:-oeggeboorte zich van tevoren aan- toch vaak aan jou overlaten. .A1s arts
kondigt, raden wij de .oudersaan bier . beschik je over een kennisvoorsprong.
alvast eens te gaan kijken. De meeste neonatologie, waarvan De Leeuw secre- Maar daarmee kun je ook manipule
kinderen liggen bier vaak wekenlang.' taxis was. Het is eind vorig jaar bespro- ren.'

Per jaar worden er ongeveer twee- ken door de leden van de vereniging en Denieuwe euthanasiewetgeving
honderdduizendkinderen . geboren.vorige maand ook met minister Hirsch maaktde positie van de neonatoloog er
Ruim drieduizend hebben· intensieve Ballin van J ustitie en staatsscretaris Si- niet .duidelijker op. Immers, het kind
zorg nodig. Sommigen wegen Diet meer mons ,van Volksgezondheid. Het is on- kan Diet zeU een behandeling weigeren
dan zes- .(\ zevenhonderd gram. Een aan- 1angs naar aIle kinderartsen gestuurd, of am euthanasie vragen. Er zullen dan
tal haalt het niet en overlijdt (ongeveer die het als leidraad kunnen gebruiken. ook aparte richtlijnen moeten komen.
18 procent). Bij ongeveer driehonderd Kinderarts De Leeuw: 'Er is overeen- .Het aantal te vroeggeboren kinderen
wordt de behandeling·gestopt, omdat stemming over de behandeling van kin- zaI de komende jaren nog stijgen. Dat
verdergaan zinloos is. De vooruitzich- deren die na 26 weken of meer worden komt door de hogere leefti,id van de
ten zijn te slecht door te ·verwachten geboren. Die worden met 'alle ons ten zwangere vrouw, meer meerlingen als
zware handicaps. Inbeide gevallen dienste staande middelen behandeld. gevolg van kunstmatige voortplantings
wordt een verklaring van natuur1ijke Onder die grens ontbreekt overoon- technieken en betere medischetechDie
dood getekend. In tien gevallen per jaar stemming. Sonunige ziekenhuizen en ken. Het gevolg is dat ook de tekorten
is er s~e van opzetteIijke levens- artsen trekken helemaal geen grens, aan geavanceerde couveuses en specia
beeindiging in een noodsituatie: anderen zitten op 25 of 24 weken. Er listisch personeel zullen toenemen.

Vroeggeborenen hebben vaak ge- bestaan ook geen duidelijke afspraken Staatssecretaris Simons heeft in een
zondheidsprobIemen. De longetjes z:ijn over het behandelen van aangeboren nieuw Planningsbesluit neonatale in
nog onrijp, waardoor ze Diet ieU kun-afwijkingen. Die verschillen zijn er en tensieve zorg de regels aangepast en
nen ademen. Ze moeten met een sonde mogen zichtbaar zi,in.' vijftien miljoen gulden toegezegd om
kunstmatig worden gevoed, omdat ze In het Amsterdamse AMC is onlangs het aantal couveuses uit te breiden van
nog Diet sterk genoeg zijn om zeU te weer een discussie gevoerd over de 144 naar 168. .
drinken. Soms zijn er aangeboren afwij- vraag wanneer nog weI en wanneer niet De behandeling vanvroeggeborenen
kingen, zi,in er infecties of- krijgen ze alle beschikbare medische technieken zal straks alleen nog maar mogen plaats
een hersenbloeding die tot complicaties op de pasgeborene worden losgelaten. vinden in tien centra, waaronder de
leidt. De kinderartsen A. Schreuder, 'GeIukkig is de grens van 26 weken Diet acht academische ziekenhuizen. De ove
M. Dokkum en S. Veen hebben onder- verlaagd. Je moet waakzaam blijven, rige dertig ziekenhuizen die nu nog on
zocht hoe het veel· te vroeg geborenen Diet altijd alles doen wat er medisch- der een gedoogregeIing valIen, zullen
na vijf jaar vergaat. Kinderen die intechnisch mogelijk is', zegt De Leeuw. moeten stoppen of een vergunning
1983 zi,in geboren, werden na twee en Hij is bang dat bij het verder opschui- moeten aanvragen. De Leeuw: 'Dan zal
na vijf jaar uitvoerig onderzocht. Uit yen van grenzen te veel wordt gekeken het gezeuI van ernstig zieke pasgebore.
het onderzoek blijkt dat de meesten het naar het korte-termiin.succes. 'Bij nen naar ziekenhuizen aan de andere
weI redden. Bij bijna 15 procent is spra- 25 weken zwangerschap sterft de helft kant van het land - omdat er dichtbij
ke van een handicap die zelfstandig Ie- van de pasgeborenen, terwijl 20 tot geen plaats is - minder voorkomen.'
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'Ik denk dat de overheid zich veel
meer zou moeten inspannen om de
gezondheidscultus af te remmen.

',Wat besta~t is een recht op gezond
heldszorg, met op gezondheid al5 zo
danig. Vaak wordt nog enorm veel
geld b~steed aan behandelingen en
therapleen waarvan je jemoot afvra
gen: zijn, die nog weI zinvol voor ie
mand die afscheid aan het nemen is
van het leven? Het is voor artsen heel
mo~ilijk de druk te weerstaan. Als je
weigert gaat men shoppen, stapt men
over naar een ander ziekenhuis.

'Dikwijls denk je achteraf: als nou
de netto winstdie ik met deze behan
deling heb bereikt zich laat vertalen

I' in enkele maanden, in niet meer. dan
, enkele maanden, had ik'31 dat geld

dan niet beter kunnen besteden aan
de organisatie van een goede termina
Ie thuiszorg, door voor die vrouw of :
~an de gesprekken te organiseren
die men nog zo graag had willen voe
ren? Er bestaat een fixatie op gezond. I
En op behandelen, op altijdmaar I
weer behandelen. "

'De behandelcultus rondom het i
eind van het leven-zie je zich ook I
ontwikkelen op het vlak van-de kin- I

derwens. We willen een kind maar
dat is ni,et genoe~ will~n een '
gezon~ kind, maar dat is'nietg~
We, ~illen een gezonde jongen, geen
melSje.' "

'In Mie is het-inmiddels big busi
ness, het vroogtijdig diagnosticeren
van het geslacht,~t laten zitten als
het een jongetje is, het eruit halen als
het een meisje is. Ofomgekeerd. Zoal5
men wenst. Ik vind het een volkomen
ontregeling. .

'Ik ben een fallkant tegenstander
,:an IVF,voor vrouwen hoven de vijf
ng. Ik vmd dat we de gelden die we
vrijmaken om vrouwen aan een
zwangerschap te helpen, mooteD be-

. steden aan de leeftij~~oopdie biolo-

gisch' en psychologisch' geschikt is
voor het ouderschap. Dat zijn niet de
vrouwen van ~ven de vijftig. die I
he,bben hun penode gehad. '
, We hebben afgesprokendat men- !

sen maar een beperkt aantal behan-I
,delingen mogen ondergaan met in vi- '
tro fertilisatie, IVF. Om de kans op I
succes zo groot mogelijk te maken
worden doorgaans meerdere em-:
bryo's teruggeplaatst in de uterus.!
Daardoor krijg je dat een vrij groot
percentage vrouwen zwanger raakt,
,:an een ~erling,een vijfling, een zes
ling. Er IS een techniek ontwikkeld,
om vervolgens het aantal embryo's in!
de baarmoeder te verminderen. Maar
wat zie je nu? Nu melden zich ook
vrouwen bij ons die spontaan zwan
~er ~n van meerlingen. Die zeggen:
ik Wil geen drieling, jullie moeten
ook voor mij ,embryo's weghalen.,
Laa~t hebben we na uitvoorige dis- '
cUSSle aan zo'n verzook voldaan. Ik
moot zeggen, ik vind de medisch-ethi
sche consequenties heel groot. ' '
. 'Zo gaat het maar door in de ge

neeskunde, Technisch kan het aile
maal, maar m6et het ook?

'Veel mensen ervaren kinderloos
heid al5 een straf. Ik denk dat berus
~g m~ilijker is dan vrooger. Tech
nlSch Zljn er meer mogelijkheden en
daarna~st is het kind de nonn. Kijk

. -. "

Prof. dr A.P.M. Heintz (48), gynae
coloog aan het Academisch Zieken
,huis van Utrecht: 'Ik vind het belang
dat wordt gehecht aan het hebben
van eigen, kinderen..r; ovenrokken.
Het is prachtig als hetkan, maar als
~et niet kan betekent het nog Diet dat
Je lev~ tegronde is gegaan. Als je
soms Zlet wat mensen zich aandoen.
welke behandelingen men bereid is te
ondergaan, dan vind ik dat deernis
wekkend. Het is veel gemodder met
weinig resultaat. " , "
i ,'Ik denk ~t de verWerking v~
k1Oderloosheld en het bereiken van
een andere invulling van het bestaan
in hoge mate wordt belemmerd door
onze kijk op het,gezin. Een,gezin met
kinderen, de gouden standaard'

'Ik moet erkennen: de ber~ps
groep van artsen doet er weinig aan
om het ontstaan van obsessies tegen
te ~ouden.Meestal ontbreekt psycho
soclale begeleiding om kinderloos
heid te leren verwerken. Ik denk weI
eens; eigenlijk zou het goed zijn eerst
de obsessie eens weg te nemen; kijk
vervolgens hoe het ook al weer staat
met die kinderwens. '

'E~ ~ een groot misverstand ge- I

grOOld 10 onze maatschappij, het Mis- i

verstand namelijk dat er iets zou be
staan als recht op gezondheid. Je ziet '
het aan de uitgebreide...en ongeremde
behandelingen die het einde van net
leven mooten uitstellen, soms denk je
z~lfs; de dood moeten verhinderen.Je
Zlet het ook aan de ontwikkelingen in
de bevruchting via de reageerbuis, de
IVF-behandeling. Het zijn processen
die d~~ ~emand worden gekeerd.,
kennelijk IS men bang de vingers te'
branden.

door Jon Tromp
, N 1966 propageerde de

~
Club van Rome onthou-

" II d'mg. In' velerlei opzicht.
, Was het in het licht van de

I
' ". mondiale ,overbevolking

~, I

met a-soaaal om een kind te wensen?
Nu propageert dokter Antimori uit

Rome de post-menopauzale zwanger-

Q
' \schap, zeg maar: een embryo in de

, baarmoeder van oma. Het medisch
I tijdschrift The Lancet van deze
I ' 'drim~and medldde dabtb~ Lo.s Angeles al

, e van eze a y s ZJjn geboren

Z' I' vier zijn onderweg. - '
,, "'I Vorige week probeerde het parle-

ment paal en perk te stellen aan het
draagmoederschap. Vanavond wijdt

, ; ' de BBC een hele uitzendavond aan
het geheim van de geboorte: Birth-
night on Two. Met als apotheose Ro
man Polanski's Rosemary's baby.
Volgend maand verschijnt van de
schrijver Martin Bril het hoek De

..

Mooiste Baby van de Hele Wereld
, i een verslag vanuiteen jong en jui:

Z
,chend vaderhart. Bri!: 'De jaren ne-
gentig.zijn de babyjaren.' , '
Ove~ het geluk dat in een kindje zit,

gaat dit verhaal. " .
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om Je heen, kijk naar de reclame
- het wordt je met de paplepel inge
goten dat je kinderen moet hebben.'

Willy Wielek, .columniste van'
Trouw, in de krant van 13 februari:
'In de buitenlanden zijn ze bezig
vrouwen van tegen de zestig zwanger
te maken.. Ahuuuuu! lo'n verdor
rend lijf wordt opgepompt, de armp
jes, de beentjes en het kinnetje blij· .
yen vellerig maar de buik zwelt en de
borsten ook. Alsmede de enkels. Men •
moet allengs een niet gering gewicht :
meesjouwen met het oude lichaam en

de teennagels kunnen niet meer zelf
geknipt worden maar dat is het min

. ste, dat werd toch al moeilijk.'

N~ra (38) en Cees (34) zitten bei
den m het onderwijs. Zij geeft hand
vaardigheid, hij wis- en natuurkunde./,
Ze kennen elkaar ongeveer anderhalf
jaar. Ze willen een kind.

. C~: 'Ik wi! al jaren een kind, je
groen er naar toe. Met Nora ben ik
nog ~aar net b~gonnenaan pogingen
ee!1 ~d te kriJgen. Met mijn vorige
ynendin, met wie ik ongeveer tien
Jaar een relatie heb gehad is het niet
gelukt. Alsje DOg nooit ie~and zwan
ger hebt gemaakt, vraag je je toch af:
!ukt het weI? Mijn vorige vriendin en
ik .hebben het ten minste twee jaar .
geprobeerd, behoorlijk intensief.'

Nora: 'Compleet met thermome-
ters.'·, .', , .
. Hij: 'We zijn zelf oponderzoek uit

gegaan. Dus' we namen de tempera
tuur op en ik droeg wijde broeken
daar let ik op. Volgens mij heeft het
zeker invloed. Oit onderzoek is geble
ken dat !>aJ<kers die altijd bij een oven
staan mmder kans hebben op kinde- ,
reno Dan magje toch aannemen dat er i

een verband bestaat tussen kinder- :
, loosheid en al te warme zaadballen./'
Strakke broeken zijn niet goed.

'Ik heb mijn spermaal twee keer '
laten onderzoeken. De kwaliteit is
niet geweldig, maar gelukkig goed 'I

g~~oeg voor een kind. Toevallig is
MlJn broer met hetzelfde bezig. Die
bleek zeer slecht zaad te hebben die
heeft iets van: shit, maar 10 pro~ent
kans! .

'Mensen kunnen je zo maar van
alles. aanpraten. Dan zeggen ze: geen
van Je broers heeft kinderen; zou dat
nou toeval.~n? Dat soort dingen. Ik
probee~ D1IJ geen zorgen te maken.
Het emge waar ik mij ongerust over
maak is dat kinderen van een maeder

die ouder is dan 3S een verhoogde
kans hebben op afwijkingen.'

Zij: 'Voor mij telt m'n leeftijd. Ik
ben nu 38, dat is toch een beetje van
nu of nooit. Mijn huisarts zei: wacht
niet te lang, blijf niet te lang twijfe
len. Van je lijf wordt enorm veel ge
vraagdtijdens een zwangerschap. lk
vind het een raar idee om me nu voor
te stellen dat ik op m'n 55ste nog eens
zwanger ben. Ik wil voor m'n 40ste
zwanger zijn.

'Mijn vorige relatie, de vader van '
Rosalina, is weggegaan op een rna- ;
ment waarop ik zwanger was. Ik had '
net twee miskramen achter de rug,
het jaar daarvoor. Ik was steeds in
gesprek met mijn partner, ik dacht

'dat ook hij graag een tweede kind
wilde, dat hij er actief bij betrokken
was. Uiteindelijk heeft hij mij laten
zitten met die zwangerschap, ik heb ,
toen voor een abortus gekozen. Het
was mijn tweede abortus, ik was voor
de vijfde' keer zwanger. I

'Ik had toentertijd de' idee: niet
meer, ik heb niets te bieden. Ik wist
niet wat ik aan mezelf had, ik was in
de steekgelaten. Het was verleidelijkj

.om onder die omstandigheden een I

kind te nemen, als troost. Ik heb het
niet gedaan, ik heb besloten aan me- i
zelf te werken. :

'Dan denk je: voor mij niet meer, ,
en dan kom je zo maar je geluk tegen..
Je kunt slecht zeggen: Cees, gajij nog'
maar een paar jaar in de ijskast zitten,
ik vertrouw mezelf nog niet. Het is
eigenlijk van lieverlee sterker gewor
den, het nieuwe verlangen naar een
kind. Het gaat op gevoel, niet op ver- '
stand. AI en toe denk ik: waar haal je
de moed vandaan. Als ik het verstan
delijk bertader denk ik: dat mens is
gek. Maar ik maak het mee, het voelt
goed. Ik ben op een nieuwe manier
bezig.· '

'We tekenen aan in onze agenda
wanneer de eisprong moet plaatsvin
den, daar houden we rekening mee.
Ik wil er Diet alles voor over hebben.
Ik wiI nog weI op m'n hoofd gaan
staan als dat helpt. maar ik geloof niet
dat ik in ellenlange behandelingen '
zal stappen.'

'Hij: 'Ik wi! graag ~n kind, maar 1
ook zander ~d kan ik gelukkig Ie- ';
Yen. Dat weet ik van mezelf. Ik wil me :
njet in bochten wringen om het te "
laten lukken. Ik kan me voorstellen .\
dat.het uitgroeit tot een obsessie. Als !
je het onderwerp te groot maakt. Ik
kan er nog langs kijken, ik zie nog
weI meer van het bestaan.' .

Drs Liesbeth Stam (52) is psycho
therapeut en seksuoloog.Vijf jaar
lang organiseerde ze gespreksgroe
pen onder de titel Why bal:Jy why? Ze
is tegenwoordig verbonden aan het
Academisch Medisch Centrum in
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Amsteraam waar ze ondermeer psy
chosomatisch begeleider is van vr~u
wen die gynaecologische behandehn
gen ondergaan. De wachttijden ~ar
lopen inmiddels op tot een half Jaar.

'Ik heb geleerd alrijd naar de con
text te kijken. Ik heb meegemaakt
dat ik om zeven uur een vrouw op het
spreekuur kreeg met een incest-ver
leden ze vertelde dat ze achttien was
toen ~e moest bevallen, ze zei:. ik wi:>t
bij god niet wat er zou ~ebeuren, lk
wist niet eens waar het Ult kwam. Om
acht uur zei de volgende vrouw: ik
wi! zwariger worden, maarik weet .
niet van wie. Zal ik nou het zaad van ,
mijn vriend nemen of v.an mijn ~roer, .
want degene met wie Ik woon IS ge- :
steriliseerd. '

'De kinderwens is gerationaliseerd·
o

Steeds meer denken wealles te kun
nen beheersen. Het staat bol van de
beheersingsrituelen..Vroeger zeiden
we: koop geen· kinderkleertjes voor

. de geboorte, je weet nooit ?f het goed
gaat, je moet de gode~. met v~rzoe- I

ken. Moetje nu eens kiJken! Die vol
ledig ingerichte· kinderkamers, met
alles erop en eraan - en dan blijft het
wiegje leeg. Het lijkt er soms op ~~t
de beheersingsrituelen bedoeld ZlJn
om de angst.van ons weg te houden.

'Wat gebeurt er nou als de wegge
stopte angst de waarheid wordt, aIs
het niet goed gaat? Daar hebben .we
geen rituelen voor, Dan opent ~ch
een zwart gat. De-medische techmek ,
vermag veel, maar niet al!es. Hoeveel
ruimte is er voor de emotlonele kant?

'Kun je je voorstellen wat .het met
je doet alsje iedere k~r metJe benen
wijd omhoog moet liggen? Vreemde
handen, vreemde .ingrepen, horma
nen waarop je lichaam vreemd.rea
geert. En iedere maand de hoop die de
grond wordt ingeslagen.

. 'Blijkbaar is er maar een smal
grensgebied tussen ~ets heel graag
willen en een obsessle. Ik noem het
wanhoop. Obsessie' is een etiket, lie
ver heb ik da~ men kijkt naar het
verdriet dat er achter steekt.

'Het is bijnaonverteerbaar v~or
vrouwen die geschapen zijn om km- I

der'en te kunnen krijgen, te ontdek- I

ken dat ze uitzondering zijn. Tienpra
cent van de paren is uitzondering, is
onvrijwillig kinderloos. Jemoet een
lange weg afleggen van rouwverwer- :
king om die voor anderen onzichtba- ,
re handicap te accepteren., . I

'Het aanbod van medische moge- I

lijkheden is ogenschij~lijk fantas
tisch groot. Dat maakt het bijna va~- :
zelfsprekend dat het jouw schuld IS I
als het desondanks niet lukt zwanger
te worden. Dan schieten niet de mo- ,
gelijkheden te kort, welnee, dan faal
jij. Er wordt niet benadrukt dat ook
met de modemste technieken de:
kans op succes altijd gering blijft. Ik !
ben geschrokken van het grote aantal '
psychosomatische klachten onder,
vrouwen die zonder succes voor hun :
onvruchtbaarheid zijn behandeld. I

'Wat de wanhoop vaak verdiept is .
de onmogelijkheid om te rouwen. Er ,
is geen object om over te rouw~n.Er i
is aileen een enorme stapel Zleken" :
huiskaarten en het lege gevoel over
die duidelijke. ~nderwens. .

'Deartsen rlchten zich te veel op de
medisch-technische behandelingen
en op de hoop. Voor de wanh?op is ~r
te weinig aandacht, vind lk. MIS
schien mag je ook niet verwachten
van artsen dat zij naast de somatische

aspeeten ook de m(kuljKe pSychische
kanten van onvruchtbaarheid kun
nen behandelen. Er moet meer sa
menwerking komen tussen artsen en
psychotherapeuten.'
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Annemarie Grewel, columniste
van De Groene Amsterdammer: 'Ik
heb een paar weken vakantie gena
men en ik heb in Rome een paar
bevruchte eitjes van een jonge vrouw
bij mij laten inplanien. Het is in Sep
tember gebeurd, amdat mijn broer en
ik ook juni-kinderen zijn en dat is me
goed bevallen qua mens. Ik ben dllS
57 of net 58 als zij geboren wordt. Ik
heb gekozen voor een meisje, deze

.eerste keer, omdat ik eenmeisje zo
ontzettend veel kan leren met mijn
levenservaring.,

·R·······
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Prof. dr A.A. HaspeIs (67),hoogle
raar. verloskunde en gynaecologie:
'Weet U, als je net terug bent uit
Kema, ik

o

ben drie dagen terug, het
was erger dan ik in jaren gezien heb,
dan vind je die claimcultuur in Ne
derland nogal elitair.Kunt udat be- •
grijpen? II<: was in Nairobi in een zie-· , ,
kenhuis waat ze nietminder dan
25 duizerid bev3llingen Per jeiar doen.
Pumwani heet het.Nu hebben ze daar
geen handschoenen meer, van die
gurrimi handschoenen, en omdat
20 procent van de vrouwen die daar ..
Jiggen HIV-besmet is, dl1rfthet perso
neel niet meer te assisteren bij de
bevalling. Ik heb vrouwen gezieIi,die
geheel waren uitgescheurd, van sche-
de tot anus. . . .

'Terwijl ikin India was, was de
paIlS in Oeganda. De prostituees in
Afrika zijn voor 95 pracent besmet .
met aids; de paUS kwam vertellen dat
ze daar geencondooms roogen ge
bruiken. Misdadig? Ja, dat vind ik
misdadig. De paus is verantwoOrde
lijk voor de onrtodige geboorte van
tienduizenden kinderen die aileen
geboren worden om van de honger te
sterven.

'Ik was gisteravond gastspreker op
een avond van de Lady Circle, ik
vertelde over Kenia, uit de zaal kwam
de vraag naar IVF voor vrouwen op
latere leeftijd. Een van de dames zei:
we zeggen er toch ook niets van aIs
Picasso op z'n 85ste nog een kind
verwekt!

.·,·1
'.tJ.. "
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'Ik heb gezegd dat ik het een elitair
probleem vind. Oat is toch niet
vreemd dat ik dat zeg? Ik vind het
zeer elitair om als vrouw van zestig
naar Italie te reizen, je te laten inse
mineren, liefst met een eitje van een
jonge vrouw, nee, ik zou er niet aan
meewerken, ik kan m'n tijd beter
besteden.

'De gemiddelde levensverwachting
van de vrouw is op het ogenblik begin
tachtig, dus een moeder van zestig
kan haar zoon nog tot voorbij de pu
berteit brengen. Maar kan ze hem II
optillen uit de box? Die dingen, b~t
grijpt u? Het is toch niet voor nie i
dat 4e natuur het z6 heeft ingerich " .1.'
dat de grens bij ongeveer 45 ligt. '. . ~

'Weet u, er is bij IVF een grote kans }
op meerlingen: dat krijg je als \je ;

meerder~.e~J:>ryo's terugpI~alts...,....'.}.het een VlJflmg wordt moot Je e . '~"
wegzuigen. Dus eerst moet jeZQi'

stimuleren en dan haal je w~r . l
om~at ,de kans op ,leven bij" . J'.,J
genng IS. Waar ben Je dan mee 4? ~..\'I

'Ik ben ook erg tegen dat op datum 1fIr
co·iteren. Je degradeert je man to't be- f
vruchter. Ik zeg; doe maar twee keer. l
in de week, als je het leuk vindt, '.
maak er geen obsessie vari. Ik ken

. mannen die er impotent van werden.
'Het komt regelmatig voor dat

vrouwen z6 geobsedeerd zijn door het·
verlangen naar een zwangerschap dat
je van een pathologisch geval kunt
spreken, van een ziekte. Sommige
vrouwen huilen vreselijk, elke
maand. Omdat ze weer menstrueren.
De verzekering betaalt de IVF maar
drie keer. Ik maak mee dat mensen
een extra hypotheek op hun hufs ne
men, om maar door te kunnen gaan
met een IVF-behandeling, tot wei
twaalf keer. ,,:' . , .

'Ik had een patient, die heeft elf
kinderen, ze zei. tegen me: ik heb het

. nooit durven biechten, u bent de eer
ste tegen wie ik het zeg, maar ik kijk
die laatste vier kinderen er nog steeds
op aan: jullie hadden er niet moeten
zijn. Ze yond het een zondige gedach
te; maar toch kwam dat beeld steeds
bij haar op. . . .

'Het is waar, ik heb makkelijk pra
ten. Vijf kinderen heb ik.' '.' . --

..··,·
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Keuzen in de gezondheidszorg
verschillen per cultuur .
Ve internationale vereniging
voor bio-ethiek, die deze week
is opgericht, beoogt een forum'
te zijn voor ethische
vraagstukken rond gezondheid
en leven. Het probleem is ,
echter Qat elk land zijn eigen,
cultureel bepaalde problemen
kent.

.' " ,.. I,'. .~.:. .

'ER IS GBEN wezenlijk ver- !II
schil tossen de vraag welke :
patilmt bet bescbikbare"
bart krijgt, of wie de laat

ste spuit met antibiotica.' Voor de Nige
riaanse hoogleraar filosofie prof. dr S.
Gbadegesin is bio-ethiek ook voor ontJ
wikkelingslanden geen luxe. Uiteinde-!
lijk gaat het, net zoals in Nederland bij I
Keuzen in de Zorg, om een eerlijke ver-\
deling van scbaarse goedereo. ' :

Woensdag werd in Amsterdam, in het
Koninklijk Instituut voor de Tropen, de i
International Association of Bioeihics
(de IAB) opgericht. Wetenschappelijk
onderzoekers op vooral filosofisch, me-~
disch en juridisch terrein uit Noordl

, Zuid, Oost en West vormendaannd

Ieen wetenscbappelijk forum waarin dt
nieUwste kennis en inzichten over bio
ethiek worden uitgewisseld. ,~.'
; Bio-ethiek is een melgroeiende

van wetenscbap. In Nederland zijn d .
instituten en vakgroepen die zicb op
een of ander, manier bezigbouden met
ethiscbe,vraagstukken r'9nd gezond-:
heid en leven de afgelopen vijf jaar als
paddestoelen uit de gr,ond geschoten. J
Genetiscbe manipulatie, gentherapie,
geboorteteehnologie, euthanasie, pre
natale diagnostiek en keuzen in de ge
zondheidszorg zijn enkeIe van de onder- :
werpen die de bio-ethici tot hun werk-
terrein rekenen. ,. , "

Ook in'een aarital andere Europese
: landen en in de Verenigde Staten is bio

et!fiek een topic geworden. Langzamer
hand volgen, in gelijke tred met de ver- :
spreiding van geavanceerde (medische) i
technologie, de landen van de Derde!
Wereld. 'Vraagstukken rond bio-ethiek,
zijn universeel', zegt prof. 4r D. Wilder,
uit Wisconsin, een van de initiatiefne
mers van de lAB. 'Overal ter wereld
worstelen artSeD met de vraag wanneer '
iemand nu echt doad is, ofeuthanasie al
dan Diet gerechtvaardigd is, of hoe de
schaarse medische voorzieningen zo!
goed mogelijk verdeeld kunnen wor-:
den.' •

Ethische kwesties aan de orde stelIen,
is niet zonder gevaar. In Dlqtsland werd
een bio-ethicus, aIs nazi-s~pathisant,.

geweerd van congressencermdat hij het

" '\'

vraagstuk van eutbaDasie van ernstig
mismaakte kinderen aan de orde durfde
te stelleo. Vertroebelt bij ooze ooster
buren het trauma van de eugenetica
een heldere blik op dergelijke kwesties, '
in een aantal ontwikkelingslanden kan
alleen al het spreken over bijvoorbeeld
de verdeling van gezondheidsmiddelen
gevaar1ijk zijo.',' .

In Nigeria bijvoorbeeld. Gbadegesin::
'Als er geen democratie is, heeft het'
Diet eens zin om over bio-ethiek te pra
ten. Want als je hethebt over de ethiek
in de gezondheidszorg en regels voor de'
toegang tot de, schaarse middeIen, dan'
betekent dat datje de machthebbers het'
recht ontneemt te bepalen wat er ge-,
beurt. En, dat', is een gevaarlijk stand-;
punt. Door bet stellen van zulke vragen
zijn vertegenwOOrdigers van de Nigeri:1
aailse medische vereniging in de gevan~
genis gekomen.·,). ":':' " ',1

De International Association of Bio-;
ethics is daatom ook mede bedoeld' om!
bio-ethici eeri:wetenschappemke ach-!
terban te geven, waarmee een beroep I
kan worden gedaan op de vrijheid van'
het verkondigen van wetenschappelijke :
standpunten. Of de diverse dictators:
zich daar veel aan gelegen zulIcm laten I
liggen, is maar de vraag.

Voor Gbadegesin is bio-ethiek rond
bijvoorbeeld Dierdialyse een louter aca
demische vraag in een land waar slechts
een dialyse-apataat staat; eveilals dis
cussies over wie weI of Diet in aanmer- !
king komt voor een barttransplantatie. i
::-Bio-ethici moeteD. aansIuiten bij de'

betreffende culturen en zicb bezig hou
den met de vraagstukken die in bun
eigen cultUur leven. Gbadegesin: 'Bio
ethiek is een praktisch vale. Er zijn aca-,

. demld Uit bij~dAfrika' die een 3
opleiding in de Verenigde Staten lcrij- :
geo. Als ze terug zijn. kunnen ze vaak
hun kennis niet vertalen naar de pro
blemen die in Afrika voor de massa van '
de bevolking gelden.' ','

Zo heeft elk land z'n eigen hete bio- I
ethiscbe bangijzers. In India bijvoor
beeld, zijn dat met name het misbruik
van geboortetecbnologie en de commer- I
cialisering van orgaan- en bloeddonatie.
Daar geldt de vlokkentest, waarmee het
erfelijk materiaal van de ongeboren I
vrucht in een vroeg stadium kan wor- ;
den bestudeerd, Diet als ten middel om
afwijkende foetossen op te sporeo. De j

vlokkentest wordt daar aangeprezen als I
de ~ongen-meisje-test'. ' i i
" 'Investeer nil SOO rupia en bespaar er ,
later 50.000', staat op grote aanplakbor- \
den rond Amritsar in de Indiase Pwijab. '
£en onderzoek onder gynaecologen in
een Indiase regio bracbt aan bet licht
dat 85 procent van de artsen vlokke~-
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testen uitvoerden met als enig doel de
bepaling van het geslacht van de foetus.
Het gemiddelde aantal tests per arts lag
op 270 per week. Uit een ander onder
zoek bleek dat bij 8000 abortussen die
voorafwaren gegaan door een vlokken
test het, in 7999 gevallen een meisje
betrof.

'Inmiddels is er een wet aangenomen,
maar dat helpt nog niet veel', zegtjuris
te prof. M. Kusum van het Indian Law '
Institute in New Delhi. 'India lijdt on
der bet son-syndrome. Meisjes zijn on
gewenst. Niet alleen omdat ze een
bruidschat mee moeten krijgen, maar
ook omdat de vader niet in de hemel
komt aIs hij geen zoon heeft.'

Oak over de toenemende commercia-

lisering van orgaandonatie maakt Ku-'
sUm Deh zorgen. Armen die zich in het
ziekenhuis voor geld een nier laten uii- ,
nemen. 'Er is nog geen antwoord op de '
vraag of zoiets ethisch aanvaardhaar is',
en hoe het kan.worden voorkomen. Het ;
aantal mensen dat zich in India met bio
ethiek bezighoudt, groeit langzaam. Oat
is ook wei nodig, want de nieuwe medi-,
sche technieken bereiken ook ons land.,
Surrogaatmoeders,in-vitro-fertilisatie.
Onlangs werd hier de eerste transsek-;
sueel geopereerd.' , ',' • ."I

Het probleem van veel ontwikke
lingslanden is dat de Massa van de be-'
volk.ing nauwelijks toegang beeft tot
medische voorzieningen, terwijl de bui- '
tengewoon rijke toplaag zicb alles kan
permitteren. 'Laat ze maar naar het bui- •
tenland vliegen. Daar heb ik aIs bio-',

,ethicus geen mening over', zegt Gbade-l
gesin. 'Het gaat mij om de vraagstukken '
die voor h~t overgrote deel van de be- :
volk.ing gelden.' ' .' .' , ." !
. Wij dachten dat we in Nederland pro- i
blemen hadden met de ongehreidelde ;
grOO van, de gezondheidszorg. In een i
aantal gebieden in China nemen de kos- 1
ten ervan echter jaarlijks met dertig'
proeent toe, aldus prof. Ren-long Qiu '
van het filo$Ofiscb instituut in Beijing. I
Niet alleen doordat de gemiddelde Chi- ;
nees bij elkdoktersbezoek een hele tas j

met pillen ~P<>eders krijgt ,voorge- I
, SChreven. ", ,.,"" , " j
, De kosten nemenvooral toe door een ,

overmarlg gebruik van dure verrichtin- i

gen. Voor mensen in overheidsdienst is '
de gezondheidszorg gratis en de bevol- I

king weet van de nieuwste technologi
sche mogelijkheden. Qiu: 'Het komt
steeds vclker voor dat een patient geen

-
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genoegen ,neemt met een eenvoudige
rontgenfoto. Als hij weet dat er een CT
scanner staat, eist hij een CT·scan voor
eeneenvoudig onderzoek. Dat jaagt de
kosten enorm omhoog.'

Abortus, euthanasie, prenatale dia
gnose en bepaalde psychiatrische be
handelingsmethoden zijn de onderwer
pen die de bio-ethici in China bezighou
den, aldus Qiu. Sinds 1986 loopt er te
gen een arts een proces vanwege actieve
euthanasie dat veel aandacht kreeg. De
autoriteiten branden hun vingers er lie
ver niet aan, ,zodat er nog steeds geen
definitieve uitspraak is.

Qiu: 'Een peiling onder de bevolking
wijst uit dat ongeveer veertig procent
voor actieve euthanasie is. Negentig
procent vindt passieve euthanasie (stop
pen van de behandeling) geen pro- .
bleem. Maar de praktijk is dat artsen

. heel wat levens beeindigen. Zij en de
familie houden dat echter stil.'

Religie speelt een belangrijke rol in
de kwesties die bio-ethici bezighouden.
In de Indiase hindoe-cultuur bijvoor
beeld; is een zoon belangrijk bij het
vervullen van de begrafenisriten. Met
abortus heeft men in het algemeen niet
zo'n moeite. .

In Bangladesh, waar de islam over
heerst, is abortus tahoe. Een vlokken
test zal erniet worden uitgevoerd. Maar
een ecbografie mag· weer weI. De
schaarse Bengaalse bio-ethici richten
zich in Bangladesh vooral op de toelaat
baarheid van sterilisatie van vrouwen;
die daartoe worden overgehaald met
geld en presentjes., ", .. '" :

,InJapan, waar bet hart een belangrij~

ke rol speelt in de cultuur, accepteert
men hersendood niet aIs een definitie
van overlijden. Want het hart klopt dan
$Oms Rog.ln de Verenigde Staten geldt
juist het verlies van elke hersenactivi
teit aIs het intreden van de dood.

lo heeft elk land z'n eigen thema. In
Nederland bijvoorbeeld zijn dat de kos~
ten van de gezondheidszorg en euthana
sie. In Duitsland ligt de gentechnologie
erg gevoelig, vanwege de angst voor: ~

eugenetica. In de VS spelen ethisch~ ,
vragen rand verzekering een belangrij~

ke rol, door de wijze waarop de gezond-
beidszorg daar gefinancierd is. . :

In de meeste ontwikkelingslanden~
buigen bio-ethici zich vooral over een
rechtvaardige verdeling van medische
voorzieningen en mediscbe praktijken
die met armoede te maken hebben (zo-
aIs 'gedwongen' sterilisatie, commercii!
Ie orgaandonatie en selectieve abortus
van vrouwelijke foetussen).

Oaarom vraagt de Nigeriaanse Goode
gesin vooral aandacht voor detrans~
culturele aspecten van de bio-ethiek. 'Ik
heb goede hoop dat de International
Association of Bioethics daar open voor
staat. AIs de bio-ethici zicb vooral bezig
gaan houden met high-tech-kwesties.
heeft het voor ODS geen zin.' ',",

. .~
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Tegenspraak
In de geneeskunde wordt vaak ge- door roken in de hand wordt gewerkt~'

zegd dat men aileen therapieen toepast lemand is dan niet in staat grote afstan-
, waarvan is aangetoond dat zij werken den te lopen. Vandaar dat ook wei

en oak waarom dat zo is. Klopt niet: wordt gesproken over'etalagebenen1i;:r.
aspirine is 70 jaar gebruikt zonder dat men moet regelmatig uitrusten.;ri
iemand wist waarom die stof pijn stilt. Onderzocht werd een groep van 153
Het gaat vooral om de vraag hoeveel mensen die al minstens een jaar aan die
artsen een behandelwijze toepassen. ziekte leden. Vooraf stelde men zoweL I,

Een voorbeeld is acupunctuur. Deze de pijnvrije als de maximale"loopaf
methode is omstreden, maar amdat stand vast. Tevens werd de verhouding
menige dokter tegenwoordig de naal- gemeten tussen de 'bovendruk' van het
den zet, wordt de officiele geneeskunde bloed in de arm en aan de enke!. lig
steeds toleranter. Dat komt doordat het gend moet de druk aan de enke! gelijk
primaire belang is gelegen in het be- of hoger zijn dan die in de arm. Bij
houden van de eenheid vande beroeps- . 'etalagebenen' is die druk doorgaans
groep, en niet in het beoefenen van lager. --
wetenschap. Aansluitend werden twintig infusen

Deze overweging geldt niet voor de gegeven met een chelatl?r (EDTA) or--;
'chelatie-artsen', waarvan er maar een met een placebo. Aa~gezle~ chelatoren .
stuk of tien in Nederland ·zijn. Hun 0C?~ nuttlge stotTen Ult ~~t hchaam ver
behandeling wordt niet erkend en· in wIJder~n, k~egen de patlenten tabletten
beginsel niet vergoed. . met vltammen en sporenelementen.

Cheleren houdt in dat men iemand Tevens werd hun aangeraden te stop
voorziet van een infuus waaraan een pen. met rC?ken, een dieet te volgen,
edetaat (EDTA) is toegevoegd. Dat I~dlen nodlg a.f te vallen en ~at aan
kost gemiddeld 200 gulden per keer. hc.haamsbeweglOg te doen, dlt. alles
Veel mensen laten vele tientallen infu- mm of meer conform aanbevehngen
sen in zich lopen, wat betekent dat de die oak in Nederland door che!atie- .
kosten hoog zijn. De belangrijkste indi- artsen worden gedaan. .
catie is het bestrijden van de sympto- Na afloop ble~k. dat e: I~ de loopaf-
men van hart- en vaatziekten. , sta~d geen stattstlsch. slgmficant ver-

Daarnaast worden genoemd algeme- ~htl ~as .tu~ de belde groepen, een
ne 'verjonging', minder grijs worden, sltuatle d~e dn.e en zes maanden na ~e
een betere stemming, een kleinere kans behandehng. n~et verande:de. Evenmm
op het krijgen van kanker en een eoke- was een statl~tlsch verschtl te constate
ling (zoals dr G. Defares in Leiden) ren t~n aanzlen van de bloeddrukver
beweert zelfs dat de levensverwachting houdlOg tussen:arm. en.enke!. Ten slot
op deze manier met een jaar of zeven te kon ook op subJeettef rnveau geen
kan toenemen. . . onderscheid worden gemaakt tussen de !;

Zoals ooit in dit rubriekje w~rd ver- 'beide groepe~. . . . Ii
meld, kan steun voor chelatietherapie ~0T!?m, DIet best. Het IS me D1~~ r
onder meer worden ontleend aan een dUldelIjk waarom de auteurs, zoals ZIJ
artikel in het Journal of the National z,eggen, een logaritmische transforma
Medical Association, geschreven door tIe op de loopafstan~en hebben toege-

I medewerkers van de universiteit van past. Dat-kan een mmder verhetTende
New Orleans (VoI.82. or. 3). Na tien t~c zijn. Twee andere aanmerki!lgen
infusen leek de doorbloeding van de zlJn dat ~e co~e vr?Cg 'ge~roken: IS en
benen van de patienten aanzienlijk te ~at de vltaIll:mes 10 begmsel vIa het
zijn verbeterd, wat naar voren kwam !nfuus t~edlend moeten worden. Een
uit de loopafstand. Bij wijze van een mte'.'!latlonaal afgesproken protocol
ander 'objectief gegeven observeerde schnJft dat voor.
men dat bij alle patienten de bloeddruk In ieder geval is' tegenstrijdigheid
in de benen verhoudingsgewijs was op- troer. Wat nu? Dat veel (Nederlandse)
gelopen. patienten tevreden zijn, zou aidus deze

De informatie is echter niet eendui- studie op een placebo-effect kunnen
dig. De Hartstichting stuurde me na berusten. Overigens loopt al lange tijd
lang aandringen een artikel dat vorig een dubbelblinde studie in 4e Yerenig
jaar blijkt te zijn verschenen in het de Staten waarvan de resultaten nog
Journal of internal medicine (1992, steeds niet bekend zijn. Hoe dan ook,
231,261-267). Het is een studie die in ik denk dat er voldoende materiaal is
Denemarken in verschillende zieken- (meer dan duizend publikaties) om
huizen door een tiental artsen werd langzamerhand een oordeel over dc:ze
uitgevoerd. Het onderzoek had een behandeling te kunnen vellen. Dat zou
dubbelblinde opzet (arts noch patient (opnieuw) gedaan kunnen worden
wordt dus in eerste termijn geacht te door de Gezondheidsraad of door de
weten wie het middel krijgt en wie een afdeling van prof. P. Knipschild in
placebo). en was gericht op claudicatio Maastricht. die meer van dergelijke
illtermittens. Dit is vaatvemauwing in meta-analyses op 'altematief gebied'
de bem:n. een verschijnsel dat vooral heen uitgevoerd en gepubliceerd.
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