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Mevrouw Van Balen is 34 jaar. Zij en haar man
willen graag kinderen. Mevrouw Van Balen weet
¬ zij is een van die goed geïnformeerde, inter-
nettende patiënten ¬ dat 1 op de 30 Nederlan-
ders drager is van het gen dat codeert voor cysti-
sche fibrose (taaislijmziekte). Mevrouw Van Ba-
len vraagt aan haar arts of zij en haar man getest
kunnen worden op dragerschap van het cf gen.
Zij willen graag weten of hun eventuele kinde-
ren risico lopen.

Zomaar testen op dragerschap kan niet, krijgt
mevrouw Van Balen te horen. Een dragerschap-
stest wordt alleen aangeboden aan mensen met
een cf patiënt in hun familie.

Mevrouw Van Balen raakt gelukkig snel
zwanger. Zij vraagt aan haar verloskundige of het
mogelijk is haar ongeboren kind te testen op
cystische fibrose. Dat blijkt ook niet te kunnen.
Verloskundigen vinden als beroepsgroep eigen-
lijk dat vrouwen blij en onbezorgd zwanger moe-
ten zijn; de vroedvrouw van mevrouw Van Balen
vindt de vraag om een test zelfs een beetje akelig.
Mevrouw Van Balen laat zich daardoor niet uit
het veld slaan. Als er niet op cf getest kan wor-
den, mag zij dan tenminste een vlokkentest

ondergaan? Dan kan worden gekeken of haar on-
geboren kind lijdt aan het syndroom van Down
of een andere chromosomale afwijking. Dat kan
ook niet, legt de verloskundige uit, de vlokken-
test is er alleen voor vrouwen van 36 jaar en ou-
der.

Mevrouw Van Balen berust. In de 32ste week
van haar zwangerschap spreekt zij met de verlos-
kundige over de bevalling. Mevrouw Van Balen
vindt de tandarts al verschrikkelijk. Zij zegt te-
gen de verloskundige dat zij geen onnodige pijn
wil lijden bij de bevalling. Zij wil bevallen in het
ziekenhuis en met een ruggenprik, zoals in be-
schaafde buitenlanden te doen gebruikelijk. De
verloskundige zegt dat bevallen in het zieken-
huis wel mag, maar dat we in Nederland niet zo-
maar beginnen aan een ruggenprik. Zo’n prik be-
tekent een zeker risico voor de baby en wordt dus
alleen gegeven op medische indicatie. Mevrouw
Van Balen krijgt een literatuurlijstje mee naar
huis, waarop diverse werkjes prijken van Beatrijs
Smulders, het opperhoofd van wat Marjet van
Zuylen ooit treffend omschreef als de ‘vroed-
vrouwenmaffia’. De verloskundige hoopt dat me-
vrouw Van Balen uit het oeuvre van Smulders zal
leren dat pijn bij een bevalling heel anders is dan
pijn bij de tandarts en dat de voldoening na de
bevalling ‘dat je het helemaal zelf gedaan hebt’
alle pijn zal doen verbleken.

Mevrouw Van Balen heeft nog een grootvader.
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Die is 92 en, voor zover mogelijk op zijn leeftijd:
goed gezond. De oude heer heeft een mooi leven
achter de rug en heeft het idee dat het nu alleen
maar minder kan worden. Hij is bang om af te ta-
kelen, om dement te worden en in een verpleeg-
huis terecht te komen. Hij zegt tegen zijn huis-
arts dat hij graag zou willen uitstappen uit het le-
ven nu het nog leuk is. Kan de dokter hem niet
iets geven? De huisarts legt uit dat dat niet kan.
Zij is niet tegen euthanasie of medische hulp bij
zelfdoding, maar om voor iets dergelijks in aan-
merking te komen moet een patiënt eerst uit-
zichtloos en ondraaglijk lijden. Meneer Van
Balen mag niet dood op een door hemzelf te be-
palen tijdstip en om door hemzelf te bepalen
redenen.

medische regulering

Er wordt wel eens gedacht dat in Nederland op
medisch-ethisch gebied alles kan en mag. Deze
scènes uit het leven van de familie Van Balen
laten zien dat dat helemaal niet het geval is. Een
genetisch onderzoek krijg je in Nederland op
medische indicatie. Prenatale diagnostiek krijg
je op medische indicatie. Pijnstilling bij de beval-
ling op medische indicatie. Euthanasie en hulp
bij zelfdoding krijg je alleen als je dokter ervan
overtuigd is dat je lijden ondraaglijk is, in feite
gaat het dan ook om een soort medische indica-
tie. Meneer en mevrouw Van Balen mogen welis-
waar nee zeggen tegen (bijna) ieder voorstel van
de dokter, maar zij hebben slechts in heel be-
perkte mate het recht om zelf een voorziening of
behandeling af te dwingen, als hun behandelaar
daar niet achterstaat. 

In het Nederlandse politieke systeem wordt
alles wat samenhangt met de gezondheidszorg
in beginsel gereguleerd volgens het medische
model. Wij hebben in vergelijking met andere
landen een zeer goed georganiseerde medische
professie. Bijna alle artsen zijn hier lid van de
knmg en de knmg heeft grote invloed op wat er
omgaat in het land van de gezondheidszorg.
Onze medische elite is bovendien in staat om op
een veelheid van onderwerpen overeenstem-

ming te bereiken. Als zich op het terrein van de
gezondheidszorg een nieuwe vraag aandient ¬
ik noem er maar een paar: hoe moeten we om-
gaan met genetische tests die kunnen uitwijzen
of mensen een verhoogd risico hebben op een
bepaalde ziekte; voor wat voor ziekten moet pre-
ventieve screening worden aangeboden; wie
moet een donororgaan krijgen als er meerdere
zieken op de wachtlijst staan die daar baat bij
hebben; mogen vrouwen na de overgang nog een
kind krijgen door middel van in vitro-fertilisatie
¬ dan wordt zo’n vraag opgepikt door en neer-
gelegd bij de gezondheidszorgelite; bij de knmg,
de Gezondheidsraad, of de Raad voor Volksge-
zondheid en Zorg. Die gezondheidszorg elite
delibereert, houdt symposia, wikt en weegt en
produceert antwoorden: genetische tests zijn
over het algemeen alleen beschikbaar voor speci-
fieke doelgroepen waarbij testen volgens de me-
dische elite zinvol is (bijvoorbeeld mensen bij
wie een bepaalde ziekte in de familie lijkt te zit-
ten), preventieve screening is evenzo beschik-
baar voor door de gezondheidszorg gesuggereer-
de doelgroepen en voor door de gezondheids-
zorg gesuggereerde aandoeningen; het donoror-
gaan valt toe aan de patiënt die het ziekste is (dus
niet aan de patiënt die het liefst, het rijkst of het
nuttigst is) en vrouwen na de overgang komen
niet in aanmerking voor ivf, want onvruchtbaar-
heid na de overgang is geen pathologische con-
ditie.

zelfbeschikking als alternatief 

Kan het ook anders? Bestaat er een manier om
dat dominante medische model te doorbreken?
Kijkend naar de medisch-ethische normering in
Nederland zoals die in de afgelopen decennia
ontstaan is kun je constateren dat op één heel be-
langrijk issue geen medische normering heeft
plaatsgevonden. Dat was het vraagstuk van de
abortus. Ten aanzien van abortus hebben wij
(misschien niet naar de letter van de wet, maar
wel in de praktijk) gekozen voor het baas in
eigen buik-principe. De vrouw beschikt en elke
reden die een vrouw aanvoert voor abortus
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wordt gehonoreerd, tot en met hevig omstreden
redenen als een geringe handicap van de foetus
of een foetus van het verkeerde geslacht. ‘Als een
vrouw zegt dat zij abortus wil omdat het buiten
regent, dan help ik haar’ zoals een abortusarts
het uitdrukte in een veelbesproken Zembla-docu-
mentaire. Wil je het medische reguleringsmodel
doorbreken, dan biedt het zelfbeschikkingmodel
de meest effectieve argumentatie om dat te doen.
Je kijkt naar de dokter en je denkt of je zegt:
waarom zou jij mogen bepalen of ik recht heb op
een genetische test? Waarom mag jij bepalen dat
ik niet in aanmerking kom voor prenataal onder-
zoek? Waarom beslis jij dat postmenopauzaal
moederschap onwenselijk is? Waarom bepaal jij
dat ik moet blijven leven tot ik ondraaglijk en
uitzichtloos lijd? Het zelfbeschikkingsmodel is
in staat om het medische model opzij te redene-
ren, omdat de medische elite op al die vragen
geen fundamenteel bevredigende antwoorden
heeft. Het geloof in individuele zelfbeschikking
is in dit land tamelijk wijd verbreid.

andere alternatieven

Zijn er andere redenerings- of reguleringsmodel-
len denkbaar als alternatief voor het medische
model? In een tweetal recent verschenen, inspi-
rerende studies van het Rathenau Instituut wor-
den de contouren geschetst van andersoortige
modellen. Horstman, De Vries en Haveman,
auteurs van Gezondheidspolitiek in een risicocul-
tuur, verdiepten zich in de opkomst van de voor-
spellende geneeskunde. Het is tegenwoordig
steeds vaker mogelijk vast te stellen of men erfe-
lijke aanleg heeft voor bepaalde aandoeningen.
Het is de vraag of het wenselijk is om dat soort
kennis te krijgen. Enerzijds zou dat wellicht han-
dig kunnen zijn bij het inrichten van je eigen le-
ven. Als je weet dat je aanleg hebt voor hart- en
vaatziekten zou je extra gezond kunnen gaan le-
ven en op jonge leeftijd een gezin kunnen stich-
ten, zodat je je kinderen nog daadwerkelijk kunt
zien opgroeien. Als je weet dat je aanleg hebt
voor de ziekte van Alzheimer zou je kunnen
overwegen een variant van de ‘pil van Drion’ in

huis te halen, om de onvermijdelijke aftakeling
voor te zijn. Anderzijds lijkt het waarschijnlijk
dat ons hele leven zou veranderen als wij zoveel
dingen al van tevoren zouden weten. Willen we
dat? Kunnen we wel leven met kennis van het
noodlot dat ons wacht? Horstman, De Vries en
Haveman benadrukken dat voorspellende ge-
neeskunde iets heel anders is dan de tot nu toe
bestaande klachtgebonden geneeskunde en zij
menen dat regulering volgens het medische mo-
del hier niet past. Zij schetsen vervolgens een
scenario waarin wij burgers van onze politieke
gemeenschap, geïnspireerd door de ethiek van
de oude Grieken, met elkaar zouden gaan naden-
ken over de betekenis van genetische kennis in
ons leven. Hoe zou het leven eruit zien als velen
van ons hun latere medische lot al zouden ken-
nen op jonge leeftijd? Zou dat het leven mooier
maken? Of zou het iedereen voortijdig tot pati-
ënt bombarderen, met alle negatieve gevolgen
vandien? Wat is goed leven in dit verband?1

Kirejczyk, Van Berkel en Swierstra, auteurs
van Afscheid van de ooievaar, schetsen hoe het had
kunnen gaan met ons en onze kinderen als we
niet hadden gekozen voor een uitgebreid ge-
bruik van de medische voortplantingstechnolo-
gie. We hadden met elkaar het land een stuk
papa- en mama-vriendelijker kunnen maken
door fatsoenlijke regelingen voor kinderopvang
en met betaald werk combineerbare schooltijden
in te voeren. Dan zouden vrouwen niet zolang
hoeven te dubben over het moederschap en zou-
den minder vrouwen op latere leeftijd hun toe-
vlucht hebben moeten zoeken in IVF en aanver-
wante behandelingen. We hadden ook veel meer
kunnen doen met moederen en vaderen over el-
kaars kinderen om het belang van biologisch
ouderschap wat te relativeren.2

Achteraf bezien kunnen we ook het Keuzen in
de zorg-rapport van de Commissie Dunning uit
1991 karakteriseren als een poging om een alter-
natief te formuleren voor het medische regule-
ringsmodel enerzijds en het model van individu-
ele zelfbeschikking anderzijds. De Commissie
Dunning betoogde dat je medische zorg op drie
manieren kon verdelen. Je kon kiezen voor het
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medisch-professionele model: iedereen krijgt
datgene waarvan de dokter zegt dat hij of zij daar
behoefte aan heeft. Je zou ook kunnen kiezen
voor het individuele behoefte model (radicale
zelfbeschikking): iedereen mag datgene probe-
ren waarvan hij zelf denkt dat hij er baat bij heeft
(van sessies met Jomanda, homeopathie, tot
psychotherapie of ivf). Maar de Commissie
Dunning pleitte voor wat zij omschreef als een
gemeenschapsgerichte benadering: iedereen
heeft recht op zorg die hij of zij nodig heeft om te
kunnen functioneren in onze gemeenschap, en
we moeten dus als gemeenschap proberen te be-
palen voor welke zorgvoorzieningen dat geldt.3

Voor de gemeenschapsgerichte benadering
van de Commissie Dunning gold en geldt het-
zelfde als voor de alternatieve scenario’s inzake
medische regulering van de auteurs van het Ra-
thenau Instituut: het zijn allemaal hypothetische
scenario’s. De collectieve deliberatie over het
goede leven uit Gezondheidspolitiek in een risicocul-
tuur wordt door de auteurs beschreven, maar di-
rect verworpen: ‘In een geïndividualiseerde,
multiculturele samenleving mag over de vraag
wat ‘het goede leven’ inhoudt en wat mensen na-
streven in hun leven geen overeenstemming
worden verwacht.’4 Het alternatief voor de medi-
calisering van kinderloosheid wordt in Afscheid
van de ooievaar neergezet als het verhaal van
Nooitgeworden, en de auteurs leggen mooi en
overtuigend uit waarom Nooitgeworden er nooit
gekomen is. Met de gemeenschapsgerichte bena-
dering van de Commissie Dunning is in de poli-
tiek eigenlijk nooit iets gedaan. In de tijd dat dat
rapport verscheen zagen diverse andere studies
het licht. In Medisch handelen op een tweesprong
van de Gezondheidsraad werd gepleit voor aan-
scherping van het medische model: medici zou-
den meer en systematischer gebruik moeten ma-
ken van richtlijnen en zich strak moeten houden
aan de strenge normen van ‘evidence based me-
dicine’. Gedeelde zorg: betere zorg van de Commis-
sie Biesheuvel was vooral een pleidooi voor een
andere honorering van medisch specialisten. De
politiek heeft bij haar pogingen de kosten van de
gezondheidszorg in de hand te houden dankbaar

gebruik gemaakt van de door de Gezondheids-
raad en de Commissie Biesheuvel gelanceerde
ideeën en heeft de gemeenschapsgerichte bena-
dering van de Commissie Dunning min of meer
ongebruikt terzijde geschoven.5

publieke opinie

Er zal in Nederland nooit een politieke consen-
sus ontstaan voor alternatieve normeringsmo-
dellen als die van het Rathenau Instituut of de
Commissie Dunning, althans geen consensus
die sterk genoeg is om het dominante medische
model opzij te redeneren. Ik bedoel niet dat dit
land door en door pluralistisch is: zoveel
hoofden, zoveel zinnen, zoveel meningen. Dat is
niet het geval. Het ligt iets ingewikkelder. Er is,
denk ik, structureel een grote meerderheid van
de bevolking die zich inhoudelijk kan vinden in
de uitkomsten van het medische reguleringsmo-
del op een veelvoud van issues. Het is niet zo dat
onze medici (onze gezondheidszorgelites) nor-
men verzinnen die wij vervolgens klakkeloos
slikken. Het Sociaal-Cultureel Planbureau peilde
de meningen van Nederlandse burgers over een
aantal medisch-ethische kwesties. Daaruit blijkt
dat er maar weinig animo bestaat voor de toepas-
sing van medische technologie buiten de gren-
zen die het medische model heeft opgeleverd.
Postmenopauzaal moederschap is technisch mo-
gelijk, maar wordt in Nederland door de gezond-
heidszorgelite afgewezen. Dat oordeel wordt ge-
deeld door 76 procent van de bevolking. Een nog
grotere meerderheid van de bevolking staat af-
wijzend tegenover het idee dat ouders het ge-
slacht van hun baby voortaan zouden kunnen
kiezen.6 Uit onderzoek naar de voorkeuren van
burgers waar het gaat om selectie en keuzen in
de zorg komt doorgaans naar voren dat mensen
vinden dat er moet worden geselecteerd op me-
dische urgentie en medische behoefte, anders
gezegd, in termen van de Commissie Dunning:
mensen geven de voorkeur aan keuzen op basis
van het medisch-professionele model.7 De
meeste Nederlandse vrouwen lijken de medi-
sche visie op pijn bij de bevalling daadwerkelijk
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te onderschrijven. Ook waar het gaat om eutha-
nasie bestaat een grote mate van steun voor de
medische indicatie. Als men Nederlandse bur-
gers de vraag voorlegt of een dokter een onge-
neeslijk zieke patiënt op zijn verzoek mag hel-
pen sterven is het overgrote merendeel het daar-
mee eens. Vraagt men daarentegen of een dokter
een gezonde, maar hoogbejaarde man op diens
verzoek een zelfmoordmiddel zou mogen geven,
dan wijst een ruime meerderheid dat af.8

Als je deze normering wilt vervangen door
enige andere collectieve norm (de alternatieve
scenario’s van het Rathenau Instituut of de ge-
meenschapsgerichte benadering van de Com-
missie Dunning) dan heb je te maken met dit
grote draagvlak voor medische regulering. Maar
niet alleen daarmee, je hebt ook te maken met
een alternatieve potentiële meerderheid die de

voorkeur zou kunnen geven aan een ethiek van
zelfbeschikking. De gemiddelde Nederlandse
burger is bereid zich te schikken in de uitkom-
sten van de medische regulering. Als je die nor-
mering echter wilt vervangen door enige andere
substantiële, collectieve normering, zal die ge-
middelde Nederlandse burger in veel gevallen
zeggen dat hij of zij dan liever zelf beslist.

Waar het gaat om normering en regulering in
de gezondheidszorg hebben wij twee opties. Er is
het medische model en er is het model van de in-
dividuele zelfbeschikking. Het klinkt misschien
een beetje sneu om dat te zeggen in een weten-
schappelijk tijdschrift ten dienste van de sociaal-
democratie, maar er is in dit opzicht geen derde
weg. 
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