
Orgaandonatie als 

sociale voorziening

govert den hartogh

In het debat over orgaandonatie is het morele primaat van de  belangeloze gift

een belangrijk obstakel om over te gaan tot meer verplichtende statelijke ar-

rangementen. Den Hartogh betoogt dat het gift-argument niet steekhoudend

is. De gift-ideologie herinnert sterk aan het verzet dat vanaf het einde van de

negentiende eeuw lange tijd de introductie van de arrangementen van de ver-

zorgingsstaat heeft begeleid. Inmiddels zijn er veel andere maatschappelijke

kwesties waar we afgestapt zijn van het denken in ‘vrije giften’ en overgestapt

zijn op maatschappelijke plichten ingegeven door het principe van ‘fairness’.

Dat principe betekent dat er reden is voor het introduceren van een maat-

schappelijke – door de overheid af te dwingen – plicht wanneer het van belang

is dat er samengewerkt wordt tot wederzijds voordeel of wanneer er noodhulp

noodzakelijk is. Al zou het alleen maar gaan om hulp aan medemensen in ern-

stige nood, dan zou orgaandonatie al aan alle voorwaarden voldoen om als een

maatschappelijke plicht beschouwd te worden. Het gaat echter niet alleen om

hulp in nood, maar wel degelijk ook om samenwerking tot wederzijds voor-

deel. Als er überhaupt maatschappelijke plichten bestaan, is orgaandonatie er

één van, het zou een van de minst controversiële plichten moeten zijn. 

Waarom is belastingheffing nodig, waarom worden publieke voorzieningen niet

uit vrijwillige bijdragen betaald? Het standaardantwoord is dat de staat zorg-

draagt voor de productie van publieke goederen. Zodra bijvoorbeeld een dijk aan-

gelegd is, houdt iedereen in het door die dijk beschermde gebied droge voeten, of

hij nu aan de onderneming heeft meebetaald of niet. Bij publieke goederen is het

onmogelijk een toegangsprijs te vragen tot het genot van het goed. Dus, zo con-

cluderen economen, zullen rationele nutsmaximaliserende individuen niet uit

vrije wil aan de productie van zo’n goed bijdragen. Als de andere ingelanden vol-

doende betalen, is het niet nodig zelf ook in de buidel te tasten, je profiteert dan

toch wel van die dijk. En als de anderen niet meebetalen, heeft het natuurlijk he-

lemaal geen zin om het als enige wel te doen. De productie van een publiek goed

is een Prisoner’s Dilemma. De uitweg uit dat probleem zou al door Thomas

Hobbes zijn voorgesteld: staatsdwang.

Op deze gedachtegang valt het een en ander af te dingen. Als iedereen er slechts

op uit is zijn eigen nut te maximaliseren, bestaat ook de staat uit zulke nuts-

maximaliserende individuen, en kan het alleen maar toeval zijn als het in hun

belang blijkt om hun dwangmiddelen te gebruiken om op de meest efficiënte
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manier publieke goederen te produceren. Trouwens, dwang zelf brengt allerlei

inefficiënties met zich mee, kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van

sancties en vooral ook aan het permanent controleren van de hele bevolking. 

Sociaal-psychologisch onderzoek toont bovendien dat mensen er in feite niet al-

leen op uit zijn hun eigen nut te maximaliseren, zij zijn in principe best bereid

een faire bijdrage te leveren aan coöperatieve inspanningen tot wederzijds voor-

deel. Daaraan is echter wel de voorwaarde verbonden dat ze er op mogen reke-

nen dat ook anderen hun aandeel leveren. En daar wil de schoen nogal eens

wringen. In een klassiek type onderzoek naar de belastingmoraal kunnen bur-

gers kiezen tussen drie beschrijvingen van afdracht: ‘ik draag iets bij’, ‘ik sta iets

af’, en ‘mij wordt iets afgenomen’. Bij een recent onderzoek in Nederland koos 79

procent van de leden van de Tweede Kamer, en zelfs 59 procent van de fiscalisten

zelf voor ‘ik draag iets bij’, maar slechts vijftien procent van hen dacht dat de

meerderheid van de andere burgers diezelfde keuze zou maken. Toch is dat het

geval: bij eerder onderzoek bleek die keuze gemaakt te worden door 66 procent

van alle Nederlanders.

Onder die omstandigheden is staatsdwang nodig, niet als het primaire motief

voor iedereen om zijn belastingplicht te voldoen, maar om iedereen de garantie

te bieden dat voldoende andere burgers dat doen. Dat was trouwens in feite ook

al de functie die Hobbes voor de staat in gedachten had.

De meeste goederen die onder regie van de staat worden geproduceerd zijn overi-

gens geen publieke goederen in strikte zin, áls die al bestaan. Onderwijs, genees-

kundige zorg, rechtshulp, en zelfs rechtsingang, zouden best via de markt gedis-

tribueerd en dus ook voor de markt geproduceerd kunnen worden. Wij vinden

dat geen goed idee, omdat verkrijging van die goederen dan afhankelijk wordt

van koopkracht. In sommige gevallen zou dat probleem aangepakt kunnen wor-

den door het ook aan de markt over te laten de nodige verzekeringen aan te bie-

den. Wie geen langdurige ziekenhuisopname kan betalen, kan zich immers wel-

licht nog wel voor de kosten daarvan verzekeren. Maar dan blijven twee

problemen bestaan: de verzekeringspremie zal voor individuen uiteenlopen naar

gelang hun risicoprofiel, wat we onrechtvaardig vinden. En we zullen dan inder-

daad bereid moeten zijn individuen die zich daarvoor niet vrijwillig verzekerd

hebben, rechtshulp en levensreddende zorg te onthouden op het moment dat ze

die toch nodig zouden hebben. Dat gaat ons te ver. Daarmee scheppen we echter

alsnog het probleem dat zich voordeed bij de productie van verplichte goederen:

de bereidwillige contribuant de garantie te geven dat hij niet de dupe wordt van

zijn bereidwilligheid. Om deze reden zullen we bij de relevante verzekeringsar-

rangementen een verplichte premie invoeren, die tevens voor iedereen een gelij-

ke toegang tot de verzekerde hulp opent.

In al deze gevallen heeft de staatsdwang dezelfde morele grondslag: van iedereen

mag verwacht worden een faire bijdrage te leveren aan een coöperatieve inspan-

ning tot wederzijds voordeel. Dat is een in beginsel afdwingbare plicht: burgers
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hoeven niet te tolereren dat anderen op hun inspanningen parasiteren. En het is

metterdaad nodig om vervulling van die plicht af te dwingen, omdat burgers die

zelf tot een faire bijdrage bereid zijn, anders dreigen buurmans gek te worden.

Zonder die garantie is het zelfs niet langer een eis van fairness dat zij zelf betalen.

Dit principe van fairness is niet het enige relevante morele principe. De staat stelt

zich immers ook verantwoordelijk voor voorzieningen waarvan niet, zoals bij

echte publieke goederen of goederen die we als zodanig behandelen, iedereen

profiteert, al was het maar in de vorm van een verzekering tegen risico’s op mo-

gelijk toekomstig onheil. Een voorbeeld is de verzorging van mensen die geboren

zijn met een ernstige geestelijke handicap. Ook zulke voorzieningen drijven niet

op vrijwillige bijdragen. De reden is dat  van iedereen verwacht mag worden aan

medeburgers (en misschien wel aan alle mensen) hulp in ernstige nood te geven,

als zij die kunnen leveren zonder zelf disproportionele kosten te maken. De af-

stemming van de nodige bijdragen op de bestaande behoeften aan hulp vraagt

om een coördinerende inspanning, die onder regie van de staat inderdaad gele-

verd wordt. Zodra die afstemming gerealiseerd is, is het vervolgens ook weer een

kwestie van fairness zich niet aan de gevraagde bijdrage te onttrekken. Maar het

principe van fairness veronderstelt hier de meer fundamentele plicht tot hulp in

ernstige nood. 

Alleen zogenaamde libertaristen ontkennen het bestaan van zo’n plicht. Zij be-

roepen zich graag op John Locke. Maar juist Locke zegt uitdrukkelijk dat wie ver-

zuimt een medemens te helpen die buiten eigen schuld in levensgevaar is ge-

raakt, zich schuldig maakt aan moord. 

Niet altijd kan een activiteit eenduidig geclassificeerd worden als een coöperatie

tot wederzijds voordeel, of als hulp in nood. Zo zijn er situaties waarin iedereen

weliswaar van de activiteit profiteert of ooit kan profiteren, maar het voordeel

voor de een groter is dan voor de ander. Te denken valt aan de al genoemde ziek-

tekostenverzekering waarbij de premie onafhankelijk is van risicoprofiel, of aan

de aanleg van dijken waaraan ook bewoners van landstreken die boven NAP lig-

gen bijdragen.

In zulke situaties is het benodigde morele motief een mengvorm van fairness en

altruïsme, die we met ‘solidariteit’ zouden kunnen aanduiden.

De gevraagde bijdrage is meestal een afdracht in geld. Dat verdient de voorkeur

omdat het enerzijds aan het bijdragende individu een maximale keuzevrijheid

laat met betrekking tot de activiteiten die hij wil verrichten om aan zijn plicht te

voldoen. Anderzijds worden zo alle voordelen van arbeidsdeling bij de realisering

van de gewenste voorziening bewaard.

Maar een afdracht in geld is niet altijd mogelijk, en dan hebben we er geen pro-

bleem mee bijdragen in natura te vragen. Iedere burger wordt geacht zijn eigen

stoep sneeuwvrij te houden (al mag je een buurjongen als remplaçant inzetten),

burgers kunnen worden opgeroepen als getuigen in een rechtszaak, en in andere

landen ook als jurylid. Wie een medeburger die in levensgevaar verkeert aan zijn

88

a
r

t
ik

e
l

cdv|lente 2004

En het is metter-

daad nodig om

vervulling van

die plicht af te

dwingen, omdat

burgers die zelf

tot een faire bij-

drage bereid

zijn, anders 

dreigen buur-

mans gek te

worden. 



lot overlaat, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden. En nog

niet lang geleden hadden we ook in Nederland de dienstplicht.

Orgaandonatie als maatschappelijke plicht

Uit deze summiere beschouwing volgen een aantal criteria voor legitieme staats-

taken. Als het om echte publieke goederen gaat, moet de waarde van het goed, of

in elk geval van een pakket van zulke goederen, voor alle burgers die geacht wor-

den een bijdrage te leveren, opwegen tegen de kosten van hun bijdrage. Als het

om goederen gaat die in principe ook via de markt zouden kunnen worden ge-

produceerd en toegeëigend, kunnen alleen noden in aanmerking komen die

dringend genoeg zijn om een beroep op solidariteit te rechtvaardigen. Zo is het

in een minimaal rechtvaardige samenleving onverdraaglijk dat voor kinderen

die uit huis geplaatst moeten worden omdat zij door hun ouders mishandeld of

verwaarloosd worden, geen pleeggezin beschikbaar is ‘omdat er nu eenmaal be-

zuinigd moet worden’. 

Bij allerlei overheidsactiviteiten is discussie mogelijk over de vraag of zij aan deze

criteria voldoen. Waarom zou het een taak van lokale overheden zijn om de te-

korten van voetbalclubs aan te vullen, zodat zij kunnen doorgaan met het aan-

trekken van spelers van wie zij het salaris eigenlijk niet kunnen betalen?

Waarom moet de verzekering voor arbeidsongeschiktheid een collectieve verant-

woordelijkheid zijn? Tussen arbeidsongeschikten die betaalde arbeid hebben ver-

richt en zij die dat nooit hebben kunnen doen, bestaat geen verschil in essentiële

behoeften. Alleen zal wie betaalde arbeid genoot, zijn levenspatroon ingesteld

hebben op een hoger niveau aan inkomsten, maar dat rechtvaardigt hoogstens

een tijdelijke hulp die hem in staat moet stellen een zachte landing te maken, zo-

als dat ook bij onvrijwillige werkloosheid gebeurt. Maar zelfs dan nog hebben

werkenden het voordeel boven niet-werkenden dat ze zich tegen zulke risico’s

zelf individueel of collectief kunnen verzekeren.

Bij orgaandonatie kunnen zulke twijfels niet opkomen. Voor patiënten die in

aanmerking komen voor een donorhart of -lever, is de ontvangst van dat orgaan

een kwestie van leven en dood. Bij nierfalen is dialyse een alternatief, maar daar-

mee worden afvalstoffen onvoldoende afgevoerd, zodat de patiënt zich steeds el-

lendiger gaat voelen en steeds minder in staat is tot zinvolle activiteiten.

Bovendien neemt ook de kans op levensbedreigende infecties toe. Voeg daarbij de

zware belasting van de dialyse zelf, en het is duidelijk dat transplantatie ook

voor deze patiënten zonder meer een vorm van hulp in ernstige nood is.

Niemand kan door eigen gedrag deze risico’s volledig uitsluiten, of zich daarte-

gen op de markt verzekeren.

Welke last wordt, in de tweede plaats, de burger opgelegd door hem als potentië-

le donor te beschouwen? Om te beginnen heeft hij slechts een geringe kans bij

89
o

r
g

a
a

n
d

o
n

a
t

ie
 a

l
s

 s
o

c
ia

l
e

 v
o

o
r

z
ie

n
in

g

cdv|lente 2004

Waarom moet de

verzekering voor ar-

beidsongeschikt-

heid een collectieve

verantwoordelijk-

heid zijn?



zijn overlijden werkelijk als donor in aanmerking te komen. Is dat het geval, dan

houdt de donatieprocedure een reële inbreuk in op het proces van collectief af-

scheid nemen en het leed verwerken, waarin zijn nabestaanden door zijn overlij-

den betrokken zullen worden. Maar hoe reëel die last ook is, het lijkt me onbe-

twistbaar dat die, in vergelijking met de nood van de mogelijke ontvangers, aan

alle proportionaliteitseisen voldoet die men zou kunnen stellen. Daarbij moet

ook worden bedacht dat één donor vier of meer ontvangers kan helpen.

Al zou het dus alleen maar gaan om hulp aan medemensen in ernstige nood, dan

zou orgaandonatie al aan alle voorwaarden voldoen om als een maatschappelijke

plicht beschouwd te worden. Er bestaat in onze maatschappij bij mijn weten

geen vergelijkbare nood waarvan we het verlichten overlaten aan vrijwillige bij-

dragen.

Het gaat echter niet alleen om hulp in nood, maar wel degelijk om coöperatie tot

wederzijds voordeel. Iedereen kan immers ooit zelf het slachtoffer van ernstig or-

gaanfalen worden, en de ervaring leert dat bijna honderd procent van de

Nederlanders in die situatie graag in aanmerking komen voor een donororgaan,

ongeacht alle meer of minder principiële redenen die hen er mogelijk ooit van

hebben doen afzien zich als donor te laten registreren. (‘Het lichaam heeft na de

dood drie dagen nodig om tot rust te komen.’)

Er zijn dus twee doorslaggevende redenen om donatie als een plicht te beschou-

wen. Wie bezwaar laat aantekenen tegen donatie, of de beslissing overlaat aan

zijn nabestaanden met het aanzienlijke risico dat zij donatie zullen weigeren, is

medeverantwoordelijk voor de ellende van mensen die wachten op een donoror-

gaan. En het gevraagde offer is niet zo groot dat we dat niet zouden mogen vra-

gen. Als iemand echter meent dat het wél zo groot is, geldt voor hem het tweede

argument met des te meer klem: zolang hij niet uitdrukkelijk heeft uitgesloten

zelf ooit een donororgaan te zullen ontvangen, parasiteert hij op de inspannin-

gen van de mensen die zich dat offer wel getroosten.

Wat houdt ons tegen die plicht te erkennen?

Het merkwaardige is nu dat wij, terwijl wij ons de talloze minder urgente plich-

ten van het burgerschap dagelijks zonder enig probleem laten aanleunen, in dit

ene geval weigeren te erkennen dat het om een doodgewone burgerplicht gaat,

hoewel dat daar juist zo bijzonder evident lijkt. We gaan het dan opeens over het

zelfbeschikkingsrecht hebben, terwijl we er toch niet over peinzen om dat recht

aan te voeren als een reden om ziektekostenverzekering, politiebescherming of

waterreiniging te financieren uit vrijwillige bijdragen. Hoe is dat te verklaren? 

Veel mensen die van een plicht niet willen weten, blijken zich aangetrokken te

voelen tot het ideaal van donatie als een vrije altruïstische gift. De vraag is echter

waarom dat ideaal speciaal in deze context relevant zou zijn, en geen betrekking

zou hebben op al die andere situaties van ernstige nood of wederzijds voordeel
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waarin we met de notie van plicht geen problemen hebben. Het beroep op dat

ideaal herinnert sterk aan het verzet dat vanaf het einde van de negentiende

eeuw lange tijd de introductie van de arrangementen van de verzorgingsstaat

heeft begeleid: alle liefdadigheid zou teloor gaan als er niet langer een beroep op

zou worden gedaan. Nu is het misschien wel mooi om te geven, maar het is min-

der mooi om te ontvangen, en vooral om van het geven afhankelijk te zijn. ‘Van

liefdadigheid naar recht’ formuleert dan ook een concurrerend moreel ideaal

met zijn eigen aantrekkingskracht. Het argument dat we de mogelijkheden tot

altruïstisch gedrag in stand moeten houden, ondermijnt bovendien zichzelf. Wat

is immers de zin van altruïsme als het niet de verlichting van bestaande noden

is? Maar dan kan juist de altruïst er niet op uit zijn om de bestaande noden in-

stand te houden als gelegenheid tot uitoefening van zijn deugd. Dat is geen alt-

ruïsme meer, maar een tamelijk curieuze vorm van egoïsme. Tenslotte is ook een

aantrekkelijk ideaal alleen maar een ideaal: als het streven ernaar slachtoffers

gaat kosten, zal men zijn doelen moeten bijstellen.

Een tweede reden om een plicht tot doneren af te wijzen, werd onlangs door het

CDA kamerlid Ormel als volgt geformuleerd: ‘het lichaam is geen zak organen’.

Ook een lijk moet nog met respect behandeld worden, omdat het symbolisch ver-

wijst naar de levende persoon die als zodanig het respect verdiende van een doel-

in-zichzelf. Ook met het afgeleide respect is een instrumenteel gebruik voor wil-

lekeurige doelen niet te verenigen. Zo zullen we er bezwaar tegen maken om bij

verkeersveiligheidsproeven dode lichamen in auto’s te zetten die vervolgens te-

gen allerlei obstakels moeten oprijden. 

Als deze reden inderdaad aan donatie als plichtsvervulling in de weg zou staan,

dan echter ook aan donatie als vrije gift. Of men zou moeten menen dat het

niet zo erg is iemands lichaam respectloos te behandelen, zolang de betrokke-

ne (of zijn familie?) er maar mee heeft ingestemd. Die instemming kan dan in

elk geval niet worden opgevat als het edelmoedige gebaar van de ‘gift van het

leven’ dat velen er zo graag in zien. Er zou dan ook trouwens tegen die veilig-

heidsproeven geen bezwaar kunnen bestaan, zolang alleen lichamen worden

gebruikt van personen die daar bij hun leven toestemming voor hebben gege-

ven. Wat in deze gedachtegang met name problematisch is, is dat ‘instrumen-

teel gebruik’ - niet van de levende mens maar van zijn stoffelijke resten - veroor-

deeld wordt ongeacht het doel van dat gebruik. Wanneer het doel is het leven

van een ander mens te redden, kán het echter eenvoudig niet respectloos zijn

een deel van een dood lichaam daarvoor te gebruiken. Er wordt veeleer op die

manier voor de overledene nog een klein anoniem monumentje opgericht. Wie

dat anders ziet, offert, zoals de Amerikaanse rechtsfilosoof Joël Feinberg op-

merkt, aan een symbolische waarde precies die ‘echte’ waarde op die gesymbo-

liseerd werd.

Om consequent te zijn zou Ormel overigens een initiatief-wetsontwerp moeten

indienen waarbij de mogelijkheid om in het belang van een strafrechtelijk on-
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derzoek sectie te plegen op het lichaam van een gestorvene afhankelijk wordt

gemaakt van bij diens leven verkregen instemming. Het lichaam is geen doos

met bewijsstukken.

Als er überhaupt maatschappelijke plichten bestaan, is orgaandonatie er één

van, het zou een van de minst controversiële plichten moeten zijn. Wat daaruit

precies volgt voor het systeem van orgaanverkrijging zal ik nu niet bespreken.

(Zie daarover mijn boek Gift of Bijdrage? ) Maar het zal duidelijk zijn dat het nu

geldende toestemmingssysteem in geen enkele vorm te verdedigen valt.

Prof dr. G.A. Govert den Hartogh is hoogleraar ethiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij publiceerde o.m. over het gezag van de staat en de relatie tussen recht en moraal

(Mutual Expectations, A conventionalist theory of law, 2002), over tolerantie en de grenzen

daarvan (The Good Life as a Public Good, red., 2000), en over diverse medisch-ethische onder-

werpen (Euthanasie: nieuwe knelpunten in een voortgezette discussie, red., 2003). In op-

dracht van het Rathenau-instituut schreef hij Gift of Bijdrage? Over morele aspecten van 

orgaandonatie (2003). Hij is lid van de Gezondheidsraad, en van de regionale toetsingscom-

missie euthanasie Zuidholland/Zeeland.
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