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Dient de materie van medische ethiek onderdeel uit te maken van 

het democratisch proces? Deze vraag vraagt serieuze overweging 

in een tijd van liberalisering. Rabbijn Van de Kamp wil hier een 

eerste aanzet tot discussie geven door te kiezen voor een structuur 

in de gezondheidszorg waar ruimte wordt geschapen voor instel

lingen waarin het totale medisch beleid wordt getoetst aan zelf ge

kozen religieuze normen. 

V
oor de moderne burger is 

de democratic zoals wij die 

in Nederland kennen waar

scbijnlijk de bcstc staats

vorm die men zich kan wensen. Een 

staatsvorm waar de stem 

van de meerderheid gcldt. 

Een staatworm die de 

rechten van een ieder 

waarborgt. De grondwet 

a!<, wcttclijkc basi'> van die 

dcmocratie garandcert de 

rcchten van mindcrheden, 

bcschermt de godsdien

stigc principe<, van ccn ie

dcr en zorgt er voor dat 

elke burger van welke sig-

van de samcnlcving daar echtcr niet 

voor kiest is zo iets op democratischc 

grondcn dan cchter niet weer haalbaar. 

En ecn theocratic afdwingcn, dat is icts 

waar ieder weldcnkend mens van 

overtuigd is dat men daar 

vooral niet aan moet bc

ginnen. Religieuze grond

slagen kunnen slcchts 

door educatic en inspira

tie worden overgebracht. 

Nooit door enigc vorm 

van coercitie. De fclle te

gcnstander-, van ecn theo

cratic en de beplcitcr-; 

voor cen totale '>chciding 

tussen kcrk en staat verwij-

natuur ook voor zijn me- Lady B. van de Kamfl zen dan altijd naar ecn 

ning en visic kan uitkomen zonder dat dergelijkc afgcdwongen <,taat waar het 

dit direct lcidt tot allerlei repercussics. kerkelijk rccht tot norm wordt vcrhe-

Voor hen die proberen volgens de nor

men en voorschriftcn van de bijbcl tc 

Ieven en deze als levensnorm verheffen 

zou een op die normen ge'>toeldc theo

cratic misschicn nog net iet'> bctcr zijn 

Cezien hct feit dat het groot-;te dee! 

ven. En waar als vanzclfsprckend dan 

heel vee! mis gaat. 

Knelpunten en mogelijkheden 
Daarcntcgen is de feitelijkc situatie bin

ncn de democratie nict hclemaal zo 
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roosklcurig als hierhovcn wordt ge

schctst. Hct hcdendaags omgaan met 

normcn en waarden hinnen het onder

wcrp gczondheidszorg, als voorbccld, 

laat zien dat juist vanwcge hct functio

ncren van het democratisch mccha

nismc knclpuntcn zichtbaar worden 

waarhij dicgenen die cr principieel an

dere <,tandpunten op nahouden het he

hoorlijk moeilijk kunnen krijgen. 

De liheralisering van de ahortu<>wetge

ving is op democrati<;che wijze gc

hcurd. Het totstandkomen van de wet

gcving is hclemaal gegaan volgem de 

regels die onze rechtsstaat kent. 

Daarhij moeten we niet vergcten dat 

dit gebcurde aan het einde van dat dec! 

van dcze eeuw waarin de door velcn zo 

gerocmde 'seksuelc revolutic' metal die 

vrijhcden die dit met zich meehracht 

plaat<> vond. Dit proces van wcttelijke 

regulering juist in die periode heeft bij 

mij dan ook geleid tot de conclusie dat 

hct totstandkomen van deze regulering 

nict aileen een gcvolg was van het de

mocratisch proces. Het was eerder een 

product van die vrijheden, daarbij ge

hruik makcnd van de mogelijkheden 

die de democratic ons aanrcikt. 

Tot het moment van dezc libcralisering 

was cr voldocnde ruimte voor hen die 

op principiele grondcn kozen voor een 

standpunt over abortu'> dat de garantie 

hood voor het ongehoren Ieven. 

Ruimtc, in de zin dat ook zij volledig 

kondcn lunctioncren binnen de ge

zondhcidsscctor. Zondcr dat zij gecon

lronteerd werden met een verzoek om 

mce te wcrken aan iets dat voor hun op 

hijhelse of andere religieuze gronden 

onaanvaardbaar was. 

Sinds de op dcmocratischc gronden 

totstandgekomen liberaliscring van de 

abortuswetgeving zijn, mede door de 

tijdgcest van die periode met het ver-
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Iangen om vrijheden die tot dan toe 

wcttclijk niet mogelijk waren, de bc

roepsnwgelijkheden voor deze bevol

kingsgroep aanmerkelijk verminderd. 

Zij die nict wcn<,en te delen in de vrij

hcdcn hebben langzamcrhand wat uit 

te leggen en moeten hun principe<> 

maar elders handhaven. 

Op ecnzelfde wijze speclt zich cen der

gelijk proccs af binnen de zorgcentra. 

Maar dan in rclatic tot de problematiek 

van actievc euthanasic en het zoge

naamde verstervingsbeleid. Voor hen 

die zich gchouden wcten aan de bij

belse lcvensgrenzen en de begin- en 

eindgrens van hct Ieven bepaald wcten 

door de Schcpper en nict door mense

lijk handelen is het cen onmogelijkheid 

om hier aan mee te werken. llinnen 

dcze sector wordt echtcr vanwege de 

verrcgaande libcralisering over de hoof

den van hen die deze principes handha

ven beslist wat het beleid is en waar de 

medewerkers zich aan te houden hcb

ben. Ook hier een voorbeeld waar de 

democratic in plaats van bcscherming 

te bieden kennelijk tckortschiet. De 

mening van de opponenten belemmert 

hun in de brcedte van de samenleving 

wcrkzaam te zijn en te blijven in dit 

dee! van de gezondheidszorg. 

Ontnomen illusies 
Met dcze twee gebieden als voorbccld 

client dan serieu<> de vraag aan de orde 

te komen of juist de materie van medi

sche cthiek wei onderdeel client uit te 

maken van het democratisch proces. 

Op het moment dat die vraag gestcld 

wordt is het antwoord duidelijk. llinnen 

ccn parlementaire democratic komt 

vanzelfsprekend wetgcving aileen maar 

tot stand op dcmocratischc wijze. 

Maar, en dat is esscntieel, dan moet dat 

gebcuren op zo een manier dat het 
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principiclc standpunt van de tcgcn<,tan

der' van deze liberaliscring ook gcho

norccrd kan worden. En daar wringt 

bet nu jui'>t Sinds de rcligieuze invlocd 

hinncn de samcnleving, door de voort

schrijdcndc sccularisatie, <,teed, vcrdcr 

gekortwiekt wordt ontstaat steeds mecr 

mogelijkhcid voor ccn libcralcr bekid 

in dcze zakcn. Daardoor wordt steeds 

meer een sfccr gescharcn van minder 

kenni' van en daardoor mindcr begrip 

voor rcligicu-; gcdachtcgoed. Her gc

volg daarvan i' dat religic drcigt Lc 

worden verdrongcn naar hct domein 

van ouderwet'>e norrnen en fundamen

tali<,tischc maatstaven. lets waar men in 

de moderne tijd geen rckcning meer 

mce hodt tc houden. Of zoals vice

premier Dijbtal onlangs opperdc in

zakc hcl kerkasiel: "Het i' nict mccr 

van dezc tijd." Het is deze houding en 

visie die menigeen de illusic ontneemt 

dat hct voor hct reiigieuze <,egment van 

de samcnleving, voor wic de bijbclsc 

normen van kvcnsvraagstukken van 

grool hclang zijn, cJOit weer gocd kornl. 

Coed in de zin dat zij dezelfde hc

wccgruinlte weer tcrugkrijgcn zoalc. het 

was v66r de iibcraliscring wcrd doorge

voerd. !\let die ontnomen illu,ie dienen 

wij dan ook te erkcnnen dat in dit op

zicht hct mcchanisme de democratic 

hedt mcegcwcrkt aan het opheHen van 

een stukje dcmocratische bescherming 

van religieuze vrijhcdcn. Fn dat is mijns 

inzicns een ernstige zaak. !\let hct con

statcren daarvan zijn wij cr cchtcr niet. 

Onmiddellijk client zich nameiijk de 

vraag aan hoc nu verder te gaan. Over 

hoc dat moet zullen in de tockomst 

nog velc discussies moctcn worden gc

vocrd. Als ccrsle aanzet tot deze dis

cussic: het iijkt mij nict onmogclijk dat 

de samcnlr:ving weer terug zou moetcn 

naar ccn structuur in de gczondhcids

zorg waarvan zij n1ecndc reed., lang af-

scheid te hcbbcn gcnomen. En dat is 

een structuur waar wcer ruinltc wordt 

gcschapen voor gczondhcidsccntra die, 

net al<, vanouds, worden gcgrondvcst 

op reiigieuze ot hijbclsc znrgnormcn. 

Ecn stukje van de vcrzuiling zou mi<,

schien mocten tcrugkomcn Niet aileen 

vcrzorgingshuizcn maar ook zickcnhui

zcn, psychiatrischc klinickcn en kraam

ccntra op rooms-katholickc, rcformato

ri<,chc, i'.lamitische of joodsc grondslag 

Ln deze grondsiag niet aileen vanwege 

de denominatie van de pastoor, prcdi

kant of imam die daar de dienst uit

maakt, maar ccn grond,iag waarbij hct 

totale medi,ch bckid wordt getoetst 

aan de religicuze normen die men zic..h 

voor ogen <,telt. J\\isschicn lijkt een der

gelijke '.ituatic vcr weg Toch is hct 

mi'>Schien met hcl onderwiJ' voor 

ogcn, dat vatnvcgc de \Vctgcving op hct 

hijzondcr onderwij., een uitstckcnd 

voorbeeld is, hclemaal nict zo moeili)k 

om in dit opzicht loch weer een <,oort 

twccdcling in de samenlcving mogclijk 

te maken. Zij die cr voor kiezen op li

bcralc wijze om te gaan met dit span

ningsvcld in de gezondheid.,zorg kun

nen dat docn. Daar heeft de democratic 

voor gezorgd. ZiJ echtcr die vasthou

den aan hun bijhelse geioot<,goed en cr 

van overtuigd zijn dat in de huidige '.i

Luatie duideiijke grenzcn ovcrsc..hreden 

worden, zij krijgen hinnen hun centra 

aile ruimte om hun herocp hinncn de 

n1argcs van hun cigcn principcs ruinl

hartig uit tc vocrcn. Deze twccdcling in 

de zorgscclor iijkt mi'>Schien "nict mccr 

van deze tijd" De vcrantwoordciijkheid 

voor hct bchoud van de lcvcnsnormcn, 

gedictccrd vanuit de hijhei, iaat ons 

binnen de grenzcn van onzc democra

tic cchtcr wcinig andere mogclijk

heden. Fn aileen al vanwcgc die vcrant

woordeliJkhcid is hct mijns inziem de 

mocite waard om op zijn minst de dis-
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cu<,<,ie ili\11 tc gaan over de mogelijkhe

den en de wcnselijkhedcn hicrvan. [n 

111ocht het ooit gelukkcn dan is dat '>luk 

zorgvcrlcning de ha-.;i~ van waaruit de 

grote <,a111enkving kan worden gctoond 

di!t ook met hijhclsc normcn als hi!nd

vilt de zorg over de mcdemen<, op ver

ilntwoordc wijze bn worden uitge

voerd. Lowe! aan hct begin als ililn hct 

einde van het Ieven op deze door Cod 

geschonken aarde. Net zo verilntwoord 

ills de zorgvcrlcning die ecn libcrali-,e

ring van helcid meent nodig te hehhen 

0111 op zorgvuldige wijze met hct Ieven 

viln de medemens te kunnen omgilan. 

Alhoewel dit zeker niet het uitgilngs

punt mag zijn kan het bovcmtilande 
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sti!ndpunt lciden tot ecn electoraal gun

stig hijeflcct. Het (her- )oprichten viln 

scgmenten in de gezondheidszorg die 

gelinieerd zijn aan de religieuzc stro

mingcn is aileen realiseerbi!ilr door de 

groUTe politieke stromingcn zoi!ls het 

CDA. lndien het CDA dit als onderdeel 

van een beleid zou maken zou het 1110-

gclijkcrwijs ook kiezers vilnuit i!ndere 

hock nailr zich toe kunncn trckken. lk 

denk dai!r hij ailn hct elcctoraat dat nu 

kiest voor de klcincrc christelijkc pi!r

tijcn. Aileen ccn grote partij kan het 

hovcnstililndc hewcrkstelligen. 

RtJbhijn Lady B. V<lll de Kmnf! is ktJndiduut

I}CHIWtiml!ldslid in Amstcrdamsc dcclqcl!ltente 

Bt~itenveldert-Riuierenhllttrl 

Forum 
ln dcze rubriek passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig argu

mcnten worden gcgevcn voor een 

bepaalde opvatting. llijdragcn zijn 

welkom die in niet meer dan 2000 

woorden een prikkelende kwestic 

neerzetten. De opinie moet passen 

in de opzct van Christen Dcmo

cratische Verkenningen: het client te 

gaan over de strategische vragen 

achter de politieke actualiteit. 

Bijdragen die discussie uitlokken 

verdicnen de voorkcur. 


