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Medisch-ethische vraagstukken moeten vanuit principiele invals

hoeken beoordeeld worden. Oat zijn: beschermwaardigheid van 

aile Ieven en dienstbaarheid aan mens en samenleving. Onderzoek 

en behandeling aan het begin, tijdens en tegen het einde van het 

Ieven dienen daaraan getoetst te worden. Deze beschouwing geeft 

de stellingname van de CDA-T weede Kamerfractie weer en beoogt 

een aanzet te geven voor oordeelsvorming. 

H
etdoelvarl 

ck geneeskun

de i'>: voor

komcrl, helen 

en troo<,ten. Lag in het 

vcrlcden de nadruk vooral 

op hct bat<,tc a<,pect, nu 

wordt van de gcnee.,kunde 

vrijwel alles, en dus hct on

mogelijke verwacht. Het 

mcdisch kennen en kun

ncn hcdt ecn enormc ont

wikkeling doorgcmaakt 

f)c vooruitgang in de nlc

dische techniek lijkt een 

waardc in zichzelt gewor

den, gcvocd door het 

recht op zellheschikking 

De ethische rdlcctie- he-

zinning op de vraag ot al

lcs wal kan ook mag en zo 

ja. hinncr1 we ike grcnzen

heelt daarmec gecn gclijkc 

tree! gehouden, ook omdat 

con<,ensL" in een pluri

forme sa men levi ng on-

Dr Ad Lansink 

H de Vries 

haalhaar lijkt Kumtmatigl' 

voort pi an tr ngstec h n ic ken 

ge<,lacht.,keuzl' prTnatak 

diagno-..tick, ondcrzock 

van erklijkherd. donatic 

en tran-.plantatic van orgJ

ncn, hci._;indigJng van Ie

ven, het zi1n voorlwelden 

van thcn1a\ n1ct ccn in

dringendc cthi-,chc vraag

<,telling Van hct CDA 

wordt in het puhlieke de

hat en hij de wetgcving 

cen <,tellingname vcrwacht 

Hct 'Progran1 VZI!l uit

gangspunlen' hicdt daarhiJ 

houva<,t_ Toch nopen actu

elc orllwikkclingen tot ver

dicping en uitwcrking, 

mcdc gericht op het CDA

vcrkiczi ng'-;progran1m a 

I 'J'JH-2002. Dezc hc.,chou-

wing beoogt ccn aanzct tc 

gevcn voor de oordeel<,

vorn1ing, hinnen rnaar ook 

huiten hct politiekc kader. 1 



Christen-democratische 
uitgangspunten 
I )c vooruitgung 1n de gczondhcid~.,zorg 

i~ ccn groot gocd. Tocpa-,-,ing van 

nieuwe med"che technieken en ge

nee"lllddelcn hoden en hieden een op

lm-,ing voor veel ziekten. Doarnaast 

werden de mogeli1kheden van zorgver

lening veiTLIImd. De medische weten

<,chap, wJarop methoden en technieken 

Zl!ll gcba...,ccrcC 1nag dan ook nict gc

hlokkeerd worden. 1\laar vrl)heid van 

onderzoek houdt evenmin in, dat geen 

grcnzcn gc<.,tcld mogcn worden. Rcnt

meesterschap en verantwoordelijkheid 

hetekcncn 1111mers ook, dat de men'> 

nict ondcrgc~o,chikt n1ug rakcn aan wc

tenschap en techniek. 1-iet C:DA verzet 

zich nier regen de weremchappelijke 

voorl!ltgang. Zij n1ag cchtcr niet hccr

send ziJil, maar moet de mens en de 

Schcpping als gehecl dienen. Volgens 

de joods-chri'>teliJke tradirie is elk mens 

geschapen naJr het hceld van Cod, de 

vitalc en wecrhare mens, maar vooral 

ook het k wetshare en gehroken Ieven. 

De wetenschapsheodening mag nier 

worden losgemaakt van deze grond

\vaardcn. len vcrtraging in de wetcn

'>LhoppcliJke vooruitgang is minder sca

hedelijk dan een inbreuk op de 

menseliJke waardigheid Her oordeel 

over medi'>ch-ethischc vragen dient 

meek te worden hepaald door de op

vJttingen over herkomst en toekom<,t 

van de mens en zijn plaat'i in de 'iamen

lcvJng. SolidariH?It en cigcn vcrant

woordeli)kheid staan daarhij evcnmin 

haah up elkaar al'> gcrechrigheid en 

ITnlmee'>ter<,chap Het 'Program van 

uitgang<,punten' van het C:DA vcrtaalt 

dezc kernhegrippcn in de volgendc no

tiC'-;:=' 

"In een rechtS'>laat zi1n eerhied voor 

en be,chermwaardigheid van mcn'>e

liJk Ieven fundamenrelc uitgangspun-

C I)V 2 <Jf 

ten voor \Vetgeving, ot hct nu gaat 

om embryo's 1. hinnen of buitcn het 

moederlijk lichaam I of om gehandi

capt ol naar het einde neigende Ie

ven.'' 

"Onderzuck e11 de toepa'>'ing ivan 

medischc tcchnologie) mocten wor

den verhoden als zij niet mee1· in 

dienst staan van de zorg, ol in striJd 

ziJil met de memwaard1gheid van het 

medisch handelcn ' 

,\ lcdi,ch-cthische vraagstukken moeten 

vanuir deze prinupii.'lc 111val<,hoekcn 

heoordeeld worden. 

De ervJnng, opgcdaan hiJ de debatten 

over de Wet alhreking zwJngerschap,' 

h11 de euthanasie-wergeving, en hij de 

Wet orgaandonat1e, 1 leert dat een 'iilll

pele inkadcring van mcdisch-ethi,che 

vraag'itukken nict mogeli1k i'>. Tussen 

het onvcrbiddelqke nee en het onhe

perktc ja ligt 1111mer<, ruimte voor ahve

gJng. f)c ncc-tcnzij-bcnadcring n1et 

duidclijk aangegevcn uitzondcringcn i.;; 

daarhiJ re verkiezen hoven de ja-mlts

lijn, waarhl) criteria en verci<,ten het 

hceld bcpalcn Het principiclc aspect 

van de hc'>chermwaardigheid van olle 

Ieven moct voorop staan, naa'it de over

weglllg dat de Ultzonderingen de 

houfdrcgel hcve'>tigen. Moer gekozen 

worden voor de Ja-mits-lijn, dan moet 

aan de daartoe te stcllen docl- en zorg

vuldigheidsvereisren worden voldaan, 

wil de ingreep of hehandehng gerecht

vaardigd ziJil. Van een 'iluq1endc over

gang naar hct 'ja' n1ag gccn ')prakc zijn. 

Om praktische redenen is in deze hiJ

drage gckozen voor een indeling naar 

te onderscheiden levenslasen. her begin 

van het Ieven met trelwoorden al-, 

kun~tn1atigc voortplanting en draag

moederschap, pre- en perinatalc dia

gnmtiek, erfeliJkheid-,ondcrzoek en 

gentherapie; vervolgens her Ieven zeit 
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met als aandachtspunten onder meer 

medische experimenten op memen, or

gaandona ties, bevo I ki ngsonderzoeken, 

en het levenseinde met als kernthema's 

euthanasic en hulp bij zelfdoding, le

vensbecindigend handelen, rechtsbe

scherming voor wilsonbekwarnen, de 

plaats van hospices en de rcchtspmitie 

van hulpverleners. 

Kunstmatige 
voortplantingstechnieken 
De rcagecrbuisbcvruchting of 1n vitro 

fertilisatie I ivl I is ecn rnethodiek waar

bij buiten het lichaam bevruchting 

wordt bcwcrkstclligd, waarna tcrug

plaatsing van het embryo in de baar

moedcr plaatsvindt In 1983 werd in 

Nederland het cerste kind gcboren na 

toepassing van ivf. Voor ongewild km

derlozc parcn biedt deze methode per

spectid Nadelcn zijn echter, dat de hc

handeling hclastend is voor de vrouw 

en ccn hcperkte kans van slagen heeft. 

llovendien treden bij ivf-zwangerschap

pen relaticl vee! complicaties op, die 

voor ccn dec! zijn toe te schrijven aan 

meerlingzwangerschappen door de te

rugplaatsing van meer embryo's in de 

baarmocder Ook de hogere ledtijd 

van vrouwcn, die ivt-hehandeling on

dergaan, speelt een rol. lvt is een gcac

cepteerde hchandcling geworden. De 

CDA-fractie stemde tot nu toe onder 

voorwaardcn met de toepassing van ivt 

111, ook omdat hct verkiezingspro

gramma 1994- I 'J9R kunstmatige voort

plantingstechnieken toelaat bij on

vruchtbaarheid, waardoor wensouders 

samen geen kindcren kunnen himen. 

Wei moet de overheid door regelge

ving bevorderen dat bij ivf niet mecr 

embryo's ontstaan dan noodzakelijk 

voor het initieren van ecn zwanger

schap. Hct onderzoek naar alternatie

ven voo1- de oplossing van vruchthaar-

heidsproblemen verdient intussen on

derstcuning. 

!\let ivf is hct embryo binnen her be

rcik van mensenhanden gekomen en 

daarmee vatbaar gewordcn voor mani

pulatic, biJvoorbeeld via pre-implanta

tie diagnostiek ( pidl en genetischc ma

nipulatie In Fngeland en Italic wordt 

de techniek van ivf zo toegepast, dat 

vrouwen na de n1enopauzc zwangcr 

kunnen worden. Een reccnte "ntwlkkc

ling in de kunstmatige voortplantings

tcchniekcn hetrch de intra-cytoplasma

tischc -.perrna-inJcctie (ic;i i, een va1·iant 

op ivl, waarbij ecn zaadcel met een pi

pet 111 de cicel wo1·dr gchracht. Dezc 

techniek kan uitkomst hieden voor pa

ren met te wcinig gocde zaadcellen en 

voor vrouwen, hij wie cen normalc iv!

hehandcling geen resultaat hcelt opgc

leverd. BiJ sommigc, op deze wiJze 

zwangcr geraakte vrouwen werd ccn 

chromosomaal gehrek gcconstateerd 

waarna hcsloten wcrd tot hct ahortcrcn 

van de toctus .1\linistcr llorst van 

Volksgezondhe1d, WelziJn en Sport gal 

op vragen van het C:DA aan, dat dcze 

behandeling nog in een experimcnteel 

stadium verkeert.' In atwachting van de 

resultaten van ontwikkelingsgeneeskun

dig onderzoek acht zq terughoudend

heid gehoden.'' Na advisering do"r de 

Cezondheidsraad over wetgeving in

zake handelingcn met embryo's en fcr

tilisatietcchniekcn wordt een wctsvoor

stel voorhcreid. De bchandeling van 

dat wctsvoorstel - waarschijnliJk in de 

loop van I ')97- hiedt ruimte voor ee11 

kritische bezinning op modcrnc kunst

matige voortplantingstcchniekcn en de 

gcvolgen voor de san1cnlcving. 

Stellingname inzake kunstmatige 

voortplanting: 

* Dr Poorlit!Jilll<) OI'U /'rWrllllr Pill! OIIPnrchl

l"r'n/Jn,/ ,/irrrl hn'or.icr-.1 lr ll'or-.lnr K1111il-

( IJV} '17 



IJIIlii,}e Poori~loJJiillt}siednuekeJJ IIJOI}e>r ollee11 

u1onle11 ton}efrt~sl ols lrulf' hi) OIIPrttchtbocn

loed (/noloutscloe ofu't)ki>li}) 

* ( )lldcrzoek e11 loefl<JSSillc}ell, dte ee11 I} ad al

lcnlillle[ POnllell poor de Ofllossllil} Pi/11 Oll

Pntcloillirilr·loeid. II'OI·,/ell o11dcrsteull,/ 

llij wf tPordtqetnrcht zo /c ho11dele11 dot 11iel 

lllClT mdnyo's oJJ/sl<lilll do11 strikt JJo,ill} Poor 

!JCt Olllsld<lll 111111 ,/, bcooc;de Ztl'mic}ersc·hof' 

., /)e I}ICII\ POOr loef'dSSIIU} Pilll kiiiiSIIIIIJill}e 

uocni/JLJilillli}slcdmiekeJJ ll'or,/1 c;e!JtmdluuJf,/ 

Of' de ll<lillllrltjke qre111 Pilll ctruJ uecr/u} 

)ddl-

., TocfJ<lSSilli} Pilll /('Sf die11t ucrhode11 te JPor

,/ell i11 <i(ll'll(illi>11} Pilll de r·esultillcn P!lll oJJI

JI'Ikkcliiii}SI}CIICcskuJJ,/iq o11derzoek 

Draagmoederschap 
Onder ccn draagmocdcr wordt vcr<,taan 

de vmuw die or grond van her voorne

men om ten hehoevc van ecn ander of 

andercn ecn kind te harcn in haar haar

moeder een vrucht tot ontwikkeling 

bat komen en dte daartoe met dte an

der/andcren at>rraken heel t gemaakt. 

Het CDA hedt zich in hct 

vrouw, die het kind baart, ver<,terkt zou 

moeten worden. Uitgang<;runt is dat zij 

de juridtschc en emotionele moeder is 

en blijh Besch moet ook worden, dat 

hct draagmoederschar ccn onnatuur

lijke wcg is. Voorlichting en bcwustma

king bliJven daarom gehoden 

Stellingname draagmoederschap 

,. De m lrtsf'osltic 111111 de PI'OIIW die !Jet ki11d 

ba!lrl 1110cl uerstcr-kt wor,iell. 

., TcrzcJke P!lll ,/rcJcli}l110edersclll1/' IIIOCI cell oJJ/

IIlOcdu}in!}sbe/eid t}woud JI'OfiicJJ 

Geslachtskeuze 
In 1905 herichttcn de media over een 

initiatief om een kliniek te opcnen, 

waarin de mogcliJkhcid van ge<olachts

keuzc via scheiding van spcrma wordt 

aangehodcn. De Stichting Gender 

Preselection zou het voor ouder5 moge

lijk maken voor de (kunstmatige) be

vruchting het geslacht van hun kind te 

kiezcn. Dat i<o geslachtskcuzc om nict

medi>chc redencn. Medische rcdenen 

zijn hiJvoorheeld aanwc

verlcdcn i ngezct voor de 

tohtandkoming van cen 

wctteltjk verbod op het 

commercieel draagmoe

dcr<;char Via een wiJzi

ging van her Wcthoek van 

Strafrecht i> een verbods-

De nee-tenzij-
zig wanneer de moeder 

draagstcr i> van een ern-

benadering is te ~t1ge, gc')lacht~:~gchondcn 

aandoening zoal<o hemoh

lic of de ziekte van 

Duchennc. De mogelijk

hcid hij de bevruchting 

verkiezen hoven de 

ja-mits-lijn. 

hcraling va'olgelcgd met de hedoeling 

vorn1cn van LOtlllllcrciccl draagnloedcr

<ochar tcgen te gaa11s De 'otratbcpalin

gcn richtcn zich ovcrigcn~ nict op hct 

draagmoedcr>chap zeit. St,-alhaar is wei 

hct bcrocrs- en hedrijf,matig bemiddc

lcn van draagmoedcr,chap Het verbod 

<;tl·ekt zich meclc uit tot ''hct opzettcliJk 

tcwccghrcngcn ot hcvordcrcn van on

derhandellngcn ol at<opraken die een 

draagmocdcr>chap ten docl hehhcn" 

I )c U )A- TwLedc Kamerft·auie i> van 

omdccl dat de rccht>po.,tie van de 

c I l\· 1 ,,-

ecn dochter te kiczen zou voor dcze 

mocder betekencn, dat zij niet behodt 

vrezen, dat haar kind aan die ziekte zal 

lijdcn. De ahortuwraag " nict aan de 

orde, omdat de sclcctie voorat gaat aan 

de zwangcr,chap. De mini,ter van 

Volbgezondheid Welzi1n en Sport 

achtte ecn ontwikkcling zoal<o gc'lni

ticcrd door de Ccmlcrklinick onge

wemt" Ook de Twecde Kamer wa<o he

zorgd, tc oordelen naar laanvankcliJkcl 

uit5praken van diver>e tractie<o. Fchtcr: 

wcttelqkc mogclijkheden ontbrcken 

m 

Vl 

(; 

I 

-l 

I 

m 



~ 

c. 
LL.: 

r 
'-

r I '-

:_ f-

u ~ 

c ~ 

" I 

c :_; 

JJ 

0111 deze drscutobele rr·aktijken te vcr·

hindcren. Het bbinct-Kok rs voorne

mcn<, deze kwestie tc hetrckken hij h<:t 

wctwoor<,tel krtili-,otictechnreken. De 

Cenderkliniek i'> wei rnet hoar werk

Zoornheden hegonncn. In 1'!96 zijn cn

kcle tientollcn raren 'behondcld' of or 

de wachtlij<,t gerbobt De CDA-froctic 

hcdt rneermalcn oongedrongen op 

noodwetgeving orn dezc nict-medische 

behondeling op korte termijn te kunnen 

verbieden. De hetrdlcndc motie I'> ech

tcr door de Komer verworpcn, ondonh 

her kit dot de onwemcliikheid von de 

Cendcrkliniek breed werd uitgesrro

ken.1" Wonneer het wetwoor'>tel fertili

Sotietechnieken nog lang uithliJft of 

geen afdoendc oplo.,ing biedt, rnoet 

een lnrtiatiefwetsvoorstel worden over-

\Vc)gcn. 

Stellingname geslachtskeuze 

* Elkc Porr11 1'1111 qclilllhllkcuzc of' rricl rJrctli

""" r}rorrdc11 3Jnrl lt'cllclr,k 11crlwdc11 lc 
IPOrt/cn 

Medische experimenten met 
embryo's en geslachtscellen 
Een door het kahinet-l.uhher<, Ill voor

hereid en ingedicnd wetsvoorstel inzake 

rnedische expcr-irnenten met ernb1·yo·., 

en ge.,lacht.,cellen is door het bhinet 

Kok ingetrokkcn tcnei11Clc de ruimtc 

voor ondcrzoek te vergroten. 11 Het 

nieuwe wetsvoor<,tel. dat pas heg1n 1997 

wordt vnwocht, bcrust waarschiplliik 

op de volgcndc uitgung-.. puntcn: 

Het embryo verdient mecr bescher

ming naarmotc hct vcrdcr in ont

wikkcling "(toenemende he.,cherm

waardigheidl: wetcn'>chaprel!Jk orl

derzoek met embryo's, die ovcrblij

ven na ivf, i'> don ondcr- <,trikte voor

waarden gcoorloofd 

Her tot '>land hrengen van embryo'., 

met ol'> cnig doel c1· wetemchoppelrik 

ondcrzock mce tc verrichten, rnoet 

uitgcslotcn wordcr1 

Voor de CDA-fractie geldt d<: he

<,chcrmwaardighcrd von het men'>elijk 

Ieven vanof het prilste begin Hoewel 

die be,chermwoardigheid niet te ollcn 

tiJde ahsoluut i'>, moet zu1ver instrurnen

teel nndcrzoek op embryo's afgewezen 

worden. Het kweken von embryo'., voor 

wetcnschorpeliJke doelcindcn client in 

een <,lrofrechteliJk verhod te worden 

neergelegd De arts mog .,Jecht<, em

bryo·., doen ontstoan rnet de bedoelrng 

daarmee een zwangerschop tot stond tc 

lxengen Aileen die onderzoeks- en bc

hondeling'>mcthoden mogen op het 

door ivf tot '>tond gehrochte ernhryo 

worden tocgepast, die gericht zijn op 

de totstandkorning van de heoogde 

zwangcr.,char 

Stellingname medische experimenten 

met embryo's en geslachtscellen 

/lei mrlnyo 11 helL I'CI'IIIIl'<l<lr·,ir,J 1'<11111} he/ 

jni/1/c hc<}lll lrr <~Jrl'<ichiiiu} 1'<111 fl<irlcllrc11-

lilirc ht.:sltu/ponnill!} moe/ ccn 1110rt71onum nt

<}CI'acrd ll'or.lnr 0/1 cxflC!i111Cillcc/ cl!dcr-zock 

<1<111 c11rhryo; 

E111/nyo's IIID<}Cll ,Jl/ccn lot s/,urd /Pcll',lcn •}C

Inmhl IIIC/ ,j,. hc.locliru) dolin11cc ccn Zll'dll

c;m,/,1/l lot simd /c hrcli<}Cil 

( )jJ In/ crnlnyo 1110i}C11 ,Jl/ccn d1c ondcrzocks

Cll hchiln,iclrn<}>rlll'lho,icn rPor·,lcn lon}c/'illl 

die <Jcric/11 zijn 0/1 ,!c /oh/,urdkorllrll,} l'i!II de 

hcoo,;,lc Zll'illll}crscllil/' 

Pre-implantatie-diagnostiek 
(pid) 
Door de ontwikkcl1ng van nieuwe on

derzoeksmethoden ZIJil de mogclrJkhc

den voor erfcli,khcrd.,diagnmtlck <,tcr-k 

vcrgmot Dir-cctc d1ognostiek op het 

embryo, hu1ten de haorrnoeder lin vi

tro-onderzoek 1 I'> een vorm von ondcr

zoek v66r de gehoorte, eire veel he

lang<,telling genict. met name omdat 

( llV 1 '17 



dczc in olltwikkcllllg zijnde tcchnick 

de mogcliJkhcid h1cdt in de naa'>lc toc

komq embryo\ tc ondcrzockcn op de 

aanwczighcid van erlclqke afwqkingcn. 

Vcrvolgcn'> kunncn aileen die embryo\ 

i 11 de haarmocdcr worden ( tcrug lgc

plaat'>l, d1c de onderzochte afwl}kingen 

nicl bczitlen. Dczc techniek wordt <,<:

lccticve implantatic gt:noemd, het 

daaraJn vooralgaandc onckrzoek hij 

het embryo pre-implantatlc-diagno'>

tick 1 pidJ 

Pid zal voor <..,onlnltgc n1cn~cn on1 cnlo

tionclc ol morelc redencn cerder aan

vaardhaar ztjn dan de gangbarc prena

tal<: diagnmtick, eventuecl gevolgd 

door afhreking van de venlcr gevor

dcrclc zwangcr'>chJp. i\amtaandc ou

dcr' mel een <,lcrk vcrhoogde kam op 

een kind met ecn <,pecitit:ke erfcliJke Jf

wi)klng zou zo de zckerheid gehoden 

kunncn worden, dJt dit ri<>ico reed, 

vanaf hct begin van de zwangcr-,chJp 

weggenomen kan worden. De prakti

'>chc nJdclc11 hangen grotendce\, <,a

men met hct lcit, dat toepa">ing min

'>lcm voorlopig gekoppeld I'> aan ivl 

I )at hctckc11t, dat de vrm1w ecn heiJ'>

lende hormonalc behandeling moet on

dergaan om voldocnde cicellcn tot rij

p1ng le Iaten komen. \lovcndie11 i'> de 

bm nog qccd' 1-claticl klein, dat ccn 

ivf-cmhryo na tcrugplaal'>ing in ck 

hJarmocdcr u1tgroeit tot ecn kind. l'id 

-.taJt zogczcgd nog in de 'kindcr()choc

ncn' .".leer onderzoek i'> nodig om 

nJuwkcuriger mcthodcn lc vcrkriJgcn 

en de vei\ighc1d en hctrm1whaarheid tc 

kunncn nagt~on en woarhorgcn. Voor de 

ontwikkcling vJn de pid 1'> ovcrigen'> 

zuiver ln'>lrumcnlccl c q. vcrhruikcnd 

ondcrzoek op embryo\ nodig. Dat on

derzock hedt de CDA-Twccdc Kamcr-

11-actlc qccch Jlgewczcn, omdat aileen 

die ondcrzock'>- e11 hchandeling<,me-

C I lV :' "~ 

thoden op het via ivl ont<,tanc embryo 

tnogen worden toegcpJ-;t, die gericht 

zi)ll op rotqandkoming van de hc

oogdc Z\vangcr-,chap.12 

Stellingname pre-implantatie

diagnostiek 

/uslnottrolrcl qr!nuik Pdll nttlnyo'l IPOrdl <~J

<)lll'fZflt ['id (tJcricht of' ctttlnyo-\flccttr) 

,/tntl tPrllcll)k Pnf,o,lrtt lr tPordm 

Voor mt hcfm·kt ddttlal door ,/c Cczotd

IJCid,nt,i</ llddrr lr otttsdniJPfll ( cr(clijkt.l 

ddtt,/ortrrtu)rtr IP<ll'di fHd tolijclatm, d,urrhiJ 

tPordl ddlll)rdolrtr f,i) de IJCsldiltrdr itrdrcdlir

ltJII t'oor nfclijk/Jcdsou3rrzock 

Prenatale diagnostiek/preventie 
aangeboren afwijkingen 
l'rcnatalc diagnmtiek wordt uitgevocrd 

in klini<,ch-gencti'>che centra en hcoogt 

op'>poring van afwijkingen hiJ de vrucht 

via chromo<,omcnondcrzock, biochemi

'chc tc'>h, ol DNA-analy'>e'> van ti1dcm 

de zwangcr:-,chap atgcnon1en vruchtwa

tcr, chononvlokken, nave\<;trcnghlocd 

ol ander loctJal materiaal. I )aarnaa'>l 

kan ccho<,u>phch ondcrzot:k in- ol uit

wcndige tni-,vonningcn hij hct ongcho

rcn kind aan hct l1cht hrcngen. Aile 

zwungcrc vrou\vcn vanat 3(J jaar kun

nen tu">cn de 15e en 17c week via 

vruchtwatcrondcrzoek c11 tu"'cn de He 

en I .ic week via de vlokkcntc'>l Iaten 

nagaan, of de vrucht chronHhomalc af

wijkingcn hcctt. lndicn cc11 alwi)klng 

wordt va'>lgc<,tclcl, kunnen de oudcr<, al

hrcking vun de zvv'J.ngcr'-.chap vrJ.gcn 

Dczc <,elccticvc ahortu<, plaat<,t dit on

dcrzock in ccn htjzondcr pcr<,pcctid. 

Vragcn dringcn zich op ak wclke aan

docntngcn naar aard en crn-,t z1jn n1ct 

hct Ieven vcrcnighaar, en wclkc nict; 

vcrvolgem, wie hcpaalt ol ccn kind wei 

of nict gehorcn mag worden, oL wclk 

Ieven i'> het waar-cl gclccld tc worden: 

( )p tockom'>tlge oudcr<, dreigt ccn tor<,c 
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morelc en maatschappelijke druk te 

ontstaan, vanwege schaarse middelen 

of de (on)mogelijkheid om risico's tc 

vcrklcinen. 

ongewcmte erfelijke kenmerkcn af. 

Cehandicapte kinderen mogen niet a]-; 

mindcrwaardig of ongewenst worden 

heschouwd. Zij en de familicleden die-

ncn nadrukkeliJk he-
Prenataal onderzock, ge

volgd door (selccticve) 

abortus, is ook in discussJe 

geraakt door berichten. 

dat in de praktijk al jaren 

foetusscn met ecn erlelijkc 

oogziekte (retinitis flil}mm

tosa) zouden worden gc

aborteerd. Die berichten 

Elke vorm van schermd te worden tegen 

een eventuelc afwijzing 

door de <>amenleving. Ook 

bevolkingsondcrzoek naar 

erklijke afwijkingcn is, in

dien gecn hchandeling 

en/of prevent1e mogelqk is 

I hijvoorbceld nelll·alc buis

defccten I ongewenst. Af-

geslachtskeuze op 

niet-medische 

gronden client 

wettelijk verboden 

te worden. 
waren aanleiding voor de 

mini<;rer van lustitic publickelijk tc ver

klaren cen maatschappclijke discussie 

te wemen over de ethische dilemma's 

van nieuwe mcdische techniekcn. Het 

kabinet heeft vcrvolgens een brief naar 

de Kamer gestuurd met criteria voor 

prenatalc diagnostiek 11 Kernachtig sa

mengevat menen de bewindslieden dat 

het van overheidswege opstellen van 

ecn lijst van aandoeningen, die prena

taal opgespoord mogen worden, prim_i

pii'lc bezwaren oproept. De overheid 

zou daarrnee oordelen over de vraag, 

welke aandoening te dragcn is en we ike 

de individucle draagkracht te hoven 

zou gaan. Volgcns het kabinet komt dat 

oordeel aileen de toekomstigc oudcr<; 

toe. Door dezc keuze exclu~ief aan de 

ouders te Iaten. kiest het kabinet impli

ciet en voluit voor het zelfbcschik

kingsrecht en niet voor normstelling. 

Over de stand van de wctcn-;chap 

wordt van de Cczondheidsraad een ad

vic<; verwacht. 

De CDA-fractic wijst eugeneti<;che be

volkingspolitick, du<; gerichte selcctic 

bi1 de mens door hcvordcring van de 

voortrlanting van dragcr~ van gc\vl'n-,tc 

erklijke kenmerken en/ot heknotting 

vJn de voortplanting van dragcr~ van 

hrcken van zwangerschap 

is geen preventieve handcling. Hct ge

vaar dreigt, dat de gehoorte van een gc

handicapt kind wordt beschouwd a]<; 

midukte preventie en het afzien van 

behandeling na de gehoorte als passend 

binncn die lip1 

Stellingname prenatale diagnostiek 

I let opnJ,cidshrlei,l 111ocl Zll J, nd'icl1 ofJ in

fonH!ItlwoorzieniJig e11 hesluitPonni11iJ P66r 

de concertie 

* Sueeninq JlillJ Ol1!}ehorcne of' mogeli;k latn in 

IJCt lwrl1 ortredmdc niet-/Je/?mdelhcm zicktm 

lPOrdt o}}JClPCZCJl 

Prenat<~le diiUJnostiek dicnt _qcricht te zijn or 
de indiPiduele hulror,wg !11111 de amlstaande 

ouders, 0{1 mdiwt1c unwczen door de (/11us )

orts. 

* Ec11 ,;ehand,cart kind Is 1Jel,;ki1'<11Irdi!J c11 

ll'ordt zo nodi1} hcsc hcnud ic<)en 11{11'i)Zilll/ 

door de uuwtsclliJ/1/11). 

(Selectieve) afbreking van 
zwangerschap 
Zwangcrschap<;a/hrcking kent ecn 

nauwc rclatie met de prohlcmatiek van 

de prcnatalc cliagno<,tick en de prevcn

tie aangeborcn alwijklllgcn Dcze vorm 

van diagnostick vindt mede plaat<; met 

her oog op sclccticvc abortus. I )c \Vet 

athrcking zw<l!lgerschap I WAZ 1 vcr-

( llV ~'I~ 



h1edt dl>oi/w />llll'Ocdilll, tenzij de noochl

tu~tie v~n de vmuw cbt onontkoom

haar m~~kt 1\lnlN.h-technologi<;che 

ontwikkcl1ngcn hij of nZl tocpa...,...,ing \'J!l 

1vl drcigcn de hedoelingen van de 

\V,:,.z uit te hollcn Th~m wurclt ook 

geahortccrd op n1et med"che e11 nict

'"Li~lc indic~tiC<;, al<,mede in gev~llcn 

waarin de crt' zeit de patient kitelijk in 

eL'll llOOd"tll~tiC hedt gchracht I, 111eCI'

IIngzwJllgcr'-lChop hii ivti. Kon in hct 

vcrlcdcn de Jl'h worden he,chouwd al, 

~dvoca~t v~n hct ongchorcn kind, 

than..., 1..., de wen<.., von de vrouw ol 

aamtaandc nwcdcr hepalcnd L:en door 

de rcchtcr verhmlcn LC l-uitzcnd1ng 

\\ a~nn het lllet-n~lcvcn v~n de Wi\L

critcri~ do'"- de ~hortu,kllltleken Lelt

traal 'tom!."'~' voor de K~mcr aanlci-

ding de rcgcring n1ct <..,pocd tc vragcn 

om ccn rJpportagc von de ln...,pcctic 

over de v1gcrcnde praktl)k van de 

\X-'AL 11 1' llc u1tzcnding v~n Zemhl~ 

op I(, J~llLIJI'I I '!'Ji heelt a~ngetoond 

dat <;ommige arhcn 111 <,~riJd hancklcn 

met ck '>lrckki11g en inhoud v~n de 

\X'c\Z_ 1
" 

C:ompl1ccrcnde I actor hiJ prcnat~lc dia

gno<..,tlck i-.. voon-,, dzlt <..,Oill.., pa-. lJZit in 

de Z\\'Jitgcr<;ch~p worclt ontclckt, d~t de 

ongchorcnc ,;,toorlli'-,'-.Cn ol nli-,vorrnin

gcn van organcn ot orgaan...,)"..,tcnlcn 

heclt ll1j ccn zwaltgcr'Lhap<;duur, 

woonn de ongchorcnc lcvcn..,vatbJ.:tr 

kan ZIJll, oudcr d~n 2-f wckcn, k~n 

...,prokc ZIJil von "btc zwJngcr...,chJp>.,iJt

hreking' l)eze pr~ktiJk <;taat op gc

...,panncn voct n1ct de wctgcving. l)c rc

gcnng hcctt 111 antwoord op vragcn van 

hct CJ)A de 1mtcll1ng van ecn werk

grocp Jangckondigd, d1e voor-,tellcn 

n1oet doen voor cen zorgvuldJgheid-,

en ccn toehing,procedure hi1 bte al

hreking va11 de zw~ngcr<;ehap. 1 - In al

wachting van hct advie-,, her 1n maart 

I'!'!! uit te hrengen rapport v~n de 

ln<;peLlie. het rcgcring<;<;tanclpunt en de 

uit<;pra~k v~n de Kamer zal hezicn wor

den ol de wet verduidelijking ot aan

<;cherping hehodt. Toegezegcl i' ook. 

d~t de ln'>pectie aile gevallen v~n zwan

gcr,chap,~lhreking, d1c '>trlJdig ZIJil 

n1et de \vet. zal voorlcggen aan hct 

Openh~~r 1\lini<;teric. 1' 

Stellingnamc zwangerschapsafhrcking 

I )c IVd <~}lnckillr} Zll'dll<}Ci'< /1<1/1 1110d 0/1 

l><idl ll'llkrllr} 111 ,j, {'rdkil}k II'Orrlrll <}cl'l'dill

m,J, lllrdr 111 rr/,Ji" lolllicllll'l llldl\ch-iCLI>

llolorjicrhr Ollill'ikkcllll<lill 111 ,/r llllnJ'rddlir 

Pil!l /1c/ cnlcriu111 'noo,/:..lludlie Ptl!l .lc Proutp' 

/lei t~Jinrktll 1'<111 Clll Zll'<lllr/Cl<tl>df' kd11 

IIOOII m1 /11'fl'Cllilrl'r l>rlllriclllii} Zl)ll, hcl mico 

I' lr r}rool, rl<il de _r;r/Joollr """ m1 t)rl>tlll<li

'"/'1 k111<i r}CZllll ll'lli<Ji ,ds LCII lllllfllkir jm

PCiliH 

I lr klP,dlinl l'tlll ,j, zorc} I'm} I h/iil'fll,l tltlll

,/.1rl11. Olll,ltli /Jd llll'lrlll l'dll ii'c/Zl/11 111 de 
'Jtll!ll'!1fCPII11} 111Cdc 11_/hnujl Pill/ tiC !Jli)ZC 

ll'ddi'O/> IIICIISIII, d][ Zlri> lil fill /Jli//J/Jc/>or

l'l'ldr /1051/11 /Jn>ill,Jril, ll'OI,jCII Oj1t/ll'dll<}Cll Ill 

Pcrzor!}d 

Experimenten op mensen 
J)e politiekc d"cu<;<;ie over de toel~~t

h~arheid v~n mcd"che experimentcn 

<;piht zich toe op expcrimcnten met 

m1ndcrJ~rigen en wil,onhekwante 

meerderjarigen. DaarhiJ moet onder

<;chcid gem~~kt worden tL"'>en thera

peuti<;chc en niet-thcr~peuti<;ehe expc

rimentcn.1'' In het wetwoor<;tel, zo~J, 

ingcdiend door bhinet-Luhher<; Ill, i'> 

de regclgcving voor de catcgone nict

therapcuti<,che experimentcn met wiJ,_ 

onhck w~men her mec<;t hepcrkend '" 

Lchtcl-- het wetwoor<;tel ,loot deze cx

pel·imenten n1ct vollcd1g uit. De Kamer 

had. hliJkem het voorlopig vcr<;l~g. hc

denkingcn regen dcze expcrin1entcn. 

Hct kah1net-Luhher<; Ill <;tclde daamm 

II 
v 



~ 
c 

:..:J 

c 
c I 

l 

I :..:J 

I :..:J 

I 

v 

v: 

" 
- i..CJ 

< L. 

een commissie in, die haar krzakr: 

moe<,t adviscrcn." De commissic heelt 

in me1 I 'J'J5 geadviseerd medl'>che ex

renmenten or wilsonhekwamen onder 

<..,lrcngc voorwt~J.rdcn toe tc <..,taan l_)oor 

uit<..,prakcn van llllllJqcr Sorgdragcr 

over de toelaathaarheid van tarmacolo

gische exrenmenten hij wilsonhe

kwamc patiC11ten met de ziekte van 

Alzheimer is de di'>Cll">ie weer opge

laaid.~~ J)c llllllistcr koos toen fc1teli1k 

\'oor ccn ia-mib-hcnodcring 

De CI)A-tract1e heelt zich 1n het voor

lopig verslag h1) het wetwoorstel 

krachtig verzet tegen niet-therapeuti

sche exrerimenten op wilsonbekwa

men."~ Die 11)n is nog eem hcrhaald hi1 

de heh<llldeling van de Ri,kshegroting 

I 'J'J6 hooldstuk Volksgezondheid en 

1n de hiJdroge ilJil het ellldver'>lag van 

het wetwoorstel " 1 Ovcrigcns ncigt de 

lllllli<.;tcr in de nota natlr aanlciding van 

het ei ndverslag weer mecr naar de 

nee tenziJ-Iormulc. Hr:t toe'>taa11 van 

niet-therapeutische exrcr1menten op 

wilsonhekwanwn " naar aile waar

sch1Jni1Jkheid in st1·ijd met de inter

nationale alspraken De plenai1-c bc

handeling van het wetwoo1·stcl, dat 

ovcrigcn.., ook ecn reck-, n1ct r toching 

door ethische CO!llll11"iesl ol minder 

1,regeling van de aansprakeli,kheid 1om

<,trTckn artrkelen hcvat, IS tot nu toe 

vooral opgchoudcn vonwcgc hct ont

hreken van inlormatie over de te vcr

wachtcn Eurore<,e Richtlijn ., 

Stcllingen medische experimcnten 

ExflLTI111Ciilcn 0{1 lltC!l5CJt lldtldl tlczt /1c1 \f/1-

,/tnd 11 L'J U11dd Ztill. ll'Or,fcn I 1 C//Jo~hn 

,\!Hi-//JtTd/'CIIii\<j,C CX/'CIIIIICIIICII of> ll'li>OII

/Jc/.:uli/JJICJI tPodC!I tPrlldl!~' PUIJo~1cll 3!1t 1Lr

/Jo~l 1)LUI IIICI, n1tfiCI1 l'OOrd{i}ddlltl ddll tit 

ll'd'o"/'cktPdd lltln·,,l hti rokkc 11c '' J,, i/ tel irk 
~'cn/\ldl' l)cc/1 l/tlltdt~kl ~Jcur /Jc/1 11/l/l tc~;nr 

c\flt'IIIIUIIICII /r /JcfliJw 

Tl>n<Jflcrtlil<hc cxf>nilltflllcll ZIJI1, tl'dll11ffl 

"""de dc~<7rloc c}f'tcldc ,II'CllcliJkcr PnciiiCII 

IPOrtit POUddll, ddllPdddllddl 

Ethische commissies 
In Nederland bcst<1~t 1 nog i gel'tl wette

liJke regeling voor r"xperimenten met 

mensen. In hr:t wetwoorstel .1\lcdischc 

cxpenmenten op mcnsen worden ook 

de taken en bevoegdheden van de mc

di..,ch-cthi-.chc toct-.ing-.conlmi-.-.ic-. gc

regcld ·,, llij clcze wet worclt een cen

trale commis<,te 111 het lcvt'n gcroepen 

die oncln mccr moct he'>IJSsen ovn de 

crkcnning van de pcritcrc commi-.,-.Jc-.. 

Dat hctckent niet dat het exper1mentc

ren n1ct nlcn-.cn nu aan gccn cnkclc IT

gel iS gehonden. In I'll\-+ zirn de nken

ning~voorwaardcn van zickcnhuizcn 

uitgehreid met de bep~ling dat expcri

nlcntcn met n1cn-.;cn aileen nH>gcn 

worden uitgevond na een po<,itiel ad

vic-. van ccn <.,pccia;:tl ingc~tcldc conl

lllJS<,te In I 'J:Sk hlcker1 111 urea 1511 

mcdische onderzoeksinstcllingen en 

enkelc larmJccutischc hedrqven toct

SJngscommJSSJe<, en in rurm 21111 instel

lingen klrnisch-cthische commJSsies ac

rid zijn 

Toct-.ing-.,cc>nlnl!-.-.Jc-.; advi..,crcn over 

onderzoeksvoorstellcn voor cxpt'ri

mentcn nwt mensen. Klinisch cthJSche 

Ulllllllts<,tes adviseren over ethische 

prohlcmen in de klinische praktrrk 

'consultatie helcidsadvisenng en edu

cJtlc in JJngclcgcnhcdcn Jl-. cuthanJ

-.Jc lcvcn-.hcl;indiging en d\\'JnghchZtn

delrng v~Jk zijn de taken van dcze 

UllllllliS<,tl's gecomhineerd. ( )p lamlc

lqk ni\'CJLI lungcren v·crclcr onder 

andere de KcrtlL<lllllllissie l:th1ek 

.\lcdisch ()nderzoek •KL\\(), de 

!lnJild,grocp Cezondhe1d'>ethrc'k en 

( ,ezondhe1dSJTcht v·an ck ( .ezoml

he1dsrJ,ld en een LllmmJSSJe \,111 de 

( : 1\ " -



KoninkllJkc Ncdnblld<;c 1\laat<;chappiJ 

tcr hcvordcring van de C.enee<;kun<;t 

1 KNt\ \(~ i Voor toching van tntcrna

tionalc pmelopzetten he<,taat een 

Eurojll'dll fi/Jil.rl kct>lnP ( Ollllllliicc I )e 

(]).~~lractle heelt in het vomlop1g ver~ 

,Jag h11 het wehv'oor<;tel .\lcdi,che ex~ 

pcnn1cntcn op mcn"icn kanttckcningcn 

geplaat<;t h1j de perilne conlllll"le<; en 

de ccntr~dc comnlt'-J-,ic Aangcdrongcn 

I' op deelname van onJihJilkeiiJKe lc~ 

den aan d1e u>mmi"ie<; Het CDA~ver~ 

kicztngo.,progranlnla I ~)t)-f-1 CJC)K vraagt 

verplichte 1mtell1ng van med1<;ch~eth1~ 

<;c he commi"ie' 

Stdlingname medisch ethische 

commissies 

ln'-'tc!ln1r}CI1 110lll r}czond/J({(I<zor_l} Ul 111~/tl!J

/ur POOl mc,li\Lh OllthrztJck I/ 10rt1cn ',11 1tllc

l1;k' I'll j>/ll /Ji 111cd1'L /1 ci/li'L /Jc L OIIIIIIISIIC' Ill 

/clicl/nr 

1\rsoiiCII """ /'ill/ell ,/c lll,icllillr} i Olldf/ldll

b/ilk ,! ,/I( IIlii O/>i}CIIOIIIlll /c ll'clrciCII Ill ,ic Sd

IJICIIS/c/II!Jtj Pdli IUCJi')Lfl-c//J)SL/Jc L0111JJ1/SS/L'S 

CIJ tiC Ul1/ldiC 11/CtlisL/J-clfll'~l/lt' L0/1!1111~~/C 

Postnataal 
erfelijkheidsonderzoek en 
gentherapie 
l)oel van po<,tnJtaJI met name chro~ 

nw<;Olllll~ c11 hrochemi,ch onderzoek 

h11 k1ndnen ol volwa<;<;enen " vrocge 

diagno'-.lick zodat de vatlk nog jongc 

patt(;nt]c<., no va-.t'-.tclling VJ.ll ccn ahvij

king optlnlJJI hegelcid kun11en wrmlcn 

( lok wordt zo onnodig vcrclcr onder~ 

zoek \'Olll-komen I )aarnJJ<;l kJn de 

ln1lpverlcnn de m1dn' en andere I Jill I~ 

lleil'llcn liJllrg \'<H>rlichtell over een vcr~ 

hoogd l'i"co hrr ev'l'ntuclc , \'olgemlc 

=v' Jnger<;c happe11 \\'at d1t la,ll<;le Jllllll 

hetrelt i' \'<H>rJI trtdige ldellliliLJtre v'i,J 

lJillillc-(JJHicr~(JCk \'dll drJgcr'-. \·an hc

JlJJick c hrollll><;oln,lic criclltke al\\ 11~ 

L1ngcn hcLlngr11k 1 )c..,gL'\\'cnq LullllCil 

\ !J\ 

paren dan hc,Ji<;<;ingen nemcn voordat 

<;prake I<; van ee11 eer<;te zwanger-,chap 

Fen llZlLI\vkcurigc d1agno'-.c i'-. de bcbng

ritk<;te hJ<;i<; voor een goecl erklirk

held,advre'._ I )aarnaa<;t worclt ook aa11~ 

clacht he<;teed aan de mogelrrkheid om 

de gchoorte van cen kind met de he~ 

trokken alwitking te voorkomcn_ Het 

gaat vJak om hciJngrijke e11 moeilirke 

hc..,]i..,..,ingcn, zoa].., hct afz1cn VJn cigcn 

kinderen en her aldan niet kiezen voor 

adoptie ol kumtmatige voortplanting 

met hehulp van donor<;pcrma ol donor~ 

eicellcn_ Andere mogelirkheden zrtn 

Janvaard1ng van ccn vcrhoogdc kan'-. 

op een gchandicapt kind, ol zwangcr~ 

,chaplJng<; natuurlirke wcg met demo~ 

gclitkhcid van prcnatalc d1agnmtick en 

dc-.;gcwcn'-.t ahortu.., 

De vooruitgang 111 de techni<;che moge~ 

lirkheden hectt gelcicl tot <;peculatle<; 

over de L<JITectre van crkllJke aandoe~ 

ningen bij de men<;_ llehandeling van 

cen crkllJke zickte zou dan kunnen he~ 

-.;tZlZtll uit tocvocging van het ''gczondc" 

gen i,or gc11en) aan cellen ol \\'ecf<;el<; 

van de pJtJCnt Er ziin twcc vorn1cn VZtll 

gcnthcrJplc· 

<.,onlJli'-.chc gcnthcrapic 1 corrcctic in 

lichaam'.cellcn burten de kremhJanl 

kiemhaan~gentherapre tcorrectie 111 

cellcn die decl uitmJken van de 

kiemhaan, zoal, e1~ en zaadcellcn 1 

SolllJti<;chc genthcrapre hedt uit,lur~ 

tend heu-ekking op nwdiilcJtre va11 lr~ 

chJalll<;Lellcn en vcr,ch1lt in zovcrTe 

n1et \Jn de mee<;tc andere med"che in~ 

tcrv'Ciltll'' dat dJJrmee aileen de per~ 

<;oon 111 kwe<;tic \\ordt hehamlcld 

\\'ZtllllCCI LbJITntcgcn ccn gcncti'-.Lhc 

1ll<ldiJH.c1lic ::uu \\·ordcn aangd)rZtLht in 

de LJcmhZLlll 1gc....,L1Lhh- ol nog tutlpo

tente emhrv'Oilalc eel len' zJI dll' \'LTJn~ 

dLTillg nict Jllccll \\·ordcn d()orgcgc\'CII 

r-, 
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aan aile eel len van het zich daaruit ont

wikkelcnde 1ndividu. maar v1a dien<, ge

-,lacht,cellcn ook aa11 iedcre volgende 

gcncrZltlc 

De CDA-Iract1e heelt 111 het verkden 

voor de toching van dczc lllJtcric ccn 

dnetal itkpunten gehanteerd re-,pcct 

voor de integritell van de men' al' per

<,oon, hct Ieven " he-,chermv\'JMdig 

vanal het prillc heg111 I kt <,terke zal 

hct zwak.k.c n1ct rnogcn vcrdringcn 

Het CDA <,teunt het <,treven om kcnn" 

omtrent crfelqke ziekten onder h1-cck 

lagen van de hevolking te vcr<,preidcn. 

al-,mede het doen van hevolking-,onder

zoek al-, dat aan de criteria voldoet en 

adequate hehandeling<,nlogclltkhcckn 

voo1·handen zqn. Somati,chc genthna

ple " tocge<,taan. nlaM aile nlct-thera

peuti'Lhc geneti'Lhe manipulatie wol-dt 

algeweze11 Dat laat.,te geldt ook voo1 

de Z<)gcnaJnldc kicn1haongcnthcrapic 

Stellingname erfelijkheidsonderzoek 

en gentherapie 

\
1oor/icl,inuf i11Z<1kc n{cll/kt' '11 ddll;Jchorcll 

d{IPiJkiii<}Cil diCili <llilcj ic 11'0/;fC/1 0/I,!CI

~(crud 1\lll oPct!Jcdsu 1 C_t}c 

I )c Ol'crf,c,d siclli'C<jcls i11Z<1kc iocldilllt)scrlic

nd Poor Kllllilc/, CcllcliscJ,c ( c11inl 0111 IIIO

<ic/IJkc lllcdic,J!isn·illt} C/1 lclldc/ISC/1 llddl 

1PC/l~t}C11CCSbndc IC!fCII /c t}di/11 

\V,lliiiCLT f'n'Pcllilc C/l.:o{/,cJ,,ndcln!;f 0/11110-

l}cliJk "· 11'01,/i h('IJolkiii<}IO/I,iuzock <~JJciPc-

ZCII. 

Tocflil~':lill_t} Pdll somt~/I~,L/1c _t}enthctdflic r-, !)c

oorloo}d. i1diC11 ill<)IIJ/lc/1 cell illdiPicluccllllc

,!iscJ,-i/JCid(Jcllilscl' ,/oc/ diclll, kinllhddll<)Cil

i/,udfllc ClJ,icr ,liclll ,,,/,o,lc/1 lc 1Pordc11 

Orgaandona tie 
Hct wct-,voor~o,tcl orgaandon.Jtic 1., 111 

de atgelopen pren door de heide 

Kamer<, hehandeld, en na helangrijke 

wiJZiglngcn rnct algcmcnc "tcn1mcn 

aanvaard --I let bhinct heelt uitelndc

illk na cen langdurige -,chriltclijke e11 

mondelinge hchandeling l'l'll vollcdig 

lnltiZH gcmcngd 1 hc~]i..,~y<..,tccnl met ccn

tr(llc rcgi-.tratic voorgc-,tcld. Kern dlltlr

van i-,, cbt vanar I CJ'J7 aile t\ederLmde1-., 

die de kdt11d van I H 1aar hchhe11 be

rcikt ol hereiken de gelcgenheid kriJ

gcn zich uit te <,prckcn voor ol tegen de 

hc...,chikhaar-,rclling van hun organcn 

dan wei om d1e hevoegdheid over te 

clragcn aan de natJ'->tc vcrwantcn. Bii hct 

onthreken van een vel-klaring wordt 

aangcnomcn, dat hctrokkcnc hczwoJr 

hcctt tegen o1·gaandonatie, rcde11 

\\'llt1ron1 111 '->Olllmigc krrngcn twl)tc].., 

zip1 hi!Jven he-,taan over de ellcctiviteit 

von de nicuwc wet. 

De CDA-11-actie hectt aanvankeli1k hii 

amendcment geple1t voor het hezwaar

-.;y-..tccnl llJJr analogic van de Bclgi<..,chc 

wct-,w<,tematiek waarin uir-,luitcnd ce11 

rcgi<..,tcr \'Jn hczwJJrdcn wordt h11gc

houckn .. , In cen latcre ta-,e, na een 

langdungc -.chor..,ing von de hcraZld..,Ja

gingen heelt de CUA-Iractie h11 gcwil

zigd amendemem hct aanvankeliike 

i)ezwaar<,y<,teenl gckoppcld Jan de in

'-.tCll111llllg vJn de nahc-.ttlJndcn ::') Hct 

gewi1zigd amendemcnt wcrd echter 

door de Kamer venvorpen I )e C:UA

Iractie hectt cchtcr wei voor het wch

voor<,tel en du, voor het gemcngdc W<,

teem ge<,temd, nict 111 de laahte plaat<, 

vanwegc hct k1t dar h11 amendement 

van de CDA-tractie de men,eli1ke 

vrucht werd Ultgc,loten van tramplan

tatie, anencelalcn zijn Ultge-,lotcll van 

toepa"111g van de wet en methode en 

criteria voor de her<,endood volgen<, de 

laat<,te 'land van de wctemchap wl'lte

il)k zullcn worden va<,tgelcgci 1" Het 

CDA-verkiezing<,pmgramma I CJCJ~- I '!'!H 

dringt oan op <..,trathaar<..,tclling von conl

mercil'lc handel 111 111en-,eli1ke wect,el., 



en 111 gcncti'-.ch n1atcriazll al...,mcdc 

u>mmc-ruck hemiddcllllg h11 hct do

nor,chilp Ook die punten ZIJI1 nu wet

tciiJk gcregeld De h11 (J)A-Jmendc

nlcnt gcvraogdc cvalu<Jtic vinclt nJ dric 

iJM p!JJh.' 1 1"1ct uitge,\oten "- cbt tc

gen die tqd- mede JthJnkeiiJk vJn de 

rc<..,u]tatcn - ccn nicuwc d1'-.Lll'-.'-.lC gaat 

ont'-.lJZ\11 over hct ! gccn~-hczwaar-<..,y<..,

teem. 

Stellingname orgaandonatie 

A{/'.r"kcllfk 1'<111 ,!r llilkoiii)/CII I'd II ,lc fl'dill

.rllr I'd II 3r ll'crknl<} 111 ,lc /ll.rkl11k 1'<111 ,lc \hi 

of) 3c onjddHtlonilltc zrd 1PIJZttJilltJ 3t~dfPdl1 

fl /,111/ ~ 111 I ltj C! 1 

Euthanasie en hulp bij zelfdo
ding 
NJdJt onder verJntwoorcleiiJkhcid vJn 

het bhllll't-Luhher' Ill de mcldlng,pro

cedure euthJnJ,ie en hulp hi1 zcltdo

ding wettel11k WJ' vJqgekgd," \welt 

het bh1net-Kok het vcrvolging,hekicl 

ver,llepeld " NJJr JJnlc1ding VJil de 

ITchterliJke uihprJJk 111 de ZJak

ChJhot i' het uitenum van de qer

vem!J'e veriJten. De miniqcr VJil 

Ju,tilie heelt v1a ee11 interview !Jten 

\\Tten, dJt ZIJ het "een JJntrckkeliJke 

gcdJchte vl!ldt" om tcrzake euthJnJ"e 

de medl'che exceptte in het Wctl1oek 

vJn StrJirecht op te nemen in comhllla

tic met ccn toct<..,ing<..,con1n1i'-.'i!C. ~ 1 In 

een 1-ccente hnct JJil de KJmer i' zij 

dJJmp teruggekomen." In het verlcden 

hcclt de Hoge RJJd de medl'che ex

ceptie overigen' pri nu pi eel verworpen. 

De C:J)A-trJctic heeltmidclc\, een lver

worpetll motie de vcr,oepeling vJn het 

vcrvolging,bekld Jlgewezcn. ''' Ook de 

medi,che exceptie i' door hct C:DA Jl

gewezen. Hct CDA-vcrkiezing,pro

grJlllll1J 1'!')4-I'J'JH pkit wei voor een 

rcgcln1Jtigc cvaluatic van de nlclding<..,

pmcedure 

(I lV 2 'I~ 

\)e melding,procedurc i' inmlcldeJ,- te 

"1el ovnigem- gecvJiueerd. ;- Het b

hinet hedt oniJng' ee11 tekurqe\kml 

'tJndputllUitgchrJcht.;' Weli"vaclr hlll

ven euthJnJ,ie en hulp h1j zeltdodlllg 

voorJ\,nog 111 het \'x/ethoek VJll StrJI

recht. \)e voorge,telcle toching door 

rcg1onalc, gcn1cngdc comnli'-.'-.ic'-. hc

oogt hct wcgncn1cn von hclcn1n1crin

gcn voor de 111clcling von cuthonJ'-.ic 

t\lJM het nmldel "crgcr cbtl de kw0JI 

omdJt IJng' een Jchterdeur euthJnJ"e 

en hu\p b11 zeltdoding uit het qrJirccht 

vcrdwijncn. Hct gcvaar drc1gt hovcn

dien, dJt de cne comn1i"ic in gcli1ke 

gevCJIIcn Jnder' oordcelt cbn de 0mlne, 

met Jl, gcvolg, willckeur Hct Jdv1c' 

van ccn rcgJonalc toct'-.1!1g_'-.LOt11111i'-.'-.ic 

vJn mediu, ethiu en fllrl'ten tot Ji cbn 

nict vcrvolging i'i ccn nicuw VLT'-.Chl)n

'cl in het 'trJtproce,recht. De eigen he

me["groep bepJJ!t ciJJrlllee JlthJn' 

voor een dee I, de vrJJg ol cr vcrvolgd 

wortlt. De nicuwe opzct vJn de mcl

ding,procedurc qaJt hJJk' op de tunc

tic vJn het OpcnhJJr .\\iniqcric I (_),\\1 

De doel,telling vJn de melcllng,procc

durc- het vollcdig verJntwoording Jl

lcggcn voor de gcdanc handclingcn -

wortlt op Jt,tJnd gczet. De regionJic 

toet,ing,commi-,,ic holt dJJrmee de 

bredc wJJrhorgtunctie vJn het 'trJt

recht uit 

Toehing door med1ci roept ook de 

vrJJg op v0n hct onJihankeliJk oordccl, 

Jl"ncdc de door hct C:DA J!gewczctl 

invoering vJn de medi,che exccptie, te

nlecr, waar het oordccl van de rcgio

nJic comm"<.ic cr toe kan leidcn dJt 

het 01\l Jtziet van vervolging De 

C:DA-IrJctie vindt dJt de pm1tie vJn 

het 01\1 in de nteU\I'C opzct crn,tig ver

zwJkt worclt. lliJ Jlwijking vJn hct Jd

vie,, nJmc\ijk door toch tc vcrvolgcn, 

zJI het (),\j Jrgumenten moctcn JJn-

-1 
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vocrcn, waarovcr rccht<;<;lriJd kan ont

<;tJJil. Llitc111delijk he<;li,t hij gegronde 

aanlciding hct College vJn Procurcur-. 

Cencraal met 'in<;tcmming van de mi

ni..,tcr von lu...,titic' len gocdc <..,tcrvcn-,

hegelciding door optimalc pall1atievc 

zorg en ruimte voor ho<;pice' ;, een he

tcr en ju1...,tcr ant\voord op de vragcn 

van de patient 111 de tcrminalc fa<;e dan 

her kahiner 111 de nieuwe lncld111g<;p1-o

ccdun: gcctr. Zowcl ten Jonzicn von 

cuthanti"ic Jl-. lcvcn-.bcC;Jndiging nict 

op verzoek die11l daarom va<;tgehouden 

te worden aan de huidige mclding<;pm

cedure 

Stellingen euthanasie en hulp bij 

zelfdoding 

I )c llld.liii<"flloccdurc m//J<iii<ISil' m llJllf' h1l 

:clfdo,liluf dim/ n,Jclll!<!li,J oj1 h<1<1r II'Crbil<} 

111 .lc jnllkliJk <Jci'!'llluur,ltc u'or,lcu 

Em PnwcjJc/nit} Pill/ hu Pcrpof,;nuJ,fJCici.lnt

:llkc culh<ill<l'ic C/1 huf;, ln1 zclf,lo.liu,; II'OI,Ii 

tl(i}CJ/1C-:l'll 

/)c lltc,I/,,J,, cx,cj,liru'orclt ,Ji, ,,,f,ll'<l<fl,li

,;in~;~drond 1'Lrl/ 1tlf/lnl 

Levensbeeindigend handelen 
bij wilsonbekwamen 
l )c naag llJJr hct lcvemhccindtgcml 

k111delct1 wmdt \'Ooral ge<;teld hi1 em

'-.tlg gchandJLtlptc po-.gchorcncn, ]1'.\'

chlatri,chc paticntc11 comatcuzc pa

ttcnten en demcntc hetaankn l)e 

dl"_u<;<;ie 'Piht zich de laahte titd ook 

Jl'- gcvolg \'JI1 de z:tkcn-1\in-. c11 

KJdi1k toe op ('1'11"-.tig gchandiLZlptc 

pa<;gehoretlcn l )c mini<;tcr van lu<;ttttc 

heeft <;tappen ondernomen on1 in hetde 

zaken c-cn oot-dccl tc vcrkrlJgcn va11 de 

Hogc Raad I )c medi,ch-tcchnJ<;clw 

ont\likkelingcn hehhcn de hchande

lt ng<;nwgclltkheden 111 de neona tologte 

<;tcrk VCITLII111d. In vnreweg de mee<;tc 

gcvallcn Ievert dczc vooruitgJng aileen 

maar wimt op omdat pa<;gehot-cn pa-

tiCntJC<.; ccn gun-,tig of olthan'-> n1ct on

gumrig levl'n<;pcrspl'ctid kan worden 

gchode11 Voor cen 1-clatiel klcllle groep 

is dar nog niet haalhaar Dczc kindercn 

<;tcrven ondank, aile tmpJnningen al<;

nog ot h\ijvcn we\ Ill Ieven lllllZH n1ct 

zen ermtige gehreken. ll11 de laat<;tc 

categoric doct z1ch voor de hchande

lcnd art.., de vraog voor ot voortzctt1ng 

\'Zlll de hchandcl1ng nog \\'Cl 111 ovcr

ccn'-.tcmming ,.., met hct pnmJ:rc doc! 

van de gcnee,kundc: ophellcn ot \'lT

Iichten van hct l11ckn \Xiordt dczc 

vraag ontkcnncnd hcont\nHlrd, d0n 

vlocJt dJ.ar tcvcns de gc\\TlCrl..,\TJttg urt 

voort. ol het 111 die gc\·allcn niet huma

ncr J<.., dczc crn..,tJg gchZ1ndicJptc pJtil;n

ttc' 01, keuze van hct 111/ll<;te kwade 

al<;~wg tc Iaten overlitdcn. l)c ~cdcr

!Jndse Vcrcniging voor Kindcrgcncc'-l

kundc en de KNt\1C hehhetl hienl\cr 

,-apporten gepuhltceerd ;•, 1" I k ktn

dcrZlrt'->LTl hchhcJl oniZln.~.., \'(lorgc-.tcld 

all<;cn :::ell tc Iaten lwpalcn ol het <;tJ

kcn \'Jil cen hehamkling 111 '''"''-ko

mcnd gcvzd gcoorlootd j..,_ I )<l<lrtoc zou 

l'l'Il lOCt'-!Jilg<..,lOillllli'->'-liC ingc .... tcJd fll()C

lCn \\ orden hc,taandc uit a1 hen. cthici 

en tur"tcn lk llllllJ<;tcr heclt hit de hc

handcling van de Ri,k,hegrotlllg !'!'!<> 

gezcgd de haalhaarhctd van ee11 toct

'-.Jng-.,commJ<..,'-.ic tc ()Jldcrzuckcn. ! )c Lllt

kom<;tcn \\·ordcn lllL'Cgczrmden 111ct hct 

kahinct<;<;tamlpunt m·cr ck mcldtng<;

procedut-c cuthanJ<;~e ,,·aarin 11ok c\pll

uct aandac ht zal worden hc·<;tccd a an 

her levTn,hcL'indigcnd h,1ndelcn h11 

\\'i I" lll he k \\ J men 

l)e C.[)A-tractlc " \'Jn <H>rdecl dat 

'J11Jkc " van \crhulknd taalgcht-ulk 

\X'annccr aan hct lcvcmhcc'tndlf-:Cnd 

handckn gcen in n1iwilligheid gcdaan 

\'erzock \'Jil hctrokkctll' : "udct·<; ol \'er-

zorgcr-, in gcvJI von crn-.tJg gchJndJ

LJptc pJ-..gchorcncn .'ten grond'-.IZif-! ligt 

< I l\ , -



i'> er leirelijk geen '>[)rake van euthana

'>ie, maar van moord ol dood,Jag. In 

voorkomcnd gcval dicnr zulk, ook ten 

la,te te worden gclcgd De C:DA-IraLlie 

hec!t her voor,tel van de kinderarhen 

algcwezcn. De extra kwct,bare ro,itie 

van men<,cn dtc tltet ol nauwell)b in 

<,taat z11n hun wil te utten verdicnt hij

zonderc aand<Kht e11 he,cherming. 

Stellingname levensbeeindigend 

handelen bij wilsonbekwamen 

I), l[dlh/10\lill' I'd II IPii\OIIiiCkll'dllll'll dl( 

(')lhlt1} t}chdntlicd/J/c /'~ilSf/Chcncncn. LCHJid

lciiZc- f"ycfndlii'Lhc- c11 ,lnllclllc /'dlli;llilll 

,ilclll <}liPddll'ol'f</ic l>ilfl'CII 

In _i}LPdl 11dl1 lcPnhhci,.l!1t1t_t}lll1} nicl Ll/J pcr

zock bn1 cr lltWtl S/lldb ZJIJI l1dJJ culht~nd51C. 

lllddl 11 /clidi1k "''""'/ ll''f'cclllt'dt/k ,/oo,l

d<i<f ddll ,lc ode 

/11 I100ikOIIICI,i <}CI'df k<111 ,/c dlb ['('II f>crOcfl 

,h~cll of) OPlllllilc/11 in t!c zin Pdll JJoo3toc

,/,nd ll'c/1, ll[Ttll'/' i11 iddillc lll'idllilc lcr f>c

oodcliltt} ddll,h lll/1/tr i\ 

Stervensbegeleiding/hospices 
In het kader van de di'LL"'ie' mndom 

hct thuna \'Zln het lcvcmhci'tndigend 

hamlclcn wo1·dt ook ge<,pmken on-r 

<,lervemlwgelcidi ng en h< "PILe<,. I )e 

term ho\plu_·' <..,lt!Zlt voor ccn zorgcon

cept met hct docl de kw0l1teit v0n het 

Ieven v0n <,tcrv enden le verhetcren 

I let kahtm·t-luhher<, Ill hcchttc vcel 

\\'tl;:ndc aon ccn gocdc -..tcrvcn-.,hcgclcl

ding, !lltltlr Jchttc dt1artoc gccn zqxntc 

voorzicn1ngcn nod1g i\ \in1qcr Bor...t 

hood cchtn weer c-cn opcn1ng voor de 

ho,picc-hewcgtng. 11 Lq heraadt ztch 

\l()g op de zorg \·oor de ern...ttg ztcke 

tc-rn1i11alc patient. LtJ hetr-ckr da0rhi1 de 

ontwikkeling V<l!l de ho~piu .. ·-hewcgtng. 

I k (J)A-traLtie heclt <,teed' geplctt 

voor onder Jndere ccn gocde '-.tcrven'-.

hegekidlllg en 0dequ0te pijnhe<,trijding 

J].., Jntwoord op de \TJJg 0111 cuthanJ-

<,ic Het CDA ziet daMtoe ook nadruk

kelljk ecn rol wcggekgd voor de hmpi

ce,. Overigen<, verclient ook de termi

nate thu1,zorg onclcr<,teu11ing, mede in 

relatie tot de hetrokkenhcid van vri)wil

ligcr'-. 

Stellingname hospices 

Alu/lldic rr]llil('5/lildlil<f ,IICIII ('['II I'll(/ [Jidn

,/ccil,- Zljll 1'<111 (('II cjoc,/c 5ICII'CII,f1l'<fc/,-[,/iii<J 

SicrPcllsiJfc}cb,IIII<J i'ld ,/,- zocjfllddlll<lc l>osfll

lL'\ /Jo5fl1UZOI"l} 2d/ Pd/1 (l1 1U/JciJ·;!PCl}C dCiit:f 

''CP(lfliCiti IPOdCJJ. ook i11 (111d11LI(/c ZIIJ 

Positie gewetensbezwaarde 
verpleegkundigen en artsen 
De pmitie van vcrplcegkuncligen met 

gcwetcn..,bezwJrcn 1'-. ogcn..,chiJnlijk 

goecl geregeld 111 de C~Cl vom her zie

kenhui"s-czen. I kt prohlcem cloet zich 

vecbl voor in de voorfa,e; hct <,olltuta

tiege,prck. \'<i'i11111CLT hetrokketlc htj die 

gckge11he1d te kenne11 gcclt hezwMen 

te hebhetl tcgetl hepaalck handelingen 

zoal' Z!hortu<, ot euthana,ic kan zulk' 

ertoc lcidcn dat herrokkcnc 
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111 de procedure alv0lt Z<lll

dcr cbr ee11 en Zlllc.kr "I' zo

d011ig gcmotlvcnd wordt. I )c 

vi11gcr i' daM moeili1k achter 

tc kri1gcn l·u-.tc-., woardoot 

nog0l wJt tn-.tc!ltngen vJn 

klcur vet·,chtetc11 <,pelc11 in 

dat vcrhZ111d ook een rol. 

I k (J).~ trallte hcelt <,teed' 

Bij de voorgestelde 

toetsing door 

regionale, 

gemengde 

ZlJnc.bcht gc\TJJgd voor de 

]lO~JtlC van gc\\Tten'-lhc-

zwJJrdc vcrplcegkundtgcn, 

zowel htj de dchatten over 

de euth0n<J<,te 01, hi1 de he

h0mlcli11g van het wctwoor

'-.tcl \\>'ijzigtng von het Hur-

commissies 

verdwijnen 

euthanasie en hulp 

bij zelfdoding tangs 

een achterdeur uit 

het strafrecht. 

gelqk \Vethock 111 v-crh0nd mel ck 

po'-.Jtie vJn gcwctcn'-ll)(:zwaJrdc werk

nemc-r' •: I let CJ)A heelt de dc,he

tretlc11de 1 Ji111gehouclen 1 motte-Schuttc 

I 
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I 
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mede onde rteken d . De positie van a rt 

se n, die in gewetensnood raken , heeft 

tot nu toe we ini g aandach t gekregen. 

Erke nd d ient daarbij we l te worden , dat 

die gewete nsnood zowel het we igeren 

van de hulp b ij euthanasie of ze lfdo

d in g kan betreffen als het medewerking 

ve rl e nen o nde r o msta ndi g heden , waar

b ij ve rschill e nd geoordee ld wordt over 

de zorgvuldi ghe idsvere iste n e n andere 

aspecten die een rol spe len in de be

sluitvorming. 

Stellingname gewetensbezwaarden 

* Cewetembezware11 i11 de zorg uerdiwe11 volle

dige erk.w11i11g in relatie lol a11dm juudalllw

tele begi11srlr11 ua11 de rechtsorde zoals de be

schenlliug ua11 rechtw ua11 mrdere11 err het 

gel ijkl,eidsbeg i 11sel. 

* Het 11iet dow uau de 11 rededelirrg dat r11en ge

welensbezwarell IJeeft tegw (bijvoorbeeld) 

abo rl11 s prouoca lrr s, eutha11asie err lmlp bij 

zelfdoding bij de sollicitatie of of> e11ig arrder 

tijdstip trjdens de dienstbetrekk.i11g 111ag geeu 

col/sequenties hebbe11 voor de werknerrrer-. 

Tenslotte 
Vooruitgang in de gezondhe idszorg is 

ee n gToot goed. Toe pass ing va n nieuwe 

technieken e n ge neesm iddelen bieden 

ee n op loss ing voo r z iekten e n gebre

ke n. We te nschap e n techno logie mo

ge n da n ook ni e t bele mmerd wo rden . 

N iettemin moge n e n moete n ook gren 

zen geste ld worden. De me ns mag ni et 

o nde rgeschik t raken aan we te nschap e n 

techn ie k, di e de Schepping moe ten 

diene n. De me nselijke waardi gheid 

d wing t onder be paalde o msta ndi ghe

den tot beperking va n de vrijhe id va n 

o nderzoek. De ch ri ste li jke traditi e 

zoekt gee n vera nke ring in de persoon

lijke kwa li teit maar in de no tie van de 

me ns a ls beeld va n God. leder mens is 

uni e k, e n komt tot o ntpl oo iin g in rela

ti e to t de medemens. De wetenschap is 

dus gee n doel op zichzelf. O mdat het 

oordee l over ethi sche kwesties ni et 

waa r:devrij is, z ijn opvattin ge n over 

herkomst en toekomst van de me ns 

evenzeer van betekenis als de univer

se le opvattingen over de mense lijke 

waard ighe id . Daarom staan solidarite it 

e n vera ntwoorde lijkheid evenmi n haaks 

op e lkaar als gerechtigheid en rent

meesterschap. Medisch-ethi sche vraag

stukke n moeten dus vanuit principiële 

inva lshoeken beoordeeld worde n. Dat 

zijn: besche rmwaard ighe id van all e le

ve n en dienstbaarheid aan mens e n sa

menleving. O nde rzoek e n be ha nde lin g 

aan het begin , tijdens e n tege n he t 

e inde van het leven dienen daaraan ge

toetst te worden. 

Dr. A La11si11k is lid unrr de CDA-1iueede 

Karrrerfraclie. 

H. de Vries is beleids111edewerker bij de CDA

Tweede Ka111erfractie. 
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