
V
an C.od lm ge1aakt tot 

kder maakt dat maar voor 

z1chzelt Lilt dat z11n de ex

tremen van de I eactleS or 

vrouwen van een jaar ot (,(), die met hc

hulr van in vitro krtilisatie een kind ter 

wereld hrengen De gehanteerde argu

menten tonen een grote variatie. De 

verkiding is uiteraard groot om een 

eindoordeel dat veelal overwegend ge

voelsmatig wordt geventileerd, dan ook 

maar te staven met alle argumenten die 

cr maar te vinden zijn Dat is even hc

grill1Cl1Jk, als belcmmerend voor de 

ovcrtuigingskracht van de conclusie. 

Opvoedingsgeschiktheid 
Vanuit het bclang van het kind wordt 

we! gesteld, dat vrouwen in de meno

pauzc nict in uann1crking zoudcn nloc

ten komen voor in vitro fcrtilisatie. )uist 

in hct C:DA bn dezc invalshoek her

kenbaar lijken De overheid moet im

mcrs schild voor de zwakke zijn. Wat is 

dan logischcr om oudere vrouwen uit te 

sluiten vanwege het kind, dat toch ge

diend is met ouders die wat orvocding 

hctrelt in de veerkracht van hun Ieven 

zip1. en niet met ouders die hejaard ziJn 

als hun kind i11 de pubcrteit zit' 

In de discussic worden tcgen dczc gc

clachtcngang ccn aantal ...,tcllingcn gc

plaatst llijvoorhecld dat het maar de 

vraJg 1'-1 ot oudcrc VTOU\VC!l n1indcr gc

schikt zijn voor de orvoeding van kin

dcrcn. En dat cr. als datal zo zou zijn 

11atuurli1k altijd uilzonderingcn zijn. 

\'Vaarschijnlijk dan JUist bij die oudere 
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vrouwen die, zich zeer welbewll',t van 

aile voors en tcgens, over willen gaan 

tot 111 vitro krtilisatie ln, zo wordt or

gemerkt. waarom is nooit een runt ge

maakt van situatic<> die nu reeds praktijk 

zijn: vrouwen die nog net voor hun 

menorauze een kind krijgen, oma\ die 

zich ontfcrmen over hun klcinkinderen 

nadat de ouders om welke reden dan 

ook zijn vvcggcvallcn. On1 nog nlZiar 

niet te srreken van de navrante discre

rantie die ontstaat met het gcgeven dat 

de maatschappij hct kennclijk wei toe

laat dat bijvoorbeeld tiencrs kindercn 

krijgen en drugwerslaafde vrouwen kin

dcren barcn. Bovendien: hoe komt het 

toch dat de orvoedingsgeschiktheid 

van oudere vrouwen inecns een item is, 

goed voor menig krantenartikel en tv

rraatrrogram, terwijl de orvoedingsge

schiktheld van oudere mannen 

kennelijk geen reden vormt voor een 

discussie over het helang van het kind~ 

Over deze tegenwerri ngen en vragen 

kunnen hoeken worden geschreven. Zij 

horcn cchtcr niet thuis in een discussie 

over mogelijke c)verheidsmaatregelcn. 

De invalshoek van het belang van het 

kind en in hct vcrlcngde daarvan de or

voedingsgeschiktheid van de wensou

dcrs biedt - hoc bclangrijk op zichzell 

ook in ca<..,u gccn argun1cntatic die 

door de overheid zou moeten worden 

gchantccrd I let is vergelijkbaar met 

dat wat sreelde toen in vitro krtilisatie 

hicr te Iande gangbaar werd: de selcctie 

van wensouders die hoewel in de 

vruchthare lcdtijd - ongewenst kinder-
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loo<, zijn Ook tocn spccldc de vt-aag of 

de overheid, als toci<Jtingscritcrium tot 

in vitro lerttli-;atic, zorgvuldigheidsre

gels moest Stt'llcn ten aanzien van de 

geschikthcicl als ouder
1 

Ook in die cliscus-,ie kon worden ge

stclcl, clat de ovcrhctd als schilcl vom de 

zwakkc het belang van hct k111d moet 

hcschermen. EchtcL het was e11 is nog 

steeds een miwatt111g te mcncn clat de 

overheid daarbij het monopolie heelt. 

Ook in de <,amenlcving hehoort men 

immcrs op te komen voor het kind. Hct 

subsidiariteitsbeginscl gecft uitsluitsel 

over de vraag wie claarbij de pnmaire 

verantwoorclelijkheid hecft de cerste 

verantwomclelijkheid voor de vraag be

trcflende opvoedingsgeschiktheid 111 

het kader van de voortplantingsvrijhcid 

ligt in de samenlcving
2 

De wensou

ders, de hulpverleners. de in litro verti

lisatie-centra zelf mocten de 

toekomsttge opvoedingssituatic van het 

kind beoordelen, de duurzaamhetd/ 

In de in vitro 

fertilisatiecentra 

moet de Ieeftijds-

grens van veertig 

jaar gehandhaafd 

worden. 

hechtheid van de relatie tus-

sen de wensouders, hun hou

ding ten opzichte van hct 

fcit dat mogcliJk een van hen 

niet de biologische oucler 

van het kind zal zijn etcete

ra. Bij het hantcren van se

lcctiecriteria als deze kunncn 

ver<,chillen ontstaan tussen 

de hulpverlcners en instellin-

gen, maar dat is inhuent aan 

de vrijheicl die zij ten opzichte van de 

overhcid dienen tc hehhen. De over

hcid 1nag pa~ ingrijpcn, als rcgcln1atig 

en ernstig inbreuk zou worden gemaakt 

op het belang van her kind. ])aarvan is 

nu geen sprake. ,\ laar ook daarvan algc

zien is hct de vraag, of daarvan per de

linitie en bij voorhaat bii de hier 

betrcflcncle cloelgroep sprake is. 

Situaties kunncn immer<> geclifferen-

tieerd zijn, wat htjvoorhccld te docn hi) 

de vrouw. bij wie de mcnopauze reeds 

vroeg " tngetredetl, en c!IC hovendien 

ecn nog JOnge mannclijkc partner 

hcclt~ I )c dtscussie over vrouwen in de 

mcnopauzc onderstrecpt met andere 

woordcn - althan'> vanuit de uptick van 

opvoedlllgsgcschikthetd van de wcns

ouclers - de vraag naar de I eel t ijd van de 

wcnsouders als cen van de sclccttccrite

na De hcantwoording claarvan ligt 

echtcr niet op hct bore! van de ovcr

hcid. 

Eiceldonatie 
Een andere invalshoek in de discu<,<;ie 

bctrcft hct fcit dat vn1uwcn in de 

menopauze hij in vitro fcrtilisatle gc

bruik moetcn maken van cicellcn van 

een andere vrouw. ,\len zou hct <;~and

punt kunnen huldigcn. dat van de 

noodzaak van eiceldonatic geen pro

bleem moct worden gemaakc zaaddo

natie behoort tot de maatschappelijkc 

realitcit cn de overheicl heeft ook niet 

op de rem getrapt bi1 die ontwikkeling 

Fr i-, kortom zo wordt gcsteld gecn 

speciliek nieuw prohlcem Dat gelclt 111 

dczc redeneri ng evenzo voor de posi tic 

van de donor. De politickc discu<>sic 

over de anonimiteit van de pcrsoon van 

de donor is nog lang nict afgerond 
1 

,\ laar nl de anonimitcit nu wordt opge

heven of nicL er valt ook wat dit aspcct 

betrcft geen onderscheid te onderken

ncn tussen een donor van zaadcellen 

enerzijd'> en ecn donor van eiccllcn an

derzijd'> 

Hicrtcgcn zijn twcc tcgen\vcrp1ngcn 

dcnkhaar. De ecr-,te bctrdt de positie 

van de donor Het CDA is tcrecht 

voorstander van ophctfing van diellS 

anonimiteit ,\v\aar ze]f., als dat hct 

eindresultaat zou ziin van de politieke 

di'>cussie. dan betekent dit nog niet dat 

<llV 1 "~ 



Lhn'-.tcn-dcmucrJtcn Z(J gclukk!g ZlJil 

rnc: de rcairtcil van hct don<Jrschap 

1\atuurliJk gaol hel hrcr nict om de 

\TZUg o! de \'I'Cll'>OU(kr die van de hulp 

\'Z!!l ccn dono! f!ebruik wil 111t1ken gecn 

kind mog \\'(lrden gcgund. l-Iet gaJt er 

even1nrn om ot het kind n1et harrnoni

eu' tot Zllll recht zou kunnen komer1 hiJ 

deze wensouders. We\ IS echter de 

vraag aan de orde. ol er1 111 hoeverre 

ak naaq zaaddonatic ook 

tegcn Clccldonatle \Vordt echtcr uttgc

ho\d door het kit dat zaaddonatie ook 

niet wench tegcngegJan. 

Fen twccdc tegenwerping is dan ook 

VJ!l grotcr hcbng. i-\ndcr-.; dJn in gcval 

van zaaddor1atie zi)ll hiJ eiceldonatie 

medische verrichtingen noodzakelijk 

om de geslachtscellcn te verkrijgen. De 

donoren • zullcn een hormonalc <;rimu

lcring n1octcn ondcrgaan om de gc-

wemte eicellcn te 

ctccldonJtlc gJnghaar zou 

worden de mecst idealc 
Niet de opvoedings-

produceren, en operatieve 

ingrepen mocten leiden 

tot het kunnen alstaan er

van. Ten opzichte van de 

zaaddonatic hctekent dit 

een I verdere) medical ise

ring van de voortplanting. 

Ook in een ander opzicht 

wordt de rncdicalisering 

vcrgroot. Het is evident 

dat het karakter van eicel

donatie een andere is dan 

hijvoorbeeld een orgaan

'-.ituatic r ccn gczin waarbij 

gcnet1'.ch en '-lOUJal ou

clcrschap samenvallcn en 

waarhiJ het kind in lidde 

en gchorgcnhctd tot zip1 

ITl ht kan komen) vcrdcr 

wegg\IJdt Het kit dat in 

andere gczrn-.;<..,ituatte-.; dJn 

hct traditionelc I zoals 

geschiktheid maar 

de normering van 

de geneeskunde is 

een argument tegen 

in vitro fertilisatie 

bij vrouwen in de 

l\vcc <>udcr<..,/vcrzorgcr-.. 

van ge\iJk gesl<~cht. ot een 

overgang. 

gczin waarbir ccn van de ouder-, niet de 

hiologischc oudcr van hct kind is r ook 

van eenzcllde \icicle en geborgenheid 

<,pr<~ke kan zirn implicccrt immer<, niet 

dat de hloedvuwanlschap van ouder en 

kind nict Villl hetckenis IS. 7:rJJ!s het he

lang van hct samenvallcn van genetisch 

met sociaal ouderschap andere gezim

vormen niet diskwalihceert, zo here

kent erkenning van deze andere 

gezin-..vormcn dan hct traditionclc nog 

gccn ontkcnntng van de bijzondere 

waardc van hct traditionelc gezin 

\)cze chrislcn-denwcralisch hcrkcnba

tT tcgcn\vcrptng j-, nict van bclang ont

hloot. luist in dit Luropccs Jaar van bet 

gezin zou de disurssic over hct gczin 

door d1t 1nzicht hepaald worden ver

hcldcrd. De overluiging'ikracht van de 

tcgcnwcrping van hct zogcnaan1de 

kcnhaar ouderschap 1 het samenvallen 

van genctisch en sociaal ouckrschapl 
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donatie. Bii de laat<;te i'> het oogmcrk 

het Ieven van een ander te redden ol op 

zijn minst in medi,ch opz1cht kwalita

tid tc verhcteren. liccldonalie cchtcr 

gaat voorhir aan dit strikte karakter van 

de gcncc<;kundc. omdat het gaat om 

lwt vcrvullcn van een kinderwem. Ln 

dan nog met behulp van in vitro krtili

<;atle, waarhiJ onvruchthaarheid niet 

wordt vcrholpen (deze blijh immers 

beslaan) maar omzeild. Daarmee is niet 

aileen <;prake van cen toenemcnde 

'kwantitaticvc' medicalisering zoals eer

der aangcgeven ( mecr mcdische ver

richtingcnl. maar ook van een 

toenemcndc 'kwalitatieve' of inhoude

\ijke mcdica\i-,ering ieen bcrocp op mc

dische technologic als oplos.,ing voor 

cen probleem dat ccn niet mcdi-,ch tc 

duiden oorzaak hedt). Dit vorml ecn 

rcden om in vitro fertilisatie biJ aile 

vrouwen die afhankclijk zijn van cicel-
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donatie at te wijzen. llij vrouwen in de 

menopauze komt er nog een ', hierna

volgcndJ urgument bij. 

Normering van de 
geneeskunde 
Een argument dat niet vaak wordt ge

bczigd in de di-,cl!',sie maar dcsondanks 

de kern ervan is, hetrdt het karaktcr 

van het mcdi-,ch handelen. Wil de ge-

neeskunde niet verworden tot een 

wensgenecskunde, waarhiJ de hchoefte 

van de patient zonder mecr wordt ver

heven tot lcgitimatie van het handelen 

van de arts, dan moet het medisch ka
rakter van de geneeskunde meer wor

den hcnadrukt. !\leer concreet houdt 

dit in, data is rcgel in iedcr geval sprake 

zou moeten zijn van een hiologisch gc

hrek of een medi.,che afwijking llij 

vrouwen in de menopauze is we\i<,waar 

<,prakc van onvruchtbaarheid, maar de

ze is bij hen nict te bcschouwen als een 

hiologi'>ch gebrck ot een medischc at

wijking Vanwegc de niet mcdi.,ch als 

------------ gebrek te duiden oorzaak 

Een beraad waarbij van de onvruchthaarheid 

de medisch-ethische 
zouden de bctrdtcnde vrou-

\Vcn nict in aann1erking n1oc-

problematiek in een ten komen voor 1n v1tro 

cultureel kader 

wordt geplaatst, is 

noodzakelijk. 

tcnilisatie" 

Deze rcdenering is ook con

sistent met de benadcring 

die hct (])A eerder hedt 

gcbezigd bij een vcrgclijk

haar probleem: mogen lcshische paren 

in aanmerking komcn voor in vitro fcr

tilisatie~ Ook daarhij is de vraag van de 

geschiktheid a\-, ouder en vandaan11t 

hct belang van hct kind uitermatc bc

langrijk, maar lllCt ccn vraag die door 

de ovcrheid heantwoord client tc wor

den. De primairc verantwoordclijkhcid 

ligt bij de wen<,oudcr'>, de artsen, de in 

vitro lcrti\i-,atic-ccntra. Wei i'> de vraag 

aan de orde naar de oorzaak van de on

gcwenste kindcrloosheid. Deze is nict 

gelcgen 111 de oiwruchtbaarheid van de 

wemouders. Twec \c<,bicnnes kunnen 

immers samcn gccn kind krijgen ol ZIJ 

nu vruchthaar zijn of niet. Evenmin als 

hl) vrouwcn in de mcnopauzc IS hicr 

'>prakc van cen biologische alwijklllg ot 

ecn medisch tc duidcn detect als oor

zaak van de kinderloosheid. \)aarin, en 

niet in de opvoedingsgcschikthcid van 

de betrcffende vrouwen. ligt dan ook 

de rcden om in vitro lcrtilisatic te he

perken tot man/vrnuw-parcn 

Regelgeving 
De ovcrheid hcdt als hocdstcr van hct 

algcmeen belang ecn taak hij her nor

mercn van de gcneeskunde. ,\\omcnteel 

houden de twaalt in vitro lertilisatic

centra zich ide een wat strikter dan de 

ander) aan een lcdtijdsgrem van -Hl 

jaar Dat is neergelegd in protocollen 

Hct 1'\anning<,bes\uit vcrplicht de cen

tra wei protocollcn tc hchhen. maar de 

concrete invulling ervan i<.; aan hun ver

antwoordeli)kheid overgelatcn Celet 

op de reed., bestaande zcltregulenng 

zou de ovcrheid niet over moetcn gaan 

tot vcrhodswctgeving, nla(lr \vel vanwc

gc haar eigen verantwoordclijkheid 

voor de normcring van de technologic 

moeten bevordercn dar de vcrschillcn

dc protocollcn lwaaraan de centra zich 

in de regcl goed houden i een gcmccn

<,chappeli)ke inhoud hehben. 

BelangriJker nog is. dat de than<, gcqc\

de lecftiJd<,grens van !0 Jaar wordt gc

handhaatd. Die lcdtijd'>grcns. die 

vrocgcr ligt dan die van her in de rcgcl 

ingaan van de mcnopauzc. wordt nu tc

recht gehantccrd vanwegc de risico\ 

die aan in vitro fcrtilisatic hi) vrouwcn, 

ouder dan ~() par, zi1n vnhondcn. 

Afstcmming met andere Ianden over 

het te voeren helcid i'> gcwcn'>t. 



tv1cdi5ch toerisme over de grenzen 

hcen naar Ianden die een minder strikte 

regeling zouden hanteren is op zichzelf 

weliswaar geen reden om zelf een ande

re nationale regelgeving voor te staan. 

1\laar dat neemt niet weg dat bedoeld 

toerisme ongewenst is. Ab het gaat om 

aantasting van fundamenten van onze 

rechtsorde die de zwaarte hebben van 

grondrechten (zoals bij het experimen

teren met embryo's) zijn juridisch af

dwingbare Europese rechtsregels 

noodzakelijk In casu echter is onder

lingc afstemming, bijvoorbeeld via de 

Raad van Ministers van 

Volksgezondheid en van justitie, meer 

adequaat. 

Cultureel beraad 
Het voorgaande lcidt tot de conclusie 

dat de overheid in de discussie over in 

vitro fertilisatie bij vrouwen in de over

gang niet de opvoeding<,geschiktheid 

maar de normering van de geneeskunde 

ak argument zou moeten hanteren. Het 

fcit van een (verdere) rnedicalisering 

van de voortplanting door de eiceldo

natic, alsmcde de uitholling van het 

medi,che karakter van de geneeskunde 

omdat de oorzaak van de onvrucht

haarheid bij de betretfende vrouwen 

niet als mcdisch gebrek is te duiden, 

zijn in het kader van die normering de 

argumentcn. Uit de normcring van de 

geneeskunde vloeit ook voort dat me

di5ch ingrijpcn verantwoord client te 

zijn; vJnwcgc de ri~ico's van in vitro 

fertili-,atie bij vrouwen die ouder zijn 

dan 40 jaar client die leeftijd5grens te 

worden gchandhaafd op de wijze zoal'> 

hierboven aangegcvcn. 

Regelgeving van ovcrheidw:ege echter 

neemt de noodzaak van een cultureel 

bcraad nict weg: een beraad waarhij de 

medisch-ethi5chc problcmatiek in cen 
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cultureel kader wordt geplaatst. Dan is 

de primaire vraagstelling niet of bij

voorbeeld in vitro fertilisatie bij oudere 

vrouwen mag, maar de vraag in hoever

re de zin van het Ieven met het krij

gen/hebben van een kind is gegeven; 

de vraag of tevredcnheid (met kinder

loosheid) niet ccrder als deugd moet 

worden beschouwd dan als een zich fa
talistisch neerleggen bij een noodlot; 

de vraag in hoeverre wij de gcnce5kun

de willen hanteren om aan sociale, niet

rnedische behocften te voldoen, in 

hoeverrc wij een medicalisering van de 

voortplanting willcn. In het rapport 

'Cenen en grenzen'" van het 

Wetenschappclijk lnstituut voor het 

CDA zijn concrete overheidsrnaatrege

len, voorwaardenscheppend voor zo'n 

cultureel beraad, genocrnd. Met het 

oog ook op de toekornst, die ons van

wege de ontwikkelingen in de medi-

5che technologic nog met vele en 

indringende vragen zal confrontercn, 

zijn deze van wezenlijk be lang. 

mr. YFM A Tim merman-Buck 

No ten 
De vcrlciding te groot' door mr Y.E.J\1 A. 

.l.Jmmerman-Huck, ( /1n'ilcn f)emotwii~Lhc 
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Hct kadcr waurblllllen de vraag naar opvoe

dmgo:;gc'>chiktheld '->lJat. namclijk dat van de 

rrm_rcaticvrijhcld, ]<, VJll helang Len andere 

contck.:;t i'v,'aarhlj hl)voorbeeld n1euw oudcr

.:;chap wmdt bc\verk<..tei!Jgd h1j reed<, gchorcn 

kllldcren, adopt1e! kan rcdcn Z1J!1 voor een an

dLT'>O(Jrttgc ovcrheJd-.hem(Jetel11'> 

Z1c over hct \Vchontv.icrp dat naJr de Raad van 

State i..:; gczondcn. '1\tag tk weten \VIC fll!Jtl va

der t'-. ~' door nn Y F 1\l.A T1mmerman-Buck 

('}),'flct~tccl (J !ehruJn J<)t)2 

-1- 'lw kon!orm hct vigcrcndc verkwztng-.pro

gram :' artJkcl l. i.-1-2 vJn het pa-. va<agc-.tcldc 

verkiezlllg-.program \Vdl c'l111 tclt 

5 Ook 1ndwn eJccllcn van ccn foctu-. zouden kun

ncn worden vcrkrcgcn ZIJll mcdJo.;chc vcrncht~n

gcn noodzakclnk Op deze -.pcu!Jcke 

prohlcnl,ltlck zal h1er n1ct worckn 1ngegaan 

(J In dczc rcdcncnng worden hJologJ'>Lhc gcgc

vcnhcdcn gekoppcld aan de zin en hct karaktcr 

() 
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van mcd1..,l h 1ngnqx·n !\let dczc koppcl111g on

dcr<.,chudt z1ch dczl' gcdcll htcng,1ng VJil de 1 c 

ckncnng WJtlrlll h1ologi..,l he gcgcvcnhcdcn op 

?:ILh zcll normcrcnd ZIJ!l ( )p de kanttl·kcnln

gcn h11 dJt 'hlologJ<.,li<.,Lh' dcnkcn gJJt hct Ill de 
!JUL<.,tc noot gcnocmdc re~pport Cmcn ll! cjUIIZW 

lii[V(llTig Ill 

Z1c '.Lonlorm hct \·1gcrcndc \'l'rkll'Zlllf.!<.,pro

grJJlllllcl,l JltJkcll ~ -1-I \'Jil ll'.~tcd11/t'll 

( ;fJJCII Cll 1jll'1JZOI, CUI c/1 1 hic!J-,JnJIOl 11111'-l /Jr /llj,/rdljl ddli 

,It JJ,cll•~lt OPCI clc _<jtlllcc/lllo/o,;Jt, ccn rt~pport VJil 

hct \X.'etcno.;Lh<ippclrJk lmt1tuut voor hct ('[).-\ 

lllCI J()t)] 
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