
Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck 

Zorg voor de zwakke 

'De inzet van het GOA, ook voor de ko
mende periode, moet een echte samenle
ving zijn, waar plaats is voor een ieder, of 
deze nu ziek of gezond is, gehandicapt of 
niet, en waar plaats is voor zorg voor de 
ander. 'Aan het woord is GOA-Tweede Ka
merlid drs. F.J. Laning-Boersema. De over
heid wordt geconfronteerd met actuele 
vraagstukken die a/ snel kunnen leiden tot 
een ad-hoc-politiek. Het is daarom nood
zakelijk deze te blijven benaderen vanuit 
een christen-democratische visie op de 
zorg, waarbij de maatschappelijke realiteit 
uiteraard niet kan worden genegeerd. La
ning doet in een gesprek een aantal con
crete suggesties voor het nieuwe verkie
zingsprogramma en pleit voor een 
nationaal platform voor de ethiek. 

Mevrouw Laning-Boersema is huisarts en 
vanaf 1982 lid van de Tweede Kamerfrac
tie van het CDA. Haar valt in de eerste 
plaats een toenemend consumentisme op: 
'De moderne mens plaatst zijn bestaan te 
zeer in het perspectief van gezondheid en 
ziekte, in plaats van dat gezondheid en 
ziekte een plaats in ons bestaan hebben. 
Men beleeft ziek zijn dan ook vaak niet meer 
als een 'ervaring', maar eerder als een hin
derlijk incident. Daar komt bij, dat het con
sumentisme berust op het 'hier en nu'. Als 
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het geloof in een Ieven na de dood ont
breekt, komt het hiernamaals centraal te 
staan, en moet ook alles hier en nu kunnen 
worden beleefd. lk denk dat dit een van de 
redenen is waarom mensen gezondheid 
zo'n hoge plaats geven op de lijst van be
langrijke zaken voor Ieven en welzijn. Soms 
nog hoger dan een goed huwelijk of een 
vriendenkring.' 

Er is echter ook een andere kant van de me
daille. Een goede gezondheid kan immers 
toch voorwaarde zijn om verantwoordelijk
heid voor anderen te dragen? Mevrouw La
ning-Boersma: 'Uiteraard, daarom moet 
zorg voor de eigen gezondheid ook als een 
ethische plicht worden beschouwd. Maar 
die relatie met de verantwoordelijkheid voor 
anderen of voor de samenleving als geheel 
hoeft nog niet te leiden tot het consumen
tisme zoals zich dat voordoet. Het tegen
deel kan zelfs het geval zijn. Juist vanwege 
die relatie mag de zorg niet autonoom en 
technocratisch groeien ten koste van an
dere waarden, maar dient juist de uitdieping 
en versterking van die andere waarden te 
worden beoogd. Op macro-niveau betekent 
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dit, dat de gezondheidszorg niet groeit ten 
laste van milieubeheer, werkgelegenheid, 
sociale zaken, huisvesting, maar juist dank
zij en parallel hiermee. Anders gesteld: geld 
dat besteed wordt aan de bescherming van 
ons leefmilieu, aan huisvesting of bestrij
ding van de werkloosheid komt ook min of 
meer rechtstreeks ten goede aan verbete
ring van de gezondheid van burgers. Maxi
male behoeftebevrediging op het gebied 
van de volksgezondheid kan dus niet het 
laatste (ant)woord zijn'. 

Het consumentisme staat niet los van de 
technologie: 'In de gezondheidszorg vindt 
vaak diagnostiek plaats die voor de thera
pie van de patient geen enkele zin heeft. 
Toch gebeurt dat, opdat door een eventu
ele verfijning een diagnose met meer ze
kerheid kan worden gesteld, of opdat 
nieuwe apparatuur gebruikt kan worden. Zo 
wordt een oudere vrouw in de stervensfase 
tegen haar wil toch nog naar een naburig 
ziekenhuis doorverwezen om een hersen
scan te Iaten maken. Oat dient geen doel 
meer voor de behandeling, hooguit nog 
voor de diagnostiek. Gevolg: een zeer ver
drietige vrouw en een volstrekt onnodige 
toename van de kosten van de behande
ling. De techniek heerst soms, zelfstandig, 
dwingend. De techniek is er en daarom 
wordt zij gebruikt. Als we zien welke agres
sieve 'therapieen' we nog toepassen in de 
eindstadia van het Ieven, lijkt het soms dat 
we meer bezig zijn met stervensbestrijding 
dan met stervensbegeleiding. We consta
teren in de afgelopen decennia een cul
tuuromslag in de gezondheidszorg. Medi
sche onmacht werd medische macht. 
Medisch handel en richt zich daarbij niet zel
den tegen de mens en diens waardigheid'. 

' 
Monteu rsmodel 
Naast consumentisme en technocratie valt 
het individualisme, de autonomie-idee op 
als een heersende tendens. Deze ontwik-
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keling slaat het CDA-kamerlid met zorg 
gade: 'De autonomie-gedachte betekent 
letterlijk zelfbepaling van de patient. Geluk
kig is in de loop van de tijd de patient als 
verantwoordelijk persoon meer in beeld ge
komen. In het tien jaar geleden vigerende 
verkiezingsprogramma was ook al aange
geven, dater meer evenwicht moet zijn tus
sen de inbreng van de patient als erva
ringsdeskundige en andere deskundigen. 
Maar ik ben nu bang dat de balans door
slaat naar de andere kant, naar de rechten 
en de autonomie van de patient. We drei
gen terecht te komen in een monteursmo
del, waarbij de arts de uitvoerder is van de 
opdracht van de patient. De eigen verant
woordelijkheid van de arts dreigt daardoor 
nu uit het zicht te verdwijnen. De medicus 
moet zich wat dat betreft ook bezinnen op 
zijn eigen taak en opdracht. Het vorige Pro
gram van Uitgangspunten zegt treffend, dat 
de politicus niet de enige noch de belang
rijkste bouwmeester van onze samenleving 
is. De overheid kan natuurlijk wei sturen, 
door middel van subsidies, door voorzie
ningen al dan niet in het basispakket op te 
nemen, gedragscodes af te dwingen en de 
beroepsgroep te vragen de echte 'needs 
and demands' in beeld te brengen. Maar 
kerken, organisaties en instellingen in de 
gezondheidszorg, artsen en patienten zelf 
hebben hier een heel belangrijke verant
woordelijkheid. Christen-democratische 
politiek zal - dat zeg ik het vorige Program 
van Uitgangspunten graag na- verder moe
ten rei ken dan het registreren en honoreren 
van allerhande verlangens van burgers. 
Onze opdracht voor de politiek is een appel 
te doen op de gezindheid van mensen en 
organisaties en tegelijk zorg te dragen voor 
maatschappelijke structuren waarin zij niet 
op voorhand worden afgehouden van hun 
bestemming maar daarnaartoe kunnen 
groeien en daarin worden ondersteund'. 

Het Program van Uitgangspunten is voor 
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mevrouw Laning-Boersema een politieke 
bijbel. De daarin verwoorde fundamentele 
problemen en hun benadering doorstaan 
ook de tand des tijds: 'In het Program stond 
bij de vragen voor de jaren tachtig ten aan
zien van de problemen van Ieven en dood, 
dat onze samenleving moeite blijkt te heb
ben voldoende ruimte te bieden aan kwets
bare vormen van menselijk Ieven of aan 
menselijk Ieven dat niet beantwoordt aan de 
doorsneeopvatting van wat volwaardig 
menselijk Ieven is. Hierin is geen verande
ring gekomen. Sterker nog: voor de jaren 
negentig zullen deze vragen nog indrin
gender op ons af komen door de technische 
mogelijkheden. Ontwikkelingen in de tech
nologie kunnen een zegen zijn. Maar soms 
staan ze ten onrechte onder de noemer 'lij
den voorkomen', terwijl ze eerder geplaatst 
moeten worden onder de noemer 'eugene
tica'(wetenschappelijk onderzoek naar ver
betering menselijk ras). We moeten het 
aanvaarden van lijden een plaats geven in 
het Ieven. In de bestrijding van ziekten en 
handicaps zijn we doorgeslagen naar de 
andere kant. 
Er is een tendens, een cultuur te bemerken 
waarin weinig plaats is voor minder be
deelden. Soms wordt letterlijk tegen de ou
ders van een gehandicapt kind in het open
baar gezegd, dat het toch niet meer nodig 
is om in deze tijd zo'n kind te krijgen. De 
zeer sterke aandrang, vooral van weten
schappers, om ziektes en handicaps te ver
minderen, werkt voor hulpbehoevenden 
soms benauwend'. 

Preventie 
Maatschappelijke ontwikkelingen en ten
densen in de geneeskunde die duiden op 
consumentisme en technocratie dringen 
preventie in een marginale positie. Me
vrouw Laning-Boersema: 'Meer en betere 
voorlichting: het klinkt afgezaagd. Oat 
neemt echter niet weg dat daardoor veel 
leed en ook veel ethische problemen kun-
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nen worden voorkomen. Mensen weten 
vaak te weinig over de technieken zelf. Er 
is een aantal vrouwen bijvoorbeeld, dat zegt 
niet aan in vitro fertilisatie te zijn begonnen, 
als men weet had gehad van het risico op 
meerlingen en de noodzaak/wenselijkheid 
van een eventuele selectieve abortus. Veel 
vrouwen kennen ook de verhoogde risico's 
niet voor deze kinderen en henzelf bij een 
vroeggeboorte. 

Er moet meer nadruk op preventie 
komen. Hoeveel vrouwen denken niet, dat 
je vruchtbaarheid goed is als je je maande
lijkse periode maar hebt? Als je weet, dat 
de kans op het krijgen van een kind ver
mindert met het voortschrijden van de leef
tijd, en als je weet dat door het hebben van 
verschillende relaties bepaalde infecties de 
vruchtbaarheid kunnen doen verminderen, 
kun je vele ziekenhuisbezoeken voorko
men. Tevens kan voorkomen worden dat 
men zich genoodzaakt ziet gebruik te 
maken van hoog-technologische hulpmid
delen zoals in vitro fertilisatie. En dat bete
kent weer, dat de daaraan verbonden ethi
sche vragen zich niet voordoen. Uiteraard 
moet ieder zijn/haar eigen keuze maken, en 
mag de overheid niet propageren dat men
sen maar bij wijze van spreken v66r hun 
dertigste jaar kinderen moeten krijgen. Wei 
gaat het om het propageren van de weten
schap en kennis van de risico's van bij
voorbeeld het uitstellen van het krijgen van 
kinderen. 

Over het algemeen wordt veel geklaagd 
over de voorlichting. Pre-implantatiediag
nostiek bijvoorbeeld is een techniek, waar
bij bij een embryo dat zich buiten het moe
derlichaam bevindt kan worden nagegaan 
of het een gevreesde erfelijke aandoening 
heeft of niet. Aileen gezonde embryo's wor
den in het moederlichaam geplaatst. Soms 
doet men het voorkomen, alsof mensen met 
behulp van die techniek dus een gezond 
kind kunnen krijgen. Maar dat kan helemaal 
niet worden gegarandeerd. Wie met andere 
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woorden kiest voor pre-implantatiedia
gnostiek, kan prenatale diagnostiek en mo
gelijk ook het abortusvraagstuk niet ontlo
pen. Voorlichting moet zich overigens niet 
aileen richten op de patienten. Bij artsen 
heerst ook nog steeds veel onkunde over 
bijvoorbeeld erfelijkheidsdiagnostiek. 

Medisch handelen richt 
zich niet zelden tegen 
de mens en diens 
waardigheid 

Geneeskunde duidt op het genezen, helen 
en voorkomen. In deze tijd komt het laatste 
niet goed meer uit de verf. In het kader van 
de stelselherziening is men terecht be
vreesd, dat preventie tussen wal en schip 
zal vallen, omdat jeer geen direct resultaat 
mee kunt boeken.' 

Handhaving wetgeving 
Een geheel ander probleem betreft de 
handhaafbaarheid van medisch-ethische 
regelgeving. Kan gesteld worden dat de 
abortuspraktijk niet conform de letter en 
geest van de Wet Zwangerschapsafbreking 
is en dat dit mogelijk ook het geval zal zijn 
met de euthanasieregeling? Mogen we ons 
als christen-democraat wei tevreden stellen 
met de normstelling, als deze op papier 
klopt? Of zouden we toch, omdat we ook de 
handhaafbaarheid van regelgeving serieus 
nemen, zoveel mogelijk moeten aansluiten 
bij wat in de praktijk handhaafbaar en uit
voerbaar is? 
Mevrouw Laning-Boersema stelt allereerst 
dat de abortus- en euthanasieproblematiek 
qua regeling fundamenteel van elkaar ver
schillen. Een terugblik op de aanvankelijke 
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veronderstellingen bij de abortusregelge
ving is nodig om een en ander te verklaren: 
'Bij het aanvaarden van de Wet Zwanger
schapsafbreking is steeds het accent ge
legd op de afweging van de noodsituatie bij 
de vrouw en de bescherming van het Ieven 
van het kind. Destijds was de idee, dat het 
kind in de arts de advocaat voor zijn Ieven 
had. In de loop van de tijd echter heeft een 
elementaire verschuiving plaatsgevonden, 
doordat de wens van de vrouw centraal is 
gaan staan. De rol van de arts verschoof 
van de advocaat voor het Ieven van het kind 
naar een toeschouwer aan de zijlijn die stelt: 
wie ben ik, om die wens tegen te spreken? 
Ook voor de Partij van de Arbeid is die ver
schuiving een verrassing geweest. Overi
gens moeten we niet vergeten, dat vaak pas 
in de twintigste week van de zwangerschap 
naar aanleiding van prenatale diagnostiek 
wordt geaborteerd. Feitelijk houdt dit in, dat 
een zeer vroege bevalling wordt opgewekt, 
met aile emotionele problemen voor de 
vrouw vandien. Deze problemen worden te 
vaak weggemoffeld'. 

Naast een andere taakopvatting van de arts 
speelt nog een ander gegeven: abortus 
wordt nu - anders dan ten tijde van de tot
standkoming van de wet - veelal als tech
niek gehanteerd in een situatie die opzet
telijk tot stand is gebracht en dus niet meer 
als noodsituatie kan worden betiteld. Na 
een erfelijkheidsonderzoek bijvoorbeeld, 
waaruit blijkt dat men een bepaald risico 
heeft een gehandicapt kind te krijgen, kan 
ophoopvanzegeneenzwangeffichapwo~ 

den ge"initieerd. Blijkt na prenataal onder
zoek, dat van de gevreesde handicap 
sprake is, dan wordt geaborteerd. Mevrouw 
Laning-Boersema: 'lnderdaad. Dit voor
beeld is overigens nog te begrijpen, want 
het verwachten van een kind met een zeer 
ernstige handicap is een voor velen nog in
voelbare reden. Maar de situaties zijn be
paald niet theoretisch waarin het kind ge-
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woon niet gepland was. De babyspulletjes 
zijn al weggegeven en het derde kind is 
daarom uiteindelijk niet welkom, of - een 
ander praktijkvoorbeeld - ten tijde van de 
uitgerekende datum wordt in het buitenland 
een zestigjarig huwelijksfeest gevierd. Daar 
komt bij, dat artsen soms door hun behan
deling (hormonale stimulering, het inbren
gen van een te groat aantal embryo's bij in 
vitro fertilisatie) ook medeverantwoordelijk 
zijn voor situaties die zij van tevoren heb
ben kunnen voorzien, maar menen te kun
nen oplossen met behulp van de abortus
wetgeving. 

Vanwege deze verschuivingen is een na
dere bezinning op de abortuswetgeving 
nodig. lk bepleit geen evaluatie van de ge
hele wet, maar wil met name de verant
woordelijkheid van de arts nader onder de 
loep nemen. Neem je als wetgever je eigen 
regelgeving serieus, dan moet je willen 
weten wat precies aan de hand is. lk weet 
niet of de overheid een dergelijke ontwik
keling kan keren. Zij moet zichzelf in ieder 
geval ertoe verplichten te signaleren waar 
en waarom de wettelijk vereiste noodsitu
atie z6 kon worden opgerekt. Daarmee 
moet in ieder geval bij nieuwe technieken, 
die wezenlijk dezelfde problematiek betref
fen, rekening worden houden'. 

Volgens de euthanasieregeling moet ook 
daar sprake zijn van een noodsituatie. 
Waarom is het vraagstuk van de hand
haafbaarheid bij abortus anders dan bij eu
thanasie? Mevrouw Laning-Boersema: 'AI
Iereerst: euthanasie blijft verboden, terwijl 
abortus is toegestaan, mits .. In de tweede 
plaats verschilt de besluitvorming bij eu
thanasie juridisch fundamenteel van die bij 
abortus. Als de arts bij euthanasie namelijk 
beweert dat van overmacht in de zin van 
noodsituatie sprake is, is hij verplicht aan te 
geven waarom daarvan sprake was en hij 
al naargelang handelde. Bij een abortus 
wordt weliswaar het feit van de Ievens-
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beeindiging gemeld, maar niet de reden(en) 
die ertoe leidde(n). 
lk reken erop, dat strenger wordt gecontro
leerd of euthanasie ook wordt gemeld. Dat 
kan bijvoorbeeld door het stellen van vra
gen aan nabestaanden of ziekenhuizen 
waar relatief weinig of geen meldingen van
daan komen. In ieder geval kan de arts zich 
met de nieuwe regelgeving - als de Eerste 
Kamer daarmee akkoord gaat - niet meer 
verschuilen achter de geheimhoudings
plicht of achter het gegeven dat hij zichzelf 
niet in staat van beschuldiging hoeft te stel
len. 
Overigens is door de CDA-fractie in het eu
thanasiedebat duidelijk gesteld, dat niet de 
wil van de betrokkene de hoogste norm is, 
maar dat de noodsituatie de allesbepalende 
factor is! Daarbij is het ondraaglijk, niet te 
verlichten lijden een vereiste, en - wat mij 
betreft - het feit dat de betrokkene zich in 
een fysieke stervensfase bevindt. Zou de 
wil van de betrokkene van bepalend be lang 
zijn, dan zouden we terecht komen in een 
monteursmodel'. 

Europees beleid 
De commissie van het Wetenschappelijk ln
stituut voor het CD A, die het rapport 'Genen 
en grenzen' samenstelde, pleit voor Euro
pese afdwingbare regelgeving, onder an
dere omdat een adequaat nationaal beleid 
niet kan worden gevoerd als de regelge
ving/het beleid in een ander land soepeler 
is. Bij opheffing van de anonimiteit van de 
donor van geslachtscellen bijvoorbeeld on
staat een zuigkracht van Belgie, en ten aan
zien van experimenten met embryo's geldt 
dat ten aanzien van Engeland. In het kader 
van de Raad van Europa en de Europese 
Gemeenschap is men wei met de materie 
bezig, maar vooralsnog is dat een moei
zame aangelegenheid. lntussen gaan de 
lidstaten voort met hun eigen wetgevings
processen. Bovendien: als wij een muurtje 
om Europa zouden kunnen bouwen, kent 
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Als wij een wat stringenter beleid voorstaan, dan moeten we de zuigkracht van het bui
tenland maar voor lief nemen. 

ook Europa weer een buitenland. Het pro
bleem wordt met andere woorden niet op
gelost, maar verplaatst. Hoe kunnen we uit 
deze vicieuze cirkels komen? 
Mevrouw Laning-Boersema: 'lk maak mij 
nog niet zo druk over wat in andere Ianden 
- in tegenstelling tot Nederland -wei is toe
gestaan. Je moet uiteraard goed op de 
hoogte zijn van wat er speelt, en op zijn 
minst met partij- en geloofsgenoten over de 
grenzen heen spreken. In eerste instantie 
moet getracht worden, ten aanzien van 
hoofdpunten op een lijn te komen, bijvoor
beeld ten aanzien van het niet verzekerbaar 
zijn, dwang om aan genetisch onderzoek in 
de vorm van een bevolkingsonderzoek deel 
te nemen, of het opheffen van de anonimi
teit van de donor van geslachtscellen. Via 
met name de Europese Volkspartij (EVP) 
zouden ingangen moeten worden benut. 
Het beginselprogram van de EVP heeft mij 
overigens teleurgesteld ten aanzien van de 

260 

medisch-ethische problematiek. Niet 
omdat het niet juist is wat er staat, maar 
omdat het geheel zo mager is. Naast het 
recht van een ieder op adequate zorg en 
een verbod op commercialisering van ge
netisch gemanipuleerd menselijk materi
aal, wordt aileen maar gerept over een ge
dragscode voor zaken als genetische 
manipulatie en gebruik van embryo's voor 
research-doelei nden. 

Het is onze opdracht om via internatio
naal overleg gezamenlijk een weg uit de 
problematiek te vinden. lk ben niet op voor
hand ervoor geporteerd om vee I water in de 
wijn te doen. Dan gaan de onderzoekers die 
bepaalde embryonale onderzoeken willen 
do en maar naar Engeland! Een ander voor
beeld van een zaak die internationale re
gelgeving behoeft betreft de orgaantrans
plantatie. Wij hebben nu in Nederland een 
basisnorm gesteld, er zijn medisch criteria, 
en eventueel wordt een volgorde van de 
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wachtlijst vastgesteld. Maar de commer
cialiteit moet worden vermeden. Het is ge
lukt, om dit laatste in de consideransvan de 
wettelijke regeling te Iaten opnemen. lnter
nationaal moet dat laatste in ieder geval ook 
worden geregeld'. 

Beschermwaardigheid van Ieven 
Terug naar Nederland, naar de instrumen
ten die de overheid hanteert ten aanzien 
van de bescherming van Ieven. Met name 
als het gaat om Ieven en dood kan een bot
sing ontstaan van waarden zoals barmhar
tigheid ten aanzien van het zo lijdende Ieven 
enerzijds en de beschermwaardigheid van 
dat Ieven anderzijds. Deze spanning kan 
zich zowel aan het begin als aan het einde 
van het Ieven voordoen. Als de overheid ten 
aanzien van deze levenskwesties reageert 
met (strafrechtelijke) verboden, is het niet 
uitgesloten dat dit in individuele gevallen 
betekent dat barmhartigheid te weinig wordt 
recht gedaan. Daardoor kunnen mensen, 
ook zij die juist vanuit een christelijke ge
loofsovertuiging willen handelen, in gewe
tens- en 'geloofs'nood komen. Welke zijn 
de redenen om desalniettemin als overheid 
met dit type maatregelen te reageren? 
Waarop is de bevoegdheid van de overheid 
gebaseerd om in de vorm van wetgeving 
generale en absolute norm en te stellen over 
kwesties die zo gedifferentieerd liggen en 
zo dicht de betrokken burgers zelf raken? 
Mevrouw Laning-Boersema: 'Het Ieven is 
beschermwaardig, omdat het ons door God 
gegeven is. lk sta dus voor een recht op 
Ieven, hetgeen geen absolute plicht tot 
Ieven inhoudt. Het probleem, althans voor 
de overheid, is dan ook niet zozeer de vraag 
om euthanasie of het willen plegen van su·i
cide, maar de vraag om legitimatie van de 
hulp van derden daarbij. Een wettelijk ver
bod wordt met name vereist door de zorg 
ten opzichte van die hulpbehoevende pa
tienten, die geen euthanasie willen. Er kan 
een drang ontstaan, een gevoel lastig en 
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overbodig te zijn vanwege de hulpbehoe
vendheid. Oat kan de overheid niet hele
maal voorkomen, maar zij kan wei duidelijk 
blijven maken wat het uitgangspunt in deze 
samenleving is. Als we euthanasie zouden 
legaliseren, ondergraven we de positie van 
die hulpbehoevenden die willen blijven 
Ieven. Een voorbeeld: naast elkaar liggen 
in een ziekenhuis twee Multiple Sclerose 
(MS)-patienten. In de loop van een week 
blijkt opeens de een te zijn overleden, als 
gevolg van euthanasie. De nog levende pa
tient, die ondanks zijn lijden nog graag wil 
blijven Ieven, kan moeilijk hanteerbare ge
voelens en gedachten krijgen: 'misschien 
ben ook ik te lastig voor mijn familie, ook ik 
verhoog de werkdruk van het ziekenhuis
personeel'. Het feit dat de arts verplicht is 
euthanasie te melden en een overmachts
situatie te verklaren, aangezien euthanasie 
verboden is, moet de patient tach een ge
voel van veiligheid geven. 

Christen-democratische 
politiek zal verder moeten 
reiken dan het registreren 
en honoreren van 
verlangens van burgers 

Legalisering zal de grondregel, dat mense
lijk Ieven, ziek of gezond, beschadigd of on
beschadigd, bescherming verdient aantas
ten en ongewild die zekerheid van 
bescherming ondermijnen. Vermeden 
moet worden dat het verzoek om euthana
sie een 'zorgvraag' wordt. Een dergelijke 
stellingname houdt het gevaar in dat die
genen, die sterk afhankelijk zijn van onze 
zorg het gevoel krijgen dat deze zorg een 
gunst is en geen recht, en zij ook om le-
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vensbeeindiging behoren te vragen. Van 
belang is in dit verband trouwens de Wet 
Geneeskundige Behandelingsovereen
komst. Daarin staat, dat belangrijke zaken 
met de patient dienen te worden besproken. 
Als bijvoorbeeld een verhoging wordt over
wogen van de dosis pijnstillers die de dood 
dichterbij kan brengen, heeft dat formeel 
weliswaar niets met euthanasie te maken, 
maar moet dat wei de instemming hebben 
van de patient of zijn vertegenwoordiger. 

Betreffende het kunnen botsen van be
schermwaardigheid van Ieven en barmhar
tigheid ten aanzien van dat Ieven wil ik ove
rigens nog opmerken, dat deze 
tegenstelling juridisch weliswaar juist is. In 
zekere zin echter is het onderscheid tussen 
beschermwaardigheid en barmhartigheid 
niet zo scherp te maken. Sterven hoort im
mers bij het Ieven, en kan daarom gezien 
worden als het einde van de bescherming 
van het Ieven'. 

'Care' en 'cure' 
We keren weer terug naar het begin, of lie
ver, naar de kern van de inzet van het CD A: 
een samenleving waarin zorg voor elkaar 
centraal staat. Dit maatschappijbeeld biedt 
ook het kader voor het vraagstuk van de 
keuzen in de zorg. Meer aandacht voor pre
ventie heeft mevrouw Laning-Boersema 
reeds bepleit. Maar wat aangaande het ge
wenste evenwicht tussen de 'care' (de zorg) 
en de 'cure' (de behandeling)? 
'In de moderne geneeskunde is de 'cure' 
heel wat populairder dan de 'care': de ter
minale zorg, de verzorging van ouderen, 
chronisch zieken of gehandicapten. 'Care' 
is niet spectaculair; de woon- en leefom
standigheden van bijvoorbeeld chronisch 
zieke psychiatrische patienten in algemeen 
psychiatrische ziekenhuizen halen zelden 
de voorpagina's. 'Care' is duur. En we ont
moeten een beschadigde kant van het 
Ieven, een kant waar we liever niet al te na
drukkelijk en zeker niet dagelijks mee ge-
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confronteerd willen worden. 'Care' is de ex
ponent van het gebrokene, het onvol
maakte in ons Ieven; dat we eigenlijk uit wil
len bannen. Toch moeten we uit aile macht 
dat wegdrukken van de zorg tegengaan. 
Een wat meer pragmatische redenering, die 
eveneens leidt tot minder druk op de 'care,' 
lijkt overigens veld te winnen. In die rede
nering wordt erkend, dat nieuwe behandel
technieken in de 'cure' weliswaar proble
men kunnen oplossen, maar tegelijk vaak 
nieuwe financiele en ethische vragen en 
problemen creeren. Dan - zo luidt de ge
dachtengang- kan een keuze beter worden 
voork6men, door een bepaalde keuzemo
gelijkheid reeds van meet af aan uit te slui
ten. Een begin van een dergelijke rede
neertrant troffen we bijvoorbeeld aan bij de 
Gezondheidsraad, waar deze pleitte voor 
het nog niet openen van de mogelijkheden 
tot het plaatsen van kunstharten en het 
doen van gecombineerde hart- en long
transplantaties. De Kamer tracht deze zo
genaamde nuloptie nu wettelijk vorm te 
geven. 

We moeten op ethische gronden keuzen 
maken voor echte 'needs': voorzieningen 
die objectiveerbaar noodzakelijk zijn voor 
de gezondheidszorg, en daarom in het ba
sisverzekeringspakket thuishoren. Tegelijk 
moet gezegd worden, dat we vaak keuzen 
maken tussen voorzieningen waarvan het 
geen echte ramp zou zijn als ze er niet 
waren. Dan gaat het bijvoorbeeld om een 
rolstoel die weliswaar niet zo geavanceerd 
is als mogelijk, maar desondanks goed 
bruikbaar. Dan gaat het bijvoorbeeld ook 
om de kinderwens: onvruchtbaarheidsbe
handelingen duiden op een verlangen dat 
niet onmiddellijk als een 'need'betiteld hoeft 
te worden. Of het gaat om het offeren van 
arbeidstijd en tijdelijk inkomen omdat de 
thuiszorg niet voldoende aanwezig is. Het 
moet mij van het hart dat wij soms te wei
nig notie hebben van het feit dat wij zo ge
zegend zijn: we hebben eten, drinken en 
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een elementaire gezondheidszorg. In ver
gelijking met andere, minder ontwikkelde 
Ianden zijn wij verwend. Teneinde de wer
kelijke noden te ontdekken, zou het niet 
slecht zijn ook het departement van Wel
zijn, Volksgezondheid en Milieu (WVC) 
eens over te plaatsen naar een ontwikke
lingsland'. 

Neutrale houding van de 
overheid kan niet Ianger 
worden volgehouden 

Verkiezingsprogramma 
Meer aandacht voor preventie, een accent
verschuiving van de 'cure' naar de 'care', 
een evaluatie op onderdelen van de Wet 
Zwangerschapsafbreking. Welke concrete 
punten zou mevrouw Laning-Boersema de 
verkiezingsprogramcommissie nog meer 
suggereren? 
'AIIereerst wil ik wijzen op twee thema's die 
niet zozeer concrete politieke aktie veron
derstellen, maar waar we wei op bedacht 
moeten zijn. Het eerste betreft de bevol
kingsonderzoeken. Dit zijn systematische, 
diagnostische onderzoeken die aan groe
pen mensen worden aangeboden, zoals 
het borstkankeronderzoek. Deelname aan 
zo'n bevolkingsonderzoek geschiedt op 
basis van vrijwilligheid, maar die vrijwillig
heid kan in het gedrang komen door opvat
tingen over bijvoorbeeld het geboren Iaten 
worden van een kind met een handicap. 
Hoewel de Wet op het Bevolkingsonder
zoek reeds door de Tweede Kamer is be
handeld, blijft de mogelijkheid van maat
schappelijke drang een zorgpunt. Concreet 
moet gedacht worden aan bloedonderzoe
ken bij zwangeren om te ontdekken of hun 
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kind een afwijking heeft, bijvoorbeeld een 
mongooltje is. Ook de vlucht die de echo
grafie neemt heeft zijn voor- en nadelen. 
Het is waar, dat een grotere binding met het 
kind kan ontstaan als de ouders in een 
vroeg stadium al zien hoe het kind leeft en 
zich beweegt in de baarmoeder. Ook kun
nen in een vroegtijdig stadium door echo
grafie zaken worden ontdekt waardoor voor 
of na de geboorte ten behoeve van moeder 
en/of kind kan worden ingegrepen. Maar de 
andere kant van de medaille is natuurlijk 
evenzeer aanwezig: het testen van de 
vrucht op een aandoening/handicap als 
maatstaf voor het geboren mogen worden. 

Een tweede zorgpunt betreft het zoge
naamde levenstestament. Vanuit de Ver
eniging voor Vrijwillige Euthanasie komt 
een dergelijke verklaring, waar de betrok
kene kan invullen welke behandelingen hij 
nfet wenst, bijvoorbeeld hartmassage, 
kunstmatige beademing. Daarbij noemt de 
Vereniging ook, dat men bijvoorbeeld niet 
in een verpleeghuis opgenomen wil worden 
vanwege dementie. Als daaraan een eu
thanasieverklaring wordt gekoppeld, kan de 
betreffende arts voor een enorm dilemma 
komen te staan. Als bijvoorbeeld de be
trokken dementerende patient niet opge
nomen wil worden, gebeurt dat in beginsel 
niet. Als hij echter ernstig vervuilt, of een ge
vaar voor anderen en zichzelf wordt, ligt op
name voor de hand. lntussen staat de arts 
echter ook met een euthanasieverklaring in 
zijn hand. Het feit dat deze situatie geen 
noodsituatie is zoals bedoeld in de eutha
nasieregeling neemt niet weg, dat de arts 
in grote gewetensnood kan komen. Zo'n le
venstestament mag geen geldigheid krij
gen, niet in de Wet op de Behandelings
overeenkomst noch elders. 

Wat in de toekomst ook van belang zal 
worden, en dus in het verkiezingsprogram 
aandacht behoeft, zijn de criteria om voor 
een behandeling in aanmerking te kunnen 
komen. Wat dat betreft dient het vigerende 
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programartikel nadrukkelijk in het nieuwe 
program te worden opgenomen: waar gren
zen aan de zorg v66rkomen, dienen slechts 
medische criteria te gelden. Het hebben van 
een lichamelijke of geestelijke handicap en 
leeftijdsfactoren zijn derhalve op zichzelf 
geen criteria die een bepalende rol mogen 
spelen. Voorts is vanwege de solidariteits
gedacht een zeer belangrijk aandachts
punt, dat in het kader van de ziektekosten
verzekering risicoselectie wordt 
uitgesloten'. 

Ethiek 
Vervolgens verwijst mevrouw Laning-Boer
sema naar de aanbevelingen van 'Genen 
en grenzen', het in mei 1992 verschenen 
rapport van het Wetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA over gentechnologie, waar
aan zij als (adviserend) lid meewerkte. 
Deze behelzen onder andere een voor
waardenscheppende overheidstaak voor 
een cultureel beraad in de samenleving. 
Concreet betekent dit onder andere dat: 
- in het middelbaar en hoger beroepson
derwijs alsmede bij de universiteiten bij de 
betreffende ople!dingen zowel de ethische 
als de cultuurcomponent van vraagstukken 
rondom de medische technologie als ver
plicht vakonderdeel aan de orde moeten 
worden gesteld; 
- de overheid bij het toestaan van research 
en onderzoekstoepassingen die niet vrij zijn 
van ethische en maatschappelijke vragen, 
vooraf dan wei gelijktijdig de voorwaarden 
schept voor wetenschappelijk onderzoek 
naar (een antwoord op) die vragen; 
-de overheid medisch-ethische commissie 
alsmede openbare medisch-ethische jaar
verslagen verplicht stelt. 
Ten aanzien van de handelwijze met em
bryo's dient volgens mevrouw Laning-Boer
sema te worden vastgehouden aan een ver
bod van pre-implantatiediagnostiek met 
behulp van embryo'splitsing' en aan een 
verbod op het experimenteren met em-
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bryo's alsmede het doen ontstaan van em
bryo's met het doel daarmee onderzoek te 
doen. Voorts acht zij het van be lang, dat het 
CDA in het verkiezingsprogram erfelijk
heidsonderzoeken als voorwaarde voor de 
toegang tot arbeid of tot een aanvullende 
verzekering afwijst. 

Zij sluit af met een pleidooi voor een natio
naal platform voor discussie over ethische 
problemen: 'De regering heeft nu terecht 
gesteld, dat een neutrale houding van de 
overheid niet kan worden volgehouden. 
Ook door zich te onthouden van regelge
ving maakt de overheid zich verantwoorde
lijk voor bepaalde ontwikkelingen. Voorko
men moet worden, dat de ethische 
discipline verwordt tot een keurmeesterin
stituut, dat het stempel 'Oke' op onder
zoeksvoorstellen plaatst of erger nog, ach
teraf goedkeuring verleent in een 
witwas-operatie. Ethiek moet daarentegen 
anticiperend en assertief zijn. Er is behoefte 
aan een ge·lnstitutionaliseerd ethisch be
raad, waar in open bare meningsvorming de 
kernvragen geformuleerd zullen worden. 
Het gaat daarbij om de relatie tussen de 
maatschappij en de beoogde plaats van we
tenschap en techniek daarin. Oat houdt een 
fundamentele orientatie in op de cultuur 
waarbinnen dit alles zich afspeelt. Zo'n na
tionaal platform is dus niet bedoeld als een 
soort nationaal supergeweten, maar heeft 
de taak ethische en culturele aspecten te 
signaleren en articuleren. Dit niet aileen ten 
aanzien van biowetenschappen en medi
sche technologie, maarook ten aanzien van 
belangrijke onderwerpen in de defensie 
technologie, milieuwetenschappen, econo
mie en ontwikkelingssamenwerking. Dit 
brede karakter van het platform moet juist 
voorkomen dat discussies zich afspelen 
binnen het beperkte gezichtsveld van een 
departement, een tak van wetenschap of 
een beroepsgroep. Daarom moet dat plat
form ook voorzien in een gewenst centraal 
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adres, waar burgers en hun organisaties 
een adequate ingang kunnen vinden voor 
zaken die zij graag op de agenda geplaatst 
willen zien, of het nu gaat om het inzetten 
van kernenergie of het genetisch modifice
ren van vee'. 

Leer en Ieven 
Een cultureel beraad, een nationaal ethisch 
platform nemen niet weg dat mevrouw La
ning-Boersema zelf wat de overtuigings
kracht betreft nog het grootste be lang hecht 
aan de voorbeeldfunctie: 'Leven volgens de 
bijbelse normen, die veelal strakker zijn dan 
wettelijke normen. Die voorbeeldfunctie is 
noodzakelijk, ook voor de geloofwaardig
heid bij je inzet als politicus. lk heber moeite 
mee als mensen, die publiekelijk verklaren 
tegen abortus te zijn, na een wettelijke re
geling dankbaar gebruik maken van demo-
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gelijkheden die geboden zijn. De overeen
komst tussen leer en Ieven is in die zin, ook 
voor onze politieke beweging, essentieler 
dan het zo precies formuleren van wette
lijke regels, hoe noodzakelijk en belangrijk 
dat laatste ook is'. 
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