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Eth1sche kwest1es 

Or. H.M. Kuitert 

Prenatale 
diagnostiek als 
persoonlijk en 
politiek probleem 

Prenatale diagnostiek in het kader van 
erfe!Jjkheidsadvisering plaatst de be
trokkenen voor prob/emen van more/e 
aard Het gaat daarbij niet aileen om 
prob!emen in de privesfeer. Oak het 
overheidsbe!eid !oopt tegen een vraag 
op.· Hoe kan het preventie afgrenzen 
van selectie? Het moet een antwoord op 
die vraag !everen. Een paging tot ver
heldering vanuit de ethiek. 

Een probleem in de privesfeer 

1 Erfelijkheidsadvisering, preventie en 
prenataal onderzoek 

Prenatale diagnostiek staat in de context 
van de zogenaamde erfelijkheidsadvise
ring, vrucht van toegenomen kennis van 
het menselijk genoom. lk zal over die toe
genomen kennis hier niet uitweiden maar 
verwijs voor een informatief overzicht er
van naar het laatst verschenen rapport van 
de Gezondheidsraad erover.' 

De toegenomen en nog steeds toene
mende kennis van de erfelijkheid krijgt zijn 
praktische betekenis langzamerhand ook 
op het maatschappelijk terrein. lk doel op 
consequenties ten aanzien van verzekerin
gen, toegang tot de arbeid, tot pensioen
voorzieningen en dergelijke, waarover een 
rapport van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid is verschenen. 2 

Maar het belangrijkste veld van toepas-
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sing is nog steeds dat van de gezond
heidszorg. Voorlopig nog voornamelijk in 
termen van preventie, al zijn de eerste 
schreden op het terrem van de ingrepen in 
het menselijk genoom inmiddels gezet. 
Maar die leveren mijns inziens geen more
le problemen op, zolang ze therapeutisch 
van aard zijn en dat zullen ze voorlopig wei 
blijven. 

Op haar beurt staat erfelijkheidsadvise
ring weer in de context van preventie, op
gevat als het voorkomen, verminderen of 
- zo mogelijk- opheffen van individueel 
leed en lijden, leed dat ten gevolge van on
wetendheid ontstaat.' Oat wordt duidelijk 
als we kort nagaan hoe erfelijkheidsadvi
sering in zijn werk gaat. Een paar dat kin
deren wil, maar reden heeft om zich zor
gen te maken over eventuele genetische 
afwijkingen, meldt zich bij een van de acht 
zogenaamde klinisch-genetische centra 
die ons land rijk is. Zo'n centrum informeert 
het paar zo concreet mogelijk over hun 
kansen. Het woord 'informeren' onder-

Dr. H M Ku1tert (1924) IS oud-hoogleraar eth1ek VriJe Un1-
vers1te1t Amsterdam. 

1 Gezondhe1dsraad. Rapport Erle!Jjkheid en Maatschap
P'i 1989. Het rapport bevat een uitgebre1de llteratuur
opgave 

2. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR), De maatschappelijke gevo/gen van erfelijk
heidsonderzoek, Den Haag, 1988. 

3. Veren1g1ng Samenwerkende Ouder- en Patientenorga
n,saties (VSOP), Ethisch Manifest, 1990 
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streep ik. Het mag dan erfelijkheidsadvise
ring heten, in feite adviseert een klinisch
genetisch centrum niet, althans zelden, 
maar verstrekt het informatie die het paar 
in staat stelt een besluit te nemen over kin
deren krijgen, dat naar eigen opvatting 
verantwoord is. Het onderzoek dat daar
voor nodig is kan laboratoriumonderzoek 
zijn van lichaamsmateriaal dat afgenomen 
is van een van beide aanvragers (of van 
beide), het kan ook familie-onderzoek zijn 
wat heeft er in de kring van de naaste fami
lie zich afgespeeld op het gebied van ziek
ten en/of afwijkingen. Op de problemen 
die bij deze vormen van onderzoek kun
nen opdoemen (bescherming van de 
privesfeer, recht op niet weten, enzovoort) 
ben ik elders ingegaan 4 

lnformatie betekent niet: de aanvragers 
overstelpen met kennis en ze vervolgens 
in de kou Iaten staan. Samen met de aan
vragers zet het centrum een aantal wegen 
uit- bij wijze van mogelijke scenario's
die open staan, wanneer er aanleiding is 
om van ernstige aandoeningen te spreken 
bij een toekomstig kindje.· 

Hier komt al vast een probleem om de 
hoek: hoe ernstig is 'ernstig'? lk kom erop 
terug. Nemen we voor het ogenblik aan 
dat 'ernstig' bijvoorbeeld slaat op spier
dystrofie; dat is in ieder geval een fataal af
lopende aandoening die gepaard gaat 
met ernstig lijden. 

We zijn er nog niet. Een tweede pro
bleem dat zich in deze fase al voordoet is 
de mate van waarschijnlijkheid dat een 
aandoening een kindje zal treffen. Erfelijk
heidsonderzoek heeft voorspellende 
waarde; dat is de reden waarom er een be
roep op wordt gedaan. Maar hoe zeker is 
de voorspelling? Sedert de ontwikkeling 
van het laboratoriumonderzoek, kan een 
centrum met behulp van een kleine hoe
veelheid afgenomen lichaamsstof met ze
kerheid vaststellen of een aanvrager al 
dan niet drager is van een bepaalde erfe
lijke aandoening. Maar dan moeten we on
derstrepen dat het dragerschap slechts bij 
een klein - zij het groeiend - aantal erfelij-
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ke aandoeningen is vast te stellen. Is het 
onderzoek aileen maar als familie-onder
zoek mogelijk, dan is de zekerheid een 
kwestie van kansen. Kinderen die geboren 
worden zullen 25% of 50% kans op een 
aandoening hebben. Met behulp van een
voudige tekeningen ziJn die kansen in 
kaart te brengen, zoals de voorlichtings
lectuur laat zienb 

Wat betekenen deze problemen in de 
praktijk? Oat het paar dat een ernstig risico 
loopt 
a kan besluiten zich van voortplanting te 

onthouden, 
b het risico bewust kan aanvaarden en 
c een tussenweg kan kiezen en in een 

vroeg stadium (prenataal of antenataal: 
beide termen worden gebruikt) een on
derzoek van de vrucht kan aanvragen in 
termen van een diagnose: heeft de 
vrucht een ernstige afwijking of heeft ze 
die niet? 

Als dat laatste het geval mocht zijn, biedt 
het kl1nisch centrum de mogelijkheid tot 
abortus aan. 

Terwille van de vraagstelling laat ik op
lossingen als preventieve therapie (bij
voorbeeld dieet), kunstmatige voortplan
ting (in welke vorm dan ook) en adoptie 
buiten beschouwing. 

De techniek met behulp waarvan prena
taal onderzoek wordt verricht hoeft hier 
evenmin te worden uiteengezet. Het kan 
op meer dan een manier en het kan in elk 
geval al zeer vroeg gebeuren. Wat voor het 
ogenblik wei relevant is, is dat de geneti
sche afwijkingen die men vaststelt, lang 
niet altijd via ingrepen geneutraliseerd of 
enigszins redelijk bijgesteld kunnen wor
den. Was dat wei het geval, dan zou pre
natale diagnostiek voor mensen met kin
derwens wellicht minder urgent worden: 

4 H M Kuitert. Mag alles wat kan? Eth1ek en medisch 
handelen Baarn. 1989. 

5. A.W. Errksson e a . Over Erfelijkheid Aangeboren af-
wiJkmgen. erfelljkheidsvoorllchtmg bege!e1ding. 
Baarn. 1985 
P G. Frets. The Reproductive Oecis1on after Genetic 
Counseling. UnrversitertsdrukkeriJ. Rotterdam. 1990 

6 Idem 5. Errksson e.a pag 38-53 
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het risico zou minder onhandelbaar zijn. 
Juist de onbehandelbaarheid van de 
meeste (ernstige) aandoeningen verleent 
prenatale diagnostiek haar aantrekkings
kracht; de mogelijkheid tot een abortus is 
erbij inbegrepen. 

De koppeling tussen prenataal onder
zoek en abortus is overigens niet een wet
matig gegeven. Wie voor het eerste kiest 
heeft niet per definitie ook al voor het twee
de gekozen. Maar in de praktijk zitten bei
den toch dicht op elkaar. 

2 Preventie a/s voorkomen van zwanger-
schap 

In de vorige paragraaf heb ik drie opties 
genoemd waartussen ouders in spe kun
nen kiezen, als er een gefundeerd vermoe
den bestaat dat eventuele kinderen aan 
een ernstige, erfelijk bepaalde aandoe
ning zouden kunnen lijden. Voor de over
zichtelijkheid ga ik hier kort op de morele 
kant van de eerste beide opties in, om 
daarna de specifieke problematiek van de 
prenatale diagnostiek te bespreken. 

Om leed en lijden te voorkomen kiezen 
wij voor het voorkomen van zwanger
schap, zeggen sommige paren. Geen kin
deren dus. Oat is hun goed recht, zowel in 
juridische als morele zin. Er is geen wette
lijke verplichting, noch voor een man noch 
voor een vrouw, om aan de voortplanting 
van de menselijke soort mee te werken. 
Vanuit levensbeschouwing (en in mindere 
mate moraal) is dat weliswaar een interes
sante vraag: staat het mensen vrij om zich 
van voortplanting te onthouden of Iaten ze 
in dat geval anderen de last dragen, die 
het voortbestaan van de mensheid mee
brengt? Moet de mensheid - godsdienstig 
of moreel gesproken- voortbestaan, heb
ben wij daartoe een religieuze of morele 
verplichting? lk wijs erop dat de klassieke 
joodse positie die vraag heel elegant heeft 
opgelost. Mannen behoren, naar het ge
bod van Genesis 1 ,28 zich voort te plan
ten: het daar gebruikte werkwoord staat in 
de mannelijke vorm (net als de werk
woordsvorm van 'gij zult niet echtbreken' 
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in Exodus 20,14 ). Daarom is het joodse 
mannen niet geoorloofd voorbehoedmid
delen te gebruiken. Maar aangezien vrou
wen niet door de werkwoordsvorm worden 
toegesproken, mogen vrouwen zich er wei 
van bedienen. lk zal deze vraag verder Ia
ten rusten en mij beperken tot de opmer
king dat er mijns inziens geen gegronde 
redenen zijn om van een verplichting tot 
voortplanting te spreken. 

De omgekeerde vraag is ook niet van 
belang ontbloot: heeft een paar recht op 
kinderen en is de gemeenschap verplicht 
alles in het werk te stellen om het zover te 
Iaten komen? Het antwoord luidt nee, recht 
op kinderen bestaat slechts als vrijheids
recht en niet als c/aim-recht. Niemand 
mag een paar dat kinderen wil, verhinde
ren kinderen te willen en te krijgen. Een be
langrijk gegeven als het gaat om de uit
komst van prenatale diagnostiekl Maar 
verder gaat dat recht niet. Geen enkel paar 
kan claimen dat het kinderen moet heb
ben. Het zou betekenen dat de samenle
ving (in casu dus de staat) verplicht was 
ongetrouwde mannen een vrouw te ver
schaffen (en vice versa) en daarenboven 
eventuele onvruchtbaarheid met aile be
schikbare middelen op te heffen. Oat lijken 
mij onhoudbare stellingen. 

'Wij aanvaarden het kindje, welke afwij
kingen het ook mag hebben'. Oat is een 
optie waar wei problemen van morele aard 
aan vastzitten. De ernst van de te verwach
ten afwijking speelt dan natuurlijk een 
hoofdrol. De verzorging van zo'n kindje 
kan het Ieven van de ouders verknoeien. 
Daar moet men zich niet te snel vanaf rna
ken. lk herinner mij een televisie-uitzen
ding met een vraag van de kinderarts, me
vrouw Christiaans, aan zich wat al te blij
moedig opstellende ouders van een ge
handicapt kindje: 'zoudt u er nog zo een 
willen hebben?' De ouders waren zo eerlijk 
om te zeggen: 'nee'. Er zijn bovendien al
tijd twee ouders in het spel, en hoe eens
gezind men ook de beslissing genomen 
mag hebben om een risico te aanvaarden, 
het is bijna ondenkbaar dat beiden op pre-
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cies dezelfde wijze de last verwerken: een 
van beiden Ievert, ten behoeve van het ge
weten van de ander, in. De morele vraag is 
dus nog niet (zie beneden) tot hoever zijn 
ouders verplicht de consequenties te aan
vaarden van het feit dat ze kinderen wil
den; er is immers nog geen zwanger
schap. De vraag is veeleer is de beslis
sing om kinderen te willen moreel gerecht
vaardigd, als erfelijkheidsadvisering 
uitwijst dater grote kans is op ernstige ge
netische afwijkingen? Mag een man zijn 
vrouwelijke partner of een vrouw haar man 
of vriend meeslepen in een dergelijke wil, 
gezien de consequenties die er voor de 
ander aan vastzitten? 

De belangrijkste consequentie bleef 
nog ongenoemd. Aangenomen (nog 
steeds) dat we het over een ernstige erfe
lijke afwijking hebben, hoeveellast mogen 
ouders in spe- handelend vanuit hun 
diepste overtuiging en met de beste be
doelingen - een komend kindje op de 
schouders leggen? Of hoeven ze daar he
lemaal niet naar te vragen en aileen maar 
te rekenen met hun kinderwens, wat de 
zwangerschap ook brengen zal? Oat lijkt 
mij, moreel gesproken, een aanvechtbare 
vereenvoudiging van het probleem. In de 
praktijk blijkt de kinderwens een domine
rende factor te zijn in het besluitvormings
proces-' Stellig speelt de onzekerheid die 
een prognose kan aankleven daarbij een 
rol. Maar het lijkt mij toch een onontkoom
bare morele conclusie hoe grater de ze
kerheid, des te grater de morele verant
woordelijkheid van ouders in spe voor de 
last van het Ieven dat een eventueel kind 
zal moeten leiden. 

3 Prenatale diagnostiek als derde weg 
Loopt een paar groot risico, dan is er nog 
de tussenweg tussen 'geen kinderen' en 
'aanvaarden wat er komt': wei zwanger
schap maar als toets een prenataal onder
zoek en op grond van de uitslag van die 
toets bepalen de zwangerschap voort te 
zetten of af te Iaten breken. lk heb bij een 
vorige gelegenheid dan ook de uitdruk-
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king proefzwangerschap gebruikt8 en al is 
dat geen adequate formulering (het sug
gereert weinig zorg terwijl grote bezorgd
heid juist achtergrond is), ze geeft aan dat 
er door het aanvragende paar een restric
tie aan de zwangerschap is bevestigd in 
termen van uitstel van aanvaarding ervan. 
Of de zwangerschap wordt uitgedragen, 
wordt opnieuw bezien en definitief beslist 
op grond van de informatie die de test op
levert. Een wissel die we intussen gepas
seerd zijn, is de kans op een miskraam 
(spontane abortus) die aan prenatale dia
gnostiek vastzit ter grootte van ongeveer 
0,5% 9 Oat is weliswaar een gering risico, 
maar wie voor prenatale diagnostiek heeft 
gekozen, heeft het in de rekening opgeno
men. 

Het belangrijkste wat prenataal onder
zoek van de vrucht kan brengen is meer 
zekerheid over de toestand van de vrucht. 
In de meeste gevallen is dat de zekerheid 
dater- tot grote opluchting van de ouders 
in spe- niets loos is of hoogstens iets wat 
gemakkelijk is op te vangen. lk onder
streep deze uitkomst, ze laat zien dat de 
klinisch-genetische centra niet primair in 
ellende handelen maar in vreugde. 

In een klein aantal gevallen echter wordt 
een ernstige afwijking aan de vrucht ge
constateerd. Nu dus niet meer als kans 
maar als zekerheid. Oat betekent dat ten 
eerste het probleem waarop ik al eerder 
doelde: hoe ernstig is 'ernstig'. En vervol
gens wat te doen als ernstig werkelijk ern
stig is, bijvoorbeeld spierdystrofie of- om 
een zeldzaam voorkomende afwijking te 
noemen - de ziekte van Huntington? Op 
deze beide problemen ga ik nu verder in. 

Wat we een ernstige afwijking zullen 
noemen, en wat niet, kan ook een leek uit
maken een hazelip (veelal erfelijk) is niet 
ernstig, daar hoeft geen enkel centrum 
aan te pas te komen om ons dat te vertel
len. Verder zal niemand- om een omge-

7 Zre 5. P G. Frets. pag. 41 e v 
8 Zre 5. A W Errksson e.a pag 33 
9 Zre 1 
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keerd voorbeeld te noemen - ontkennen 
dat een zogenaamde open rug wei een 
ernstige aandoening is. lk noem daarmee 
twee voorbeelden die duidelijk zijn Er zijn 
minder duidelijke voorbeelden te geven, 
grensgevallen zeg maar, waarover ver
schillend gedacht wordt Oat is een onont
koombaar probleem bij elke poging tot de
marcatie van wat dan ook. Maar het hoeft 
ons niet van de wijs te brengen. Natuurlijk 
is er een zone waarvan je niet precies kunt 
zeggen of je nu in de sloot bent geraakt of 
nog op de kant staat, maar dat probleem 
zal niemand gebruiken om te ontkennen 
dat er een sloot is en een wallekant, laat 
staan dat het weinig verschil maakt of je je 
op de ene plek bevindt dan wei op de an
dere. 

De expertise van het klinisch centrum is 
er echter niet voor niets. Het kan de beslis
sing over 'wat te doen' niet uit handen ne
men, maar het kan wei de stoornissen in 
de ontwikkeling en de daaruit voortvloeien
de handicaps (lichamelijk en geestelijk) 
voorspellen die aan de geconstateerde 
genetische afwijkingen vastzitten. Voor
spellen klinkt akelig en natuurlijk doet een 
klinisch centrum dat met de nodige terug
houdendheid, als daar reden voor is. Maar 
dat neemt niet weg dat kennis van de erfe
liJkheid juist om haar voorspellende waar
de wordt gezocht. 

Wat te doen als de prognose slecht is? 
De beslissing daarover berust bij de aan
staande ouders. Ze staan nu voor de keus: 
het kindje houden of op het aanbod tot 
abortus ingaan. 

4 De last van de verantwoordelijkheid 
Kunnen de ouders in spe dan nog kiezen? 
Zeker, maar de keuze is niet eenvoudig. 
Een keuzemogelijkheid brengt immers 
mee dat men verantwoordelijk is voor de 
gevolgen van de beslissing - welke ook
die men heeft genomen. Laten we eerst 
zien hoe het met dat kiezen gesteld is. 

Ten eerste: niemand vraagt prenataal 
onderzoek aan zonder de bedoeling zijn 
gedrag erdoor te Iaten bepalen, aileen 
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maar om te weten. Het onderzoek wordt op 
die manier een pure luxe en het is niet 
waarschijnlijk dat de gemeenschap/sa
menleving verplicht is voor een dergelijke 
luxe te betalen. Het lijkt mij volstrekt nor
maal dat een kliniek deze kant van de 
zaak, voordat het onderzoek plaats heeft, 
met het betrokken paar bespreekt. Oat ge
beurt natuurlijk ook. Het sluit intussen niet 
uit, dat het betrokken paar de ruimte moet 
blijven houden om op haar aanvankelijke 
beslissing terug te komen. lk zeg met op
zet aanvankelijke beslissing, want 
a niemand komt van te voren (voor het on

derzoek) verder dan het overwegen van 
de mogelijkheid tot abortus en 

b de uiteindelijke beslissing wordt mede 
bepaald door- en pas genomen na
de uitkomst van het onderzoek. 

Samengevat enerzijds vraagt niemand 
een prenataal onderzoek aan zonder daar
bij in z'n hoofd als consequentie een abor
tus te overwegen, anderzijds is het zowel 
moreel als juridisch onaanvaardbaar dat 
een klinisch centrum druk op een aanvra
ger uitoefent, als de test een ernstige aan
doening uitwijst De ruimte voor een vrije, 
uit overtuiging genomen keuze behoort 
voor het paar aanwezig te blijven. 

Daarmee is de kous niet af. Hoe vrij is 
vrij onder de druk van een medische pro
gnose? lnderdaad, dan is een keuze niet 
meer vrij in de zin van: het maakt niet uit 
wat wij kiezen. lk verwijs naar wat ik hierbo
ven schreef over de verantwoordelijkheid 
voor de gevolgen. Kiezen doen wij altijd 
tussen alternatieven en welke alternatie
ven tot onze beschikking staan is onderhe
vig aan verandering. Daarom maken wij 
niet altijd dezelfde keuze als onze ouders. 
Toen er geen voorbehoedmiddelen waren, 
was het alternatief twaalf kinderen of ont
houding. Vandaag zijn we van dat dilem
ma bevrijd, er zijn andere alternatieven. 
Evenzo voordat erfelijkheidsadvisering 
mogelijk was, viel er niets te voorspellen en 
konden we alles slechts aannemen 'als uit 
Gods hand'. Oat laatste is volgens mij nog 
zo, maar we zien nu dat Gods hand onze 
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handen (= onze verantwoordelijkheden) 
insluit. Die verantwoordelijkheden beteke
nen: we kunnen niet doen alsof er geen al
ternatieven zijn, alsof 'vrij' hetzelfde zou 
betekenen als: het maakt niet uit. Vrij inter
men van vrijwillig blijft wei bestaan. We 
kunnen, juist als het om verantwoordelijk
heid gaat, onze beslissingen aileen in vrij-

Gods hand sluit onze 
handen in 

willigheid nemen. Maar onze handelings
vrijheid is ingeperkt door onze kennis van 
de gevolgen. Neem bijvoorbeeld de erfelij
ke afwijking die spierdystrofie wordt ge
noemd. Het jongetje dat daaraan lijdt, ta
kelt af onder ernstig lijden en sterft tussen 
zijn 15e en 20e jaar. Ben je vandaag, nu 
we over deze voorspellende kennis be
schikken, nog precies even zo vrij zo'n 
kindje het Ieven binnen te Iaten als vroe
ger, toen we die kennis niet bezaten? 

Deze inperking van onze handelingsvrij
heid (we kunnen niet meer doen alsof we 
van niets weten) houdt niet in dat abortus 
noodzakelijk is. Maar wei dat bij de consta
tering van ernstige afwijkingen van de 
vrucht het uitdragen van de zwangerschap 
van zijn vanzelfsprekendheid is beroofd. 

Welnu, moeten we van een 'bovenmati
ge last' spreken die het deel zal zijn van 
het komende kindje (en van de ouders), 
dan kan daarin mijns inziens een goede 
grond gelegen zijn om uiteindelijk voor 
abortus te kiezen.' 0 Op voorwaarde dat de 
beslissing daartoe in vrijheid genomen is, 
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kunnen weer, moreel gesproken, niets op 
tegen hebben. 11 Religieus gezien kan het 
een beslissing zijn die ook de relatie met 
God (ten aanzien van de kerk kan dat an
ders liggen) niet hoeft te verstoren. 

5 Preventie als voorkomen van een ge-
boorte 

Met deze uitkomst zijn we meer dan een 
wissel gepasseerd. lk begin met de eer
ste. lk heb aangenomen dat abortus onder 
voorwaarden moreel geoorloofd is en aan
nemelijk proberen te maken dat tot die 
voorwaarden onder anderen de gezond
heidstoestand van de vrucht kan behoren. 
Een vrucht kan zo ernstig aangedaan zijn 
dat een paar de geboorte ervan niet voor 
zijn rekening meent te mogen nemen. Het 
gaat in zo'n geval dus- dat ten overvloede 
- niet om abortus uit gebrek aan respect 
voor de menselijke vrucht maar om een af
weging: de waarde van een toekomstig Ie
ven wordt afgezet tegen een te verwach
ten (extreme) belasting ervan. 

Er is nog een wissel geweest. Om haar 
te zien moeten we terug naar het begin er
felijkheidsadvisering in termen van pre
ventie. Maar wat wilden we met erfelijk
heidsadvisering eigenlijk voorkomen? lndi
vidueelleed en lijden, heb ik gestipuleerd. 
Maar van wie? 

De vraagt Ievert een probleem op: be
doelden we toekomstige ouders de ellen
de van een zwaar gehavend kind te be
sparen of een nog niet bestaand kindje 
een onleefbaar Ieven, zeg maar een Ieven 
dat ze- menselijk gesproken- aileen 
maar als een kwaad kunnen ervaren? 
Maar kan een niet bestaand mens iets be
spaard worden? Wat bedoelen we met 
preventie? Het is kennelijk een veel inge
wikkelder gegeven dan we meestal aanne
men. In hoeverre is preventie onder te 
brengen bij geneeskunde? 

10 G. van Steendam, Abortus in het kader van erfeltjk
hetdsadvisering, in. Handboek Gezondhe1dsethiek, 
pag.419. 

11 Council of Europe, RecommendatiOn on Prenatal Ge
netic Screening, Straatsburg 1989. 
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Praktisch hoeft dat ons nog niet in de 
problemen te voeren zolang het bij pre
ventie om het voorkomen van een zwan
gerschap gaat die- op haar beurt- moet 
voorkomen dat er onnodig leed aan of 
door een zwaar beschadigd kindje wordt 
geleden. Gelukkig dat zulk leed voorko
men kan worden, whatever preventie dan 
ook mag wezen I 

Maar het wordt wei een probleem (wat is 
preventie) als datgene wat voorkomen 
wordt niet meer zwangerschap is maar 
een geboorte. We helpen de ouders in spe 
dan wei ontkomen aan leed en lijden maar 
een abortus is, welke goede redenen we 
er ook voor mogen hebben (zie boven) 
geen geneeskunde. 

We komen mijns inziens dan ook niet 
verder dan de stelling dat preventie in ter
men van het voorkomen van een geboorte 
in het kader van de erfelijkheidsadvisering 
een zinvolle medische voorziening is. We 
kunnen het met het Katholiek Studie Cen
trum nog het beste 'een vorm van hulpver
lening' noemen. ' 

Maatschappij en politiek 

6 Een 'vnje kwestie '? 

De conclusie uit het bovenstaande is: pre
natale diagnostiek met aangehangen 
abortus is een 'vrije kwestie' .' 3 De vraag is 
nu of we daarmee uitkomen dan wei of er 
meer aan de hand is. Moet de overheid 
zich ermee bemoeien? 

Om daarop te kunnen antwoorden eerst: 
wat is een 'vrije kwestie'? We treden met 
die vraag een van de morele problemen 
binnen waarvoor een plurale samenleving 
ons plaatst. Kenmerk van een plurale sa
menleving is een meervoud van groepen 
met een eigen, van andere groepen te on
derscheiden moraal en/of levensbeschou
wing. Die eigen moraal en/of levensbe
schouwing constitueert de groep en ver
leent de 'deelnemers' eraan hun identiteit. 
Daarom wordt ze niet aileen door de deel
nemers stevig verdedigd tegen aanvallen 
van buitenaf- ze staan of val len er immers 
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mee- maar heeft ze ook een reikwijdte die 
heel de breedte van hun persoonlijk Ieven 
raakt. Of je kinderen behoort te krijgen, ge
lovig bent, euthanasie aanvaardt, pacifist 
bent- aile normatieve eisen die een mens 
zichzelf stelt, zijn erin opgenomen. We 
kunnen het de moraal van het persoonlijk 
levensideaal noemen, veelal aangereikt 
door de groep waartoe men behoort en 
daarna toeqeeigend. Vanwege haar reik
wijdte noem ik deze persoonlijke moraal 
moraal in brede zin oftewel de brede mo
raal. Naast deze brede (want persoonlijke) 
moraal staat een moraal met een veel 
smallere reikwijdte: de normen en waar
den die er deel van uitmaken, bedoelen 
niet iemands persoonlijke levensideaal 
vorm te geven, integendeel: ze bedoelen 
juist mensen die er verschillende persoon
lijke levensidealen op na houden, in vrede 
met elkaar te doen samenleven. Om die re
den bevat moraal in deze tweede zin veel 
minder idealen, voorschriften en aanwijzin
gen dan moraal de brede (persoonlijke) 
moraal. lk noem haar dan ook de smalle 
moraal. Ze is smal omdat haar reikwijdte 
niet het hele persoonlijke Ieven beslaat, 
maar aileen het samenleven. De smalle 
moraal is moraal als sociale moraal. Naar
mate ze smaller is, is ze ook rigoreuzer. 
Niet iedereen hoeft naar de kerk, maar ie
dereen moet het wei uit zijn hoofd Iaten 
een ander te martelen of te doden. Sociale 
moraal is, met andere woorden, een mini
mum-moraal: wat onontbeerlijk is om in 
een plurale maatschappij met elkaar te 
kunnen samenleven staat erin. De andere 
dingen, dus water niet in hoeft, zijn de zo
genaamde vrije kwesties. Hoe minder er 
via de smalle moraal vastligt, des te meer 
'vrije kwesties' en des te minder dwang. En 
dat houdt weer in: des te meer kunnen 
mensen volgens hun eigen overtuiging 
hun Ieven inrichten, kan een rooms-katho-

12 Katholiek Studie Centrum, Erfelijkheidsadvisering. 
Prenatale diagnostiek en abortus provocatus in hun 
onderlinge samenhang, Nijmegen. 1982. pag. 61 

13. AW. Musschenga, Noodzaak en mogelijkheid van 
moraal, Assen/Amsterdam, 1981. 
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liek katholiek zijn en een gereformeerde 
gereformeerd. 14 

Een belangrijk element van de politiek is 
dan ook de strijd om de 'vrije kwesties'. 
Houden we het aantal te klein, dan dreigt 
er wat dan heel legal enforcement of mor
als te ontstaan, dat wil zeggen de ene 
volksgroep legt haar specifieke waarden 
dwingend op aan de andere. Maken we 
het aantal te groot, dan dreigt desintegra
tie van de samenleving. Gelukkig blijken er 
in de praktijk genoeg basisinzichten te 
zijn, die aile groepen met elkaar delen (tot 
nu toe tenminste: wat te doen als we met 
een zo andere cultuur als de islam moeten 
rekenen?) Maar pluraliteit betekent nu 
eenmaal dat we niet in alles gelijk denken. 
Bovendien zijn mensen zowel als groepen 
- gelukkig- aan ontwikkelingen in hun 
denken onderworpen: onze normatieve 
kaders plegen te verschuiven. Oat alles 
betekent dat de demarcatielijn tussen 'vrije 
kwesties' enerzijds en sociale moraal an
derzijds voortdurend in beweging is en al
tijd weer voorwerp van (als het goed is 
geestelijke) strijd is, die uiteindelijk beslist 
wordt in de Tweede Kamer. Een treffend 
voorbeeld van een 'vrije kwestie' is in mijn 
ogen euthanasie (opgevat als verzoek om 
een milde dood). Het kan zijn dat een der
gelijk verzoek in mijn persoonlijke moraal 
niet voorkomt of zelfs wordt afgewezen. 
Voor mijzelf zal ik het dus niet vragen. 
Maar wie het wei doet, breekt volgens mij 
de samenleving niet af. Hij treft, mocht hij 
zich vergissen, hoogstens zichzelf ermee 
en niet een ander. Er is dus geen reden 
aanwezig om te verhinderen dat hij in over
eenstemming met zijn eigen levensovertui
ging kan sterven. 

7 Niet aileen een 'vrije kwestie' 
Prenatale diagnostiek, met abortus als 
consequentie, wordt momenteel opgevat 
als een 'vrije kwestie'. Mijns inziens dus te
recht. Maar het abortusprobleem maakt 
het niet eenvoudig en het zou veel men sen 
een genoegen doen als we dat konden 
omzeilen. Is dat mogelijk? 
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Een eerste uitweg is natuurlijk begin er 
niet aan. Vraag je geen prenataal onder
zoek aan, dan krijg je geen abortuspro
bleem. Met een dergelijke raad blijven we 
nog op het vlak van de 'vrije kwesties'. We 
maken van prenataal onderzoek met aan
gehaakte mogelijkheid tot abortus geen 
politieke kwestie maar appelleren op de 
persoonlijke moraal van de betrokkene. 
Voor individuele gewetensnood kan dat een 
uitkomst zijn, maar er zit wei aan vast: aan
vaarden water komt, met welke aandoenin
gen of afwijkingen ook. lk heb hierboven Ia
ten zien dat ouders in spe ook dan een ver
antwoordelijkheid op zich nemen die in ge
wetensnood kan voeren. lk denk dus dat we 
met deze optie niet veel opschieten. 

Een tweede, momenteel druk bespro
ken mogelijkheid is prenatale diagnostiek 
vervangen door pre-implantatiediagnos
tiek. Daarmee wordt bedoeld dat men een 
embryo in het vroegste stadium van zijn 
ontwikkeling (als pre-embryo) onderzoekt 
op het voorkomen van eventuele erfelijke 
afwijkingen en vervolgens aileen die em
bryo's tot ontwikkeling laat komen die vrij 
van afwijkingen zijn. Als voordeel van deze 
techniek beschouwt men dan dat op deze 
wijze het abortusprobleem wordt ontwe
ken; al in een veel vroeger, dat wil zeggen 
een moreel veel minder belastend stadium 
van ontwikkeling wordt over het lot van een 
vruchtje beslist. Het nadeel dater- voorlo
pig nog - aan vastzit, is dat deze techniek 
aileen toegepast kan worden wanneer de 
bevruchting buiten de baarmoeder plaats 
heeft, want aileen dan is - na de eerste 
celdelingen- onderzoek op afwijkingen 
zinvol. Men kan dan schiften tussen 'goe
de' en 'verkeerde' pre-embyro's en vervol
gens een goed exemplaar terugplaatsen 
in de baarmoeder. "' 

14 H.M. Kuitert, Morele consensus Mogelijkheden en 
grenzen. in I. de Beaufort/H.M Oupurs (red) Hand
boek Gezondheidsethrek Assen/Maastrrcht. 1988 
pag. 31 e.v 

15 G. de Wert. Ntet-therapeutlsche experimenten met 
pre-embryo's. Emge eth1sche kanttekemngen. Trjd
schr v. Gezondheidsrecht 13 (1989). 74-85 
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Oeze tweede optie gebruik ik als een 
eye-opener Er zit weliswaar nog een an
der probleem aan vast; de techniek waar
van men zich hierbij wil bedienen, vergt 
dat embryo's gekweekt worden voor we
tenschappelijke doeleinden. Oat lijkt mij in 
strijd met de waarde die een embryo toe
komt, maar op dat vraagstuk ben ik elders 
ingegaan.'b 

Het eigenlijke vraagstuk waarvoor deze 
nieuwe technische mogelijkheid onze aan
dacht vraagt is dat van de eugenetica, al 
dan niet in termen van een eugenetische 
bevolkingspolitiek Oat vraagstuk was er 
al, maar we schonken er niet veel aan
dacht aan. Door de pre-implantatietechnie
ken worden we er met de neus bovenop 
gedrukt. '' Pre-implantatie-onderzoek wordt 
uitgevoerd met het oog op selectie, het 
rapport van de Gezondheidsraad wijst te
recht op de term 'selectieve implantatie''d 
Daarmee beginnen de problemen voor een 
overheid. 

8 Selectieve en 'gewone' abortus 
Prenatale diagnostiek, metals consequen
tie een mogelijke abortus, vervangen door 
een diagnose van het embryo voordat het 
in de baarmoeder zich innestelt, lijkt een 
vooruitgang. Emotioneel- ik zal dat niet 
tegenspreken - is dat ook het geval. Maar 
zelfs als de procedure inderdaad moreel 
minder belastend zou zijn, zoals sommi
gen aannemen, is daarmee het eigenlijke 
probleem nog niet verdwenen of minder 
dringend geworden. De pre-implantatie
diagnostiek scheept ons met precies het
zelfde probleem op als prenataal onder
zoek dat op abortus uitloopt het selectie
probleem. Ze maakt het probleem zelfs 
grotPr doordat selectie, technisch gespro
ken, zoveel gemakkelijker kan plaatsheb
ben biJ vruchten in het pre-embryonale 
stadium en daardoor zoveel dichter onder 
ons bereik komt. 

Het selectieprobleem kleeft niet aan 
abortus, zoals wij dat buiten de prenatale 
diagnostiek om tegenkomen. Oaarin ligt 
een kwalitatief verschil tussen zeg maar 
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'gewone' abortus en selectieve abortus. Bij 
'gewone' abortus is de positie van de 
vrouw in het geding. Het draait daarbij om 
twee dingen: 
a de zwangerschap was niet bedoeld of 

gewenst en 
b brengt de vrouw in een noodsituatie. 
De abortus wordt verricht ongeacht de 
toestand van de vrucht; de noodsituatie 
van de vrouw is de enige indicatie. Men 
kan daar vrede mee hebben .of niet, maar 
er komt geen selectieprobleem aan te pas. 

Oat is wei het geval met abortus na pre
nataal onderzoek en dat schept een nieu
we complicatie. De zwangerschap is een 
gewenste zwangerschap maar bij nader 
inzien niet meer gewenst Het oms lag punt, 
in feite dus de indicatie tot abortus, is ge
legen in de gezondheidstoestand van de 
vrucht Of van het embryo; aan het princi
pe verandert dat niets meer. Het wordt er 
hoogstens duidelijker van: een vrucht 
wordt afgewezen op grand van ontbreken
de kwaliteiten en dat is een vorm van se
lectie bij de voortplanting. Willen we die 
kantop? 

9 Selectie en eugenetische bevolkings-
politiek 

Selectie brengt ons in de sfeer van een 
eugenetische bevolkingspolitiek en die wil, 
neem ik aan, niemand. Ten overvloede zal 
ik er een aantal argumenten tegen noe
men. Onder eugenetische bevolkingspoli
tiek of kortweg eugenetica versta ik hier; 
een door de overheid (al dan niet via wet 
en/of regelgeving) gestimuleerd voortplan
tingsideaal dat inhoudt het naar vermo
gen uit de samenleving uitbannen van ge
netische afwijkingen. Grondslag van een 
dergelijk beleid is het hanteren van selec
tie bij voortplanting. Het selectieprincipe 

16 H.M. Ku1tert, De morele status van het embryo De 
pauselijke 1nstructie Donum V1tae, 1n: Grenzen aan de 
zorg/Zorgen aan de grens. L1ber Am1corum voor 
H.J.J. Leenen. Alphen a/d R1jn, 1990, 101-119. 

17. D. Bartels, Human embryo's as research matenal, 
Science & PubliC Policy 14 (1987) 139-144. 

18. Zie1,pag.65. 
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kan, grofweg, op twee manieren in werking 
treden: onder dwang (van een overheid) of 
onder drang (van maatschappelijke en/of 
sociale attitudes). 19 lk bespreek hier de 
eerste vorm, niet omdat onze samenleving 
die richting dreigt op te gaan maar om de 
factoren helder te krijgen die in een euge
netische politiek (van welke aard ook) een 
rol spelen. 

In de eerste plaats is de vrijheid van de 
burger om zich voort te planten in het ge
ding. Eugenetica is een politiek die met 
machtsmiddelen (wet of anderszins) de 
bevoegdheid erover in feite uit de handen 
van het paar haalt en er een staatszaak 
van maakt. Men kan het in Plato's De Staat 
nalezen hoe dat geregeld zou kunnen wor
den (inclusief de argumenten waarmee het 
wordt verdedigd: een verhaal om met rode 
oortjes te lezen!). 

De overheid voert deze politiek (zie al
weer De Staat) omdat zij het beste met de 
burgers voor heeft, ze wil een gezonde sa
menleving en die komt er niet als de over
heid geen macht heeft in te grijpen. Dan 
wordt er willekeurig voortgeplant en dat 
betekent dat de menselijke soort slechter 
en slechter wordt wat kwaliteit betreft. Elke 
boer weet beter, zegt Plato, hij weet dat se
lectie nodig is om een beter soort te kwe
ken. Moeten mensen niet dezelfde wijs
heid toepassen? 

De vraag is natuurlijk, wat is een beter 
soort mensen? De uitdrukking veronder
stelt dat aile mensen daar dezelfde ideeen 
over hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. 
Er moet dus een criterium komen voor 'be
ter'. Wie zal dat opstellen? De filosoof, de 
bovenliggende machtsgroep, de meeste 
stemmen? Een onoplosbaar probleem 
dient zich aan, tenzij we de zaak uit han
den zouden geven aan een dictator. Maar 
dan zijn we terug bij het eerste argument: 
we zijn onze vrijheid kwijt. 

Heel de eugenetische gedachtengang 
- wellicht het belangrijkste contra-argu
ment- is gebaseerd op een versmalling 
van de mens tot zijn biologische compo
nent. De sterkste exemplaren, in biologi-
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sche (om precies te zijn: cel-biologische) 
zin worden doorgelaten en de zwaksten 
worden minstens van voortplanten afge
houden. Oat is iets wat we bij veehouders 
goed vinden - leerzaam is Plato's verwij
zing naar de boeren -maar mensen zijn 
geen dieren. Willen we het verschil er tus
sen handhaven -en niemand anders doet 
het als we dat zelf niet doen -dan moeten 
we nee zeggen tegen een politiek die het 
uitselecteren van biologisch zwakke 
exemplaren begunstigt. 

We hebben daar twee goede gronden 
voor: een mens is meer dan zijn genen, zo
als ook elke geneticus niet moede zal wor
den om te herhalen. We zijn niet te reduce
ren tot ons biologisch substraat en willen 
daar ook niet toe worden gereduceerd. 
Ten tweede: een biologisch keurmerk han
teren brengt ons onherroepelijk in de buurt 
van het recht van de sterkste, een recht 
dat niet te combineren valt met de christe
lijke traditie van naastenliefde en/of de hu
manistische traditie van solidariteit. 

10 Gehandicapten a is slachtoffer van 
mislukte preventie? 

Dus geen preventie in termen van selectie; 
dat willen we niet. Waarom willen anderen 
dat dan wei, waarom steekt de idee dat 
een eugenetische bevolkingspolitiek zo
wel noodzakelijk als voordelig is, altijd 
weer de kop op? 

Vanwege het lokkend perspectief van 
een samenleving zonder leed en lijden. Als 
we verdachte of ronduit onaanvaardbare 
motieven voor selectie erbuiten Iaten is eu
genetica met een zekere schijn van rede
lijkheid omgeven. Genetische afwijkingen 
continueren zichzelf immers en dat houdt 
in dat het leed van de ene generatie zich 
voortzet in de andere. Als we de menselij
ke genen-poo/ zouden kunnen 'schonen' 
zou dat een flinke stap voorwaarts zijn in 
de bestrijding van leed en lijden. Hoe ge
makkelijk zulk spraakgebruik in de mond 

19. Z1e 1. pag. 81 e.v. 
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ligt, blijkt uit een achteraf wat ongelukkige 
passage uit de Nota Preventie aangebo
ren afwijkingen, waarin het stimuleren van 
'optimaal voortplantingsgedrag' wordt be
pleit.' 

Maar hoeveel redelijkheid zit in zo'n re
denering? Weinig of niets. 
1 Een samenleving zonder leed en lijden 

bestaat niet en zal nooit bestaan. Niet ai
leen omdat het aantal auto-ongelukken 
nog steeds toeneemt en daarmee het 
aantal handicaps dat niet erfelijk of aan
geboren is, maar ook omdat aangebo
ren afwijkingen lang niet altijd door erfe
lijke factoren ontstaan, de meeste zelfs 
ntet. Veel van die afwijkingen zijn er in-

Eugenetische 
bevolkingspolitiek berust 
op een aantoonbare 
verg1ss1ng 

eens als een (kwalijke) verrassing. Hoe 
hard we er ook tegen strijden, handi
caps zullen er dus altijd in groten getale 
bltjven. Preventie van genetisch overge
dragen aandoeningen is maar een on
derdeel van de strijd tegen leed en Iii
den, de eigenlijke strijd ertegen ligt in 
het opvangen, revslideren en/of com
penseren. Eugenetische bevolkingspoli
tiek berust, met andere woorden, op een 
aantoonbare vergissing. 

2 De illusie van een samenleving zonder 
leed en lijden komt mijns inziens voort uit 
de mythe van de algehele technische 
beheersbaarheid van Ieven en gezond
heid. In een tijd waarin het medisch
technisch kennen en kunnen zich nog 
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steeds uitbreidt, is het geloof in een der
gelijke mythe begrijpelijk. Maar in plaats 
van de gezondheid te dienen werkt zij 
contra-produktief; we lopen niet aileen 
tegen de grenzen van het medisch mo
gelijke aan (er zullen nooit genoeg ruil
harten zijn om een rechtvaardige trans
plantatiestrategie te kunnen uitvoeren), 
ook de grenzen van wat goed voor een 
mens is en wat niet, komen in zicht. Het 
welzijn van de patient is, volgens Hippo
crates, de hoogste norm voor een arts. 
Oat houdt in dat de norm dus niet be
paald wordt door het technisch-mogelij
ke. Geloof in de mythe van de totale 
technische beheersbaarheid van Ieven 
en gezondheid loopt erop uit dat dokters 
zichzelf puur als technici gaan zien, als 
een soort veredelde loodgieters en hun 
patienten als reparatiemateriaal?' 

3 Het geloof in een samenleving zonder 
leed en lijden is bovenal een slag in het 
gezicht van de aanwezige gehandicap
te medemensen. Het is de voedingsbo
dem voor (niet dwang maar) sociale en 
maatschappelijke drang in eugeneti
sche richting. De buren gaan er vanuit 
dat het gehandicapte kind niet gehoe
ven had, als er maar voorzorgen waren 
getroffen in termen van erfelijkheidsadvi
sering. AI die nog aanwezige gehandi
capten hadden er niet meer hoeven te 
zijn, ze zijn slachtoffer van nagelaten of 
mislukte preventie. Worden ze eenmaal 
zo gezien, dan is ook de behandeling in 
termen van zorg navenant. Gehandicap
tenzorg wordt de sluitpost op het budget 
van de gezondheidszorg. 

Dergelijke ideeen kunnen gemakkelijk 
post vatten. Ze berusten echter op een 
even onwetenschappelijke als onaan
vaardbare perspectief-verkorting op de 
zorg. Als een mens niet samenvalt met zijn 

20 Nota Preventie aangeboren afwljkmgen Min1sterie 
van WVC. 1988 

21 J. Ladd, The Good Doctor and the Med1cal Care of 
Children. in L M. Kopelman/J C Moskop (eds ), 
Children and Health Care. Dordrecht, 1989. 205 e v. 
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genen, dan ook een gehandicapte niet 
met zijn genetische afwijkingen. 

Toetssteen voor de mate waarin een sa
menleving zich in het gemak van een eu
genetische redenering nestelt is mijns in
ziens dan ook de zorg die ze bereid is voor 
de gehandicapten op te brengen. Hoe ge
makkelijker mensen de gehandicapten in 
hun midden als voorbeelden van 'mislukte 
preventie' zien, des te geringer die bereid
heid. 

11 Een paradox op het politieke vlak en 
hoe daaruit te komen? 

We zijn nu in een merkwaardige situatie te
rechtgekomen Selectieve abortus (in het 
kader van prenataal onderzoek dat indivi
dueel leed bedoelt op te heffen) aanvaar
den we, want het gaat om beslissingen in 
de privesfeer. Selectie is hier dus een 'vrije 
kwestie'. En meer dan dat het is als onop
geefbaar vrijheidsrecht zelfs buiten kijf ge
steld. 

Maar zie daar, selectie verwerpen we 
weer als we over eugenetische bevol
kingspolitiek spreken, we maken van deze 
verwerping zelfs het basisargument tegen 
eugenetica. Is dat tegenstrijdig en zo ja, 
hoe kan je zo'n tegenstrijdigheid opheffen 
of- als dat onmogelijk is- aannemelijk 
maken dat we er mee moeten Ieven? 

De overheid krijgt dit probleem op haar 
manier op tafel. We hebben haar rol nog 
niet uit de doeken gedaan. Oat hoeft hier 
ook niet uitvoerig te gebeuren. Het is ge
noeg om vast te stellen dat de overheid op 
het veld van de erfelijkheidsadvisering de
zelfde taak heeft alsop aile andere velden 
van de gezondheidszorg: het menselijk Ie
ven beschermen. Op zijn wijze moet- in 
dat raam- ook de menselijke vrucht be
schermd worden tegen selectieve behan
deling. Maar elke vrucht, ook de meest be
schadigde? 

Er ontstaat een vervelend dilemma. Wil 
de overheid aile vruchten beschermen, 
ook de meest gehavende, en verbiedt ze 
dus elke vorm van selectie, dan is prenata
le diagnostiek van de baan en moet de en-
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keling zich Iaten welgevallen dat de over
heid hem opzadelt met wat hij niet kan en 
wil dragen. De individuele vrijheid die we 
zo graag willen handhaven is dan verloren. 

Verbiedt de overheid daarentegen niets, 
dan heeft selectie vrij baan en is het niet 
onmogelijk dat we in eugenetisch vaarwa
ter terecht komen. Hoe moeten we verder? 

12 De overgang blokkeren 
Wat het meest voor de hand ligt is de over
gang van 'voorkomen en opheffen van in
dividueel leed' naar eugenetische bevol
kingspolitiek blokkeren door een aantal 
maatregelen die het selectieve karakter 
van abortus na diagnostiek te erkennen, 
maar de toepassing ervan te beperken tot 
die gevallen waarvan op gronden van ge
neeskundige aard er reden toe bestaat. 
Oat laat een marge over, zeker. Maar wa
terdichtheid is het laatste wat je moet voor
staan bij dingen die de vrijheid van bur
gers raken. Hieronder stip ik enkele moge
lijkheden voor een dergelijke blokkade 
aan. 
1 Prenatale diagnostiek aileen op medi

sche indicatie. Niet zoals in sommige 
Ianden, voor aile vrouwen verplicht, 
maar bijvoorbeeld voor vrouwen ouder 
dan 36 jaar of voor vrouwen die tot een 
risicogroep behoren. De afspraken die 
hierover in ons land bestaan, zouden we 
moeten vasthouden. 

2 Afwijzen van pre-implantatiediagnos
tiek, tenzij deze ondernomen wordt in 
het kader van een persoonsgerichte the
rapeutische behandeling. Oaarmee be
doel ik ingebed in het hulpverlenings
program aan een vrouw die dreigt geen 
gezonde kinderen te kunnen krijgen. 

3 Grote voorzichtigheid bij het aanbieden 
van bevolkingsonderzoek in termen van 
screenen van bepaalde groepen op ge
netische afwijkingen. En dat niet aileen 
uit het oogpunt van privacy-bescher
ming, ook al lijkt mij dat een punt om 
wacht bij te houden. Maar even belang
rijk is het voorkomen van een eugeneti
sche bevolkingspolitiek. lk bepleit aller-
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minst een verbod, maar pleit voor een 
degelijk doorspreken van de ins en outs 
bij elk voorstel in die richting. 

4 Daarnaast: voorlichting die moet helpen 
voorkomen dat mensen zich verliezen 
aan de illusie dat erfelijke en aangebo
ren afwijkingen, en daarmee de voor
naamste bron van handicaps, de wereld 
uit te helpen zijn, te beginnen uit Neder
land. 

De eerste drie wegen, die ik zo juist teken
de, vragen om wet- en/of regelgeving. Een 
politieke partij zou zich daar sterk voor 
kunnen maken. 

13 Wat extra's voor een politieke parttj? 
Daarnaast zie ik voor een politieke partij 
nog een andere mogelijkheid, die buiten 
het veld van politieke actie ten behoeve 
van wet- en regelgeving valt, maar deson
danks, juist door een politieke partij die 
meer dan een belangenpartij wil zijn, ter 
hand genomen kan worden morele orien
tatie over de waarde van het menselijk Ie
ven in zijn verschillende verschijningsvor
men. In het bijzonder is zo'n niet aflatende 
morele orientatie- Iaten we zeggen een 
permanent moreel beraad - nodig over 
een menselijke vrucht met aangeboren af
wijkingen. lk ga er namelijk niet van uit dat 
we alles moeten aanvaarden, omdat Ieven 
nu eenmaal uit Gods hand komt. Oat is, zo
als ik boven liet zien, een veel te gemakke
lijke oplossing. Ze streept onze eigen ver
antwoordelijkheid weg tegen Gods voor
zienig bestel en dat is slechte theologie. 

De vraagstelling ligt mijns inziens an
ders: een bewuste kinderkeuze sluit altijd 
het risico in dat een paar een gehavend 
kindje kan krijgen. Zijn ouders moreel ver
plicht een dergelijk kindje ondanks alles te 
aanvaarden? lk meen dat de beslissing tot 
voortplanting insluit dat die vraag bevesti
gend beantwoord moet worden, met als 
grens de dragelijkheid van de belasting 
voor ouders en kind beide. 
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De stellingname die ik hier bepleit, heeft 
de bijzondere waarde van het ongeboren 
mensenleven als vooronderstelling. Aan 
die waarde proberen we zo lang mogelijk 
recht te doen. Oat is een moreel uitgangs
punt, waarop de discussie altijd weer te
rug kan vallen. 

Oat zal nodig zijn, want over dragelijk/ 
ondragelijk kunnen grote verschillen van 
mening bestaan. We zullen dat als een ge
geven moeten aanvaarden. De suggestie 
dat we een lijst zouden kunnen samenstel
len van genetische afwijkingen die een er
kende (algemeen aanvaarde) indicatie 
voor abortus zouden mogen inhouden, lijkt 
mij reeds vanuit medisch oogpunt zowel 
onhaalbaar als ongewenst, daarvoor ver
schillen de gevallen teveel van elkaar. 
Daarnaast brengt het- maar nu dan in 
omgekeerde richting - de vrijheid van 
onze medemensen in het gedrang om zelf 
te beslissen over wat voor hem dragelijk is 
en wat niet. Ook een politieke partij heeft 
haar 'vrije kwesties', heeft ze ook broodno
dig althans, indien ze zich niet wil opstellen 
zoals bijvoorbeeld de SGP, het RPF of het 
GVP. 

Daarmee is niet alles gezegd. Er zijn 
grenzen aan de vrijheid die we in de 'vrije 
kwesties' verdedigen, zowel binnen een 
partij als daarbuiten. Er is geen samenle
ving die een menselijke vrucht ook niet ju
ridisch beschermt. Oat zou inhouden dat 
de waarde ervan tot nihil is gereduceerd; 
de vrucht is vogelvrij. Voor mijn besef is
om maar een voorbeeld te geven - de 
theorie dat menselijke vruchten, zolang ze 
nog niet voldragen zijn, uitwisselbaar zijn 
voor andere, betere exemplaren, een theo
rie die buiten de 'vrije kwesties' voeri.22 

22. J Glover. Causmg Death and Saving LIVes Har
mondsworth (Penguin). 1977, 150-169. 
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