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Huidige abortus
wetgeving 
voldoet niet 

De mogelijke komst van de abortuspil is 
aan!eiding voor een hernieuwde dis
cussie over de beschermwaardigheid 
van het mensel1jk embryo. Het is beslist 
niet mogelijk via het instrument van de 
Wet geneasmidde/envoorziening lastige 
ethische kwesties als abortus, euthana
sie en genetische manipulatie tot een 
oplossing te brengen. 

In 1988 werd door de Franse firma Roussel 
een verzoek tot registratie van een nieuw 
geneesmiddel ingediend bij het College 
ter beoordeling van geneesmiddelen. Het 
ging om mifepriston (RU 486), een middel 
dat de werking van progesteron blokkeert. 
Zonder progesteron kan een zwanger
schap niet uitgedragen worden. lndien mi
fepriston wordt toegediend treden samen
trekkingen van de baarmoeder op die uit
eindelijk abortus tengevolge hebben. Uit 
onderzoek van Haspels bleek dat mifepris
ton bij 83% van de vrouwen tot maximaal 
zeven weken over-tijd een volledige abor
tus teweeg bracht.' Na deze zeven weken 
vermindert het percentage volledige abor
tus snel. Tevens bleek uit een ander on
derzoek waarvan Haspels in hetzelfde arti
kel melding maakt, dat mifepriston ook als 
morning-after pi I gebruikt kan worden. 

Om kort te gaan, met mifepriston heeft 
de farmaceutische industrie een middel 
ontwikkeld dat tot zeven weken over-tijd 
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een 'succesvolle' abortuspil genoemd 
mag worden. 2 

Hoewel in de loop van 1989 de aan
vraag om registratie door betrokken firma 
werd ingetrokken- waarschijnlijk op grond 
van overwegingen van maatschappelijke 
gevoeligheid - is het wei zeker dat op eni
gerlei wijze er een vervolg zal komen. Het 
ligt voor de hand dat deze fabrikant of een 
andere binnenkort opnieuw een aanvraag 
zal indienen. Het is daarom van belang 
een inzicht te verkrijgen in de ethische en 
juridische consequenties die aan het op 
de markt verschiJnen van de abortuspil 
verbonden zouden kunnen zijn. In dit arti
kel willen we allereerst stilstaan bij het juri
disch kader waarin de invoering van een 
abortuspil plaats zou vinden in Nederland. 
Het gaat daarbij vooral om de Wet op de 
geneesmiddelenvoorziening en de Wet af
breking zwangerschap. 

In het vervolg zullen wij ingaan op een 
aantal ethische aspecten van abortus 
provocatus. In dat verband geven we een 

Drs EM van de Meent-Nutma en mr. A K. Hurbers zrJn 
berde werkzaam biJ het Centrum voor Bro-ethiek en Ge
zondheidsrecht te Utrecht. 

1 Haspels, A A , Antr-progesteron Pharmaceutisch 
Weekblad 1988. 1137-1139 

2 OaarbiJ drent bedacht te worden dat zeker zo'n 80% tot 
90% van de rn Nederland vernchte abortus in de perio
de tot 7 weken over-tijd plaatsvindt (Srgnet. Abortusre
gistratie in 1985 J. Rademakers. 1987-1). 
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overzicht van de huidige stand van zaken 
in de ethische discussie aangaande de 
morele status van het embryo. 1 Tenslotte 
zal een eigen standpuntbepaling alsmede 
een aantal conclusies met betrekking tot 
noodzakelijke nieuwe wetgeving weerge
geven worden. 

De Wet op de geneesmiddelenvoorzie
ning 
Een geneesmiddel mag in Nederland 
slechts worden bereid en afgeleverd als 
het is 1ngeschreven in het 'register van far
maceutische specialite's en farmaceuti
sche preparaten' Oat wordt bepaald in de 
Wet op de geneesmiddelenvoorziening 
d1e regels stelt met betrekking tot deze 
kwestie. 

Of een geneesmiddel inderdaad in dit 
register ingeschreven mag worden, word! 
bepaald door het College ter beoordeling 
van geneesmiddelen (artikel 3 JUncto arti
kel 29 van de Wet geneesmiddelenvoor
zienlng). Met name word! dan getoetst of 
het middel naar verwachting de bedoelde 
werking zal hebben en of het niet schade
liJk is voor de gezondheid. 

Een voorvraag is echter of er eigenlijk 
wei sprake is van een geneesmiddel Val
gens artikel 2 van deze Wet is een genees
middel 'substantie of samenstelling van 
substanties, welke is bestemd om te wor
den gebruikt of op enigerlei wijze word! 
aangedu1d of aanbevolen als zijnde ge
schikt voor 
1 het genezen, lenigen of voorkomen van 

en1ge aandoening, ziekte, ziektever
schiJnsel, piJn, verwonding of gebrek biJ 
de mens; 

2 het herstellen, verbeteren of wiJzigen 
van het funct1oneren van organen biJ de 
mens; 

3 het stellen van een medische diagnose 
door toediening of aanwending biJ de 
mens' 

Het IS op grond van deze formulering in 
eerste instantie zeker niet evident dat de 
abortuspil inderdaad als geneesmiddel 
aan te merken is. lmmers, zwangerschap 

is in het algemeen geen ziekte of aandoe
ning; het gaat evenmin om het herstel van 
de functie van een orgaan en al helemaal 
niet om een medische diagnose. Oat roept 
de vraag op hoe het College met deze pro
blematiek om zal gaan. Zoals reeds aan
gegeven is de aanvraag door de firma 
Roussel ingetrokken. Oat betekent dat 
over deze kwestie geen zekerheid kan be
staan. Wei zijn er drie overwegingen die 
ons aanleiding geven tot de veronderstel
ling dat het zeer waarschijnlijk is dat het 
College de kwestie of er sprake is van een 
geneesmiddel in positieve zin zal beslis
sen (als er een nieuwe aanvraag komt): 
1 het College heeft de aanvraag serieus in 

behandeling genomen; indien men van 
oordeel was dat het hier niet om een ge
neesmiddel ging, had men de aanvraag 
niet-ontvankelijk dienen te verklaren; 

2 in een interview in Vrij Nederland van 4 
november 1989 stelde Dr. C de Visser, 
lid van het College: 'De aanvraag zou 
gehonoreerd zijn, de bezwaren tegen de 
abortus-pi I waren niet meer van overwe
gende aard. Het waren aileen nog minor 
points in het dossier.' Uiteraard kan twij
fel over de vraag of er sprake is van een 
geneesmiddel niet als een minor point 
beschouwd worden; 

3 het tweede criterium voor de vraag of er 
sprake is van een geneesmiddel (wijzi
ging van het functioneren van een or
gaan) is destijds opgenomen in verband 
met de verschijning van anti-conceptiva. 
Ook een anti-conceptivum is natuurlijk 
geen geneesmiddel in de strikte beteke
nis van het woord (opgenomen onder 
het eerste criterium). Het feit dat juist 
daarom het tweede criterium is opgeno
men, is een belangrijk argument om te 
veronderstellen dat het College ook de 
abortus-pi I op grond van dit criterium als 
geneesmiddel zal accepteren. Bij de 
abortus-pi! gaat het immers om een anti-

3 We zullen 1n het vervolg de termen embryo en foetus 
door elkaar gebru1ken 1n het algemeen ondersche1dt 
men 1n de embryologie de volgende lases - pre-em-
bryo embryo. foetus 



progesteron dat de functie van de baar
moeder wijzigt, namelijk ongeschikt 
maakt voor het uitdragen van de zwan
gerschap. 

Oat deze wijziging van functie eerder het 
middel dan het doel is, doet daar op zich
zelf weinig aan af. 

Schadelijk voor de gezondheid 
Een andere vraag die ten aanzien van de 
abortuspil rijst is die of het gaat om een 
specialite of preparaat dat schadelijk is 
voor de gezondheid. Op grond van artikel 
3 lid 1 sub a) van de Wet op de genees
middelenvoorziening mag een dergelijk 
middel niet geregistreerd worden. Het 
Christen Apothekers Overleg heeft dit ar
gument gehanteerd in een brief aan het 
College waarin men pleit tegen registratie 
van de abortuspil. Men stelt dater met be
trekking tot de abortuspil geen twijfel over 
kan bestaan dat er sprake is van schade
lijkheid voor de gezondheid van de 
foetus.' 

Hoewel dit argument natuurlijk op het 
eerste gezicht evident lijkt, is er met de 
term schadelijk voor de gezondheid na
tuurlijk op juridisch niveau meer aan de 
hand. Voor zeer vele geneesmiddelen 
geldt uiteraard dat ze in zeker opzicht 
schadelijk voor de gezondheid zijn. Het 
bedoelde effect dat deze middelen echter 
wei hebben is van dermate groot belang 
dat we uiteindelijk stellen dat al met al 
deze middelen niet schadelijk voor de ge
zondheid zijn. Om maar een simpel voor
beeld te noemen: als een gezonde per
soon cytostatica gaat slikken is dat beslist 
schadelijk voor zijn gezondheid. Voor be
paalde kankerpatienten wegen echter de 
voordelen van het gebruik van deze mid
delen op tegen de nadelen. Met andere 
woorden, of iets schadelijk is voor de ge
zondheid hangt af van de context. 

Als de abortuspil op medische indicatie 
gebruikt zou worden is dat natuurlijk in 
technische zin schadelijk voor de gezond
heid van de foetus. Toch achten we een 
dergelijke abortus provocatus in het alge-
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meen niet ongeoorloofd. Kortom, het is niet 
mogelijk slechts naar de technische as
pecten van een bepaald preparaat of spe
cialite te kijken en op basis daarvan te con
cluderen of het schadelijk is voor de ge
zondheid. Bij dat oordeel zullen altijd ook 
andere aspecten betrokken moeten wor
den. En daarom kan de stelling dat de 
abortuspil schadelijk is voor de gezond
heid in het kader van de Wet op de ge
neesmiddelenvoorziening in zijn alge
meenheid niet staande gehouden worden. 
Of een abortus provocatus geoorloofd is, 
moet op andere, ethische (en eventueel ju
ridische) gronden bepaald worden. We 
zijn er niet door te stellen dat een bepaalde 
ingreep schadelijk is voor de gezondheid. 

Conclusie is naar onze mening dat het 
op grond van de Wet op de geneesmidde
lenvoorziening nauwelijks te verdedigen is 
de registratie van mifepriston te weigeren. 
Het lijkt ons ook niet waarschijnlijk dat dit 
zal gebeuren. Wat hiervan ook zij, feit blijft 
dat het College voor de beoordeling van 
geneesmiddelen op dit vriJ cruciale punt 
een zeer belangrijke beslissingsbevoegd
heid heeft. Het zou, ~ in breder verband 
bezien ~ de moeite waard kunnen zijn om 
te onderzoeken of er bij voorbeeld een 
bredere beroepsmogelijkheid dan wei een 
controle-mechanisme gecreeerd zou moe
ten worden. Op dit moment bestaat er bij 
voorbeeld voor het Christen Apothekers 
Overleg geen mogelijkheid in beroep te 
gaan tegen toelating van de abortuspil 
door het College. Artikel 3 lid 4 biedt uit
sluitend aan degene die om de inschrij
ving heeft verzocht de mogelijkheid om te
gen weigering van die inschrijving in be
roep te gaan. Bij het scheppen van een 
controle-mechanisme zou het uiteraard 
niet moeten gaan om een tweede 'techni
sche' beoordeling, maar veeleer om een 
soort maatschappelijk-ethische toetsing. 
Of een en ander werkelijk wenselijk is en 
hoe dat dan vorm zou moeten krijgen kan 
uiteraard niet in de context van dit artikel 

4. Pharmaceuttsch Weekblad. 1988. 1208-1209 
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besproken worden. Het lijkl ons echter wei 
van belang daar aandacht aan te beste
den, te meer omdat ook de ontwikkelingen 
op het terrein van genetische manipulatie 
in de geneesmiddelenproduktie wei eens 
tot erg lastige vragen aanleiding zouden 
kunnen ziJn.' Anderzijds moet wei bedacht 
worden dat de Wet geneesmiddelenvoor
zientng een technisch instrument is. Het is 
een soort Warenwet voor geneesmidde
len. Het zal daarom beslist niet mogelijk 
ziJn via dit instrument lastige ethische 
kwesties als abortus, euthanaste en gene
tische manipulatie tot een oplossing te 
brengen. Daarvoor is adequate regelge
vtng op die terreinen als zodanig noodza
kelijk. Vervolgens dient er dan voor ge
zorgd te worden dat ook de meer 'techni
sche' wetten met die inhoudelijke wetten 
sporen. 

De Wet afbreking zwangerschap 
Zoals gezegd moet het waarschijnlijk ge
acht worden dat het College ter beoorde
ling van geneesmiddelen in zou stemmen 
met registratie van de abortuspil. Op dat 
moment komen we in een juridisch inge
wtkkelde situatie terecht. Het strengste re
gime dat de Wet geneesmiddelenvoorzie
ning kent is, dat een geneesmiddel uitslui
tend door een apotheker, op recept mag 
worden afgeleverd. Het voorschrijven van 
de abortus-pi/ staat echter gelijk aan wat 
artikel 2 van de Wet afbreking zwanger
schap (WAZ) word! omschreven als 'een 
behandeling gericht op het afbreken van 
zwangerschap'. 

Oat doet de vraag rijzen of het voor
schriJven van de abortuspil aan dezelfde 
voorwaarden zal moeten voldoen als het 
verrtchten van een abortus provocatus op 
de wiJze waarop dat tot dusverre gebrutke
lijk is. Op grand van de tekst van de WAZ 
alsmede de memorie van toelichting zien 
wij geen reden waarom dit niet het geval 
zou ziJn. Ook de tekst van artikel 296 Wet
boek van Strafrecht geeft geen aanleiding 
tot een andere conclusie. Daar staat 'Hij 
die een vrouw een behandeling geeft ter-
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wijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoe
den dat daardoor zwangerschap kan wor
den afgebroken, word! gestraft met 
( ) Het in het eerste lid bedoelde feit is 
niet strafbaar, indien de behandeling is 
verricht door een geneeskundige in een 
ziekenhuis of kliniek waarin zodanige be
handeling volgens de WAZ mag worden 
verricht.' 

Tenzij men zou willen verdedigen dat 
het voorschrijven van een abortuspil niet 
aan te merken is als een 'behandeling' (en 
dat lijkt weinig zinvol) moet geconcludeerd 
worden dat ook het voorschrijven van de 
abortuspil zal moeten voldoen aan de in de 
WAZ gestelde eisen. Als belangrijkste 
noemen we daarvan: 
1 de afbreking van de zwangerschap mag 

aileen plaatsvinden in een ziekenhuis of 
kliniek met een vergunning (artikel 2 
WAZ); 

2 er is sprake van een wachttijd van vijf 
dagen (artikel 3 WAZ); 

3 de arts moet zich ervan overtuigen dat 
de vrouw op zorgvuldige wijze tot haar 
besluit is gekomen; daarbij moeten 
eventuele alternatieven alsmede de be
langen van het ongeboren Ieven en haar 
omgeving zijn meegewogen (artikel 5 lid 
2WAZ) 

Kortom, zodra er sprake is van een behan
deling gericht op het afbreken van een 
zwangerschap treedt een aantal procedu
rele vereisten in werking waaraan de arts 
zal moeten voldoen wil hij aan strafbaar
heid ontkomen. 

De praktijk 
Nu komt echter ogenblikkelijk de vraag 
naar voren hoe een en ander in de praktijk 
vorm zou moeten krijgen. Laten weer eens 
vanuit gaan dat in de (nabije) toekomst er 
inderdaad een registratie van een abortus
pi/ zal plaatsvinden. Oat betekent dat deze 

5 In drt verband kan men zrch biJ voorbeeld afvragen of 
de wrJze van produktie reden mag zrJn voor afwrJzing 
van een produkt: denk aan het gebruik maken van 
transgene dreren met menselrJke ergenschappen voor 
de produktre van een geneesmrddel 
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pil op recept verkrijgbaar zal worden in 
apotheken. 

Op dit moment schrijven artsen regel
matig recepten voor als morning-after pil. 
Oat Ievert geen problemen op omdat de 
WAZ bepaalt in artikel 1 lid 2 dat middelen 
ter voorkoming van innesteling van een 
bevruchte eicel in de baarmoeder niet 
worden verstaan onder het afbreken van 
zwangerschap. Bovendien schreef de Mi
nister van WVC 1n een brief aan de Tweede 
Kamer van 19 december 1986 dat hij tot 
de conclusie was gekomen dat een be
handeling tot zestien dagen over lijd niet 
onder de werking van de WAZ vall. 

Zoals hierboven werd vermeld, is uit on
derzoek gebleken dat mifepriston ook suc
cesvol is als morning-after pi I. 

De abortuspil zal de Wet 
afbreking zwangerschap 
onbruikbaar maken. 

Oat betekent dat als mifepriston ge
bruikt word! als morning-after pil de WAZ 
geen strobreed in de weg legt. Als ditzelf
de middel echter gebruikt word! na een 
periode van zestien dagen over-tijd is de 
WAZ wei van toepassing. En dus mag dat 
aileen in een ziekenhuis of kliniek gebeu
ren na een wachttijd van vijf dagen. Het 
mag duidelijk zijn dat we op deze manier in 
een volstrekt oncontroleerbare situatie be
landen lmmers, wie zou moeten nagaan 
of het voorgeschreven middel voor of na 
zestien dagen over-tijd gebruikt gaat wor
den? En hoe zou in een dergelijke controle 
de privacy van patienten gewaarborgd 
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kunnen worden? Die privacy word! ook in 
de WAZ van groat belang geacht, getuige 
artikel 11 dat expliciet waarborgen van 
anonimiteit bij verplichte registratie stelt. 

Het op de mark! verschijnen van de 
abortuspil betekent in Ieite dat het hele 
kaartenhuis van procedures in de WAZ 
volstrekt in elkaar start. Dit kaartenhuis 
kon, althans voor het oog, in stand blijven 
dankzij het feit dater een vrij groat verschil 
is tussen toediening van een morning-after 
pi! en bij voorbeeld een zuig-curettage. Nu 
de abortuspil dit praktische onderscheid 
komt verstoren blijkt ook het systeem van 
procedures niet meer houdbaar.' 

Dit behoeft overigens niet vee! verba
zing te wekken. De WAZ vormt een toon
beeld van wetgeving die we de laatste ja
ren steeds meer tegenkomen, namelijk 
een proceduralisering van de (medische) 
ethiek. Het is kennelijk zo moeilijk geza
menlijk normen te vinden die ten grand
slag kunnen liggen aan wetgeving op het 
lastige veld van de medische of bio-ethiek 
dat men zijn heil zoekt in procedures, die 
een bepaalde zorgvuldigheid zouden 
moeten waarborgen. Bij euthanasie zien 
we in Ieite hetzelfde gebeuren, net als bij 
de Wet op de dierexperimenten. Het vall te 
vrezen dat met deze methode voor een 
schijnoplossing gekozen word!. Oat zien 
weal enige tijd gebeuren met de geweldi
ge problemen waar dierexperimenten 
commissies tegenaan !open en we zien 
het nu ook gebeuren bij de WAZ Deze 
proceduralisering kent namelijk twee fun
damentele problemen 
a er word! geen werkelijke ethische keuze 

gemaakt; 
b zodra de procedures onwerkbaar of on-

6 Oven gens 1s het reeds 1n het algemeen de vraag of de 
WAZ werkel11k le1dt tot ee11 meer Lorgvuld1ge beslu1tvor
m1ng De liJn lljkt te ZIJn dat wanneer een vrouw cen 
abortus wens! ZIJ d1e Lander vcrdere omhaal verk'IJQl 
Oat bctekent trouwens n1ct dat Nederland hoge abor
tuscrJfers kent lntegcndeel volgens de laatst bekende 
CrJfers kent Nederland het laagst aantal abortus per 
1000 vrouwcr1 (tussen 15 en 44 Jr.) ter wereld t w 5.1 
In Engciand l1gt dat crJfcr op 12,8 en rn de Vcren1gde 
Staten Lelfs op 27 4. (bron S1gnct Abortusregrstratre rn 
1985. door J Rademakers 1987-1) 
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controleerbaar blijken, stelt de hele wet 
in Ieite niets meer voor. 

Het zal daarom naar onze mening noodza
kelijk zijn een nieuwe aanvang te maken 
met de ethische discussie over abortus 
provocatus. Een dergelijke nieuwe start 
van de discusste wordt overigens- los van 
de abortuspil - ook al noodzakelijk ge
maakt door de zeer snelle ontwikkelingen 
op het terrein van de prenatale diagnos
tiek. Met behulp van genetisch onderzoek 
is het nu al mogelijk om het embryo in een 
vroeg stadium op bepaalde erfelijke afwij
klngen te onderzoeken. In de (nabije) toe
komst zullen steeds meer erfelijke afwijkin
gen prenataal gediagnostiseerd kunnen 
worden. lndien er een afwijking geconsta
teerd wordt, riJst de vraag of abortus ge
oorloofd is. Die vraag klemt des te meer, 
omdat er voor vrijwel aile prenataal te dia
gnostlseren afwijkingen geen therapieen 
zijn. Een andere reden voor een hernieuw
de discussie random de beschermwaar
digheid van het menselijk embryo vormt 
de kwestie van de experimenten met em
bryo's. Wat moeten we precies met voor
stellen om foetaal hersenmateriaal te ge
bruiken in de strijd tegen de ziekte van 
Parkinson? Het mag duidelijk zijn dat der
gelijke vragen niet uit de losse pols beant
woord kunnen worden. Anderzijds liggen 
die vragen er wei en het lijkt noodzakelijk 
met betrekking tot deze kwesties in de toe
komst ook regels te stellen. 

Het is dus om meerdere redenen nood
zakelijk dat de discussie random de more
le status van het embryo in Nederland 
weer nieuw Ieven ingeblazen wordt. Aan 
deze discussie willen wiJ een beperkte bij
drage leveren door middel van het geven 
van een overzicht in de belangrijkste ethi
sche theor1een die op dit moment gang
baar zijn We zullen afsluiten door stelling 
te nemen voor een visie die uitgaat van 
een toenemende beschermwaardigheid 
van het menselijk embryo. 

De beschermwaardigheid van de foetus 
B1ologisch gezien begint het Ieven van een 
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mens bij de conceptie. In de discussie 
aangaande de morele status van de foetus 
gaat het niet zozeer om de vraag naar wat 
nu precies het begin van het menselijk Ie
ven is maar veeleer om de vraag wanneer 
het menselijk Ieven beschermwaardig is. 
In de ethische theorievorming worden vele 
antwoorden op deze vraag gegeven en 
vele daarvan leggen een zwaar accent op 
het aspect van het persoon-zijn. Oat wil 
zeggen dat velen de vraag wanneer de 
foetus (in hoge mate) beschermwaardig is, 
beantwoorden door middel van een verwij
zing naar het moment waarop de foetus 
naar hun mening een persoon wordt of be
paalde kenmerken van persoon-zijn ver
toont. 

In de traditionele Rooms-Katholieke vi
sie neemt het persoon-zijn reeds bij de 
conceptie een aanvang 7 Volgens een 
aantal ethici is veertien dagen na de be
vruchting een essentieel moment in dit ver
bande Anderen houden het tijdstip van 
zes weken na de bevruchting aan 9 En 
weer anderen zijn van mening dat eerst 
enkele maanden na de geboorte over per
soon-zijn kan worden gesproken.' 0 Deze 
benaderingen worden hieronder aan de 
orde gesteld, evenals de benadering die 
ervan uitgaat dat de foetus vanaf de con
ceptie een potentiele persoon is en daar
om dezelfde rechten heeft als een persoon 
(het zogenoemde potentialiteitsprincipe). 

De conceptie als begin van persoon
zijn 
In de Rooms-Katholieke visie is er reeds 
vanaf de conceptie sprake van een door 

7 Zie onder meer de lnstructre Oonum Vitae van de 
Congregatre voor de geloofsleer; maart 1987. 

8. ZoE. Schroten, In statu nascendr. het Advies rnzake 
kunstmatige voortplanting van de Gezondheidsraad 
en het Report of the committee of rnquiry 1nto human 
fertrlrsation and embryology (beter bekend als War
nock-committee). 

9 Zo G M.WR de Wert rn meerdere publikaties. waar
onder ziJn bijdrage aan het Handboek voor Gezond
heidsethrek 

10 Zo J. Fletcher. Indicators of human hood A tentattve 
profile of man, J Brown, Research on human em
bryos. A justification. J. Glover. Causing death and 
savmg lives en P. Singer. Practical ethics 
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God gewild, bezield menselijk wezen en 
daarmee van een beschermwaardig per
soon. Of, om het met Oonum Vitae te zeg
gen, 'het menselijk wezen moet- als per
soon - worden gerespecteerd vanaf het 
eerste ogenblik van ziJn bestaan ' In de 
Verklaring over abortus ( 197 4) word! 
gesteld 'Vanaf de bevruchting is het avon
tuur van het menseliJk Ieven begonnen . 

En weer in Donum Vitae 'daarom e1st de 
vrucht van de menselijke voortbrenging 
vanaf het eerste moment van het bestaan 
ervan [. ] de onvoorwaardelijke eerbied 
welke aan het menselijk wezen in zijn li
chamelijke en geestelijke totaliteit moreel 
verschuldigd is. Het menseliJk wezen moet 
vanaf het moment van zijn ontvangenis 
worden geeerbiedigd en behandeld als 
een persoon en daarom moeten er vanaf 
dat moment de rechten van de persoon 
aan worden toegekend, waaronder voor 
alles het onaantastbare recht van ieder on
schuldig menselijk Ieven op het Ieven ' 

Het spreekt vanzelf dat op grond van 
deze visie elke vorm van abortus provoca
tus om andere dan dringende medische 
redenen word! afgewezen. 

De twee weken grens 
De argumenten om de foetus een morele 
status toe te schrijven vanaf het moment 
dat de nidatie zich voltrokken heeft zijn 
a het individualiteit-argument en 
b het argument dat na de nidatie de kans 

om uit te groeien tot een volledig mens 
aanzienlijk toeneemt.' Voor de nidatie 
gaat een groot aantal pre-embryo's ver
loren. 

Ter verduidelijking van het onder a) ge
noemde argument na de conceptie kan 
de bevruchte eicel zich nog in meerdere 
identieke exemplaren splitsen. Ook is het 
mogelijk dat twee of meer vruchten zich tot 
een exemplaar fuseren (de zogenaamde 
chimaera) Vanuit filosofisch standpunt is 
van oudsher benadrukt dat ondeelbaar
heid en individualiteit wezenlijke kenmer
ken van persoon-zijn vormen. Het feit dat 
deze kenmerken pas na het nidatieproces 
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aanwezig zijn, is voor sommigen aanlei
ding om de nidatie meer waarde toe te 
kennen dan enkel een voorwaarde voor 
het verdere ontwikkelingsproces. Zo stelt 
Schroten 'Kan een persoon zich in tweeen 
of drieen delen of kunnen twee personen 
een persoon worden? Zonder verder in te 
gaan op de moeilijke kwestie van de defini
tie van het woord 'persoon', kan loch wei 
veilig aangenomen worden dat biJ per
soon-zijn individualiteit verondersteld is. "c 

De zes weken grens 
Verdedigers van de 'zes weken-grens' 
stellen dat het neurologisch apparaat pas 
zo'n zes weken na de conceptie voldoen
de is ontwikkeld om de foetus als een per
soon-in-wording te kunnen beschouwen. ' 
In deze benadering word! de ontwikkeling 
van het zenuwstelsel en de hersenen ge
zien als een noodzakelijke voorwaarde 
voor het kunnen hebben van zintuiglijke er
varingen, emoties, gedachten, etc., onge
twijfeld kenmerken van wat wij persoon
zijn noemen. De Wert stelt dat deze bena
dering aansluit bij de praktijk van het vast
stellen van de dood. 'Aan het eind van het 
Ieven hebben wij een ontologisch onder
scheid aanvaard tussen menselijk biolo
gisch- en menselijk persoonliJk Ieven. De 
overgang van persoonlijk- naar biologisch 
Ieven (dat wil zeggen de dood) vindt 
plaats (treed! in) wanneer de hersenactivi
teit volledig en onomkeerbaar is uitgeval
len'.'4 De Wert is van mening dat het begin 
van het Ieven analoog aan het einde van 
het Ieven vastgesteld dient te worden, dat 
wil zeggen dater sprake is van persoonlijk 
Ieven wanneer er aantoonbare hersenacti
viteit is. Bij de foetus lijkt dit zes weken na 
de conceptie het geval te zijn. 

11 De n1dat1e is het proces van de 1nnestelrng van de be
vruchte e1cel. D1t proces is ongeveer 14 dagen na de 
bevruchtlng voltooid 

12 E Schroten. In statu nascend1. 10 
13 Het moment waarop de aanleg voor de grate herse

nen aanwez1g IS 
14 Handboek voor Gezondheldsethlek. 439 
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Eerst na de geboorte 
Van de filosofen die de foetus geen ken
merken van persoon-zijn toekennen en 
daarmee ook geen morele beschermwaar
digheid is Singer wei de bekendste. Naar 
zijn mening vormt het feit dat de foetus tot 
het species mens behoort, dat wil zeggen 
het genoom (de genetische structuur) van 
de menselijke soort bezit, vormt geen re
den om het op een andere wijze te behan
delen dan niet-menselijke levende wezens 
(lees dieren) Volgens Singer zijn de aan
wezigheid van een zelfbewustzijn en een 
beset van verleden, heden en toekomst 
voorwaarden om van een persoon-zijn te 
kunnen spreken.''· Naar zijn mening is 
daarvan pas sprake bij baby's van een 
maand oud; eerst dan is de vereiste struc
tuur voor het psychisch functioneren voile
dig aanwezig. 

Weer anderen, onder wie Brown, 
Fletcher en Glover, hanteren een maxima
le visie van persoon-ziJn. Zij beweren dat 
de hersenactiviteiten pas bij baby's van 
enige maanden oud van die omvang zijn, 
dat er sprake is van persoonlijke kenmer
ken. In deze liJn doorredenerend, stelt 
Fletcher expliciet dat ook bij bepaalde 
zwakzinnigen en ernstig demente bejaar
den er geen sprake is van persoon-zijn.' 6 

Het potentialiteitsprincipe 
Verdedigers van het potentialiteitsprincipe 
zeggen dat de foetus vanaf het moment 
van de bevruchting beschermwaardigheid 
toekomt. Over de mate van die bescherm
waardigheid verschillen de meningen. Vol
gens sommigen gaat het hier om een ab
solute beschermwaardigheid, anderen 
ZIJn van mening dat het een relatieve be
schermwaardigheid betreft. 

Centrale gedachte van het potentiali
teltsprincipe is dat de bevruchte eicel de 
potent1e heeft om tot een volledig bewust 
persoon uit te groeien. 'It is, potentially, 
;ust like us, so we cannot deny it any rights 
of other forms of protection that we accord 
ourselves.' Hoewel de bevruchte eicel of 
de latere foetus nog niet kan denken, geen 
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keuzen kan maken noch emoties kan erva
ren, verschilt het daarom niet wezenlijk van 
reeds ter wereld zijnde mensen. De foetus 
is nog niet aan hen gelijk, maar indien het 
zich normaal ontwikkelt, is dat slechts een 
kwestie van tijd. 

Hare heeft zich in tal van publikaties uit
gelaten over het potentialiteitsprincipe. Hij 
gaat ervan uit dat mensen blij zijn met hun 
geboorte. ·s De foetus heeft de potentialiteit 
om uit te groeien tot (nog) een mens dat 
blij is met zijn geboorte ofwel het feit dat hij 
op de wereld is gezet. Oat vormt voor Hare 
dan ook de reden om deze potentiele 
mens beschermwaardigheid toe te ken
nen; het bestaan van een gelukkig mens 
mag niet door een abortus worden belem
merd. Op grond van dit 'blij-met-de-ge
boorte-argument' komt Hare tot de volgen
de stellingnamen: 
a er moeten zo veel mogelijk mensen op 

de wereld worden gezet omdat er dan 
nog meer gelukkige mensen zijn (een ar
gument tegen het gebruik van anti-con
ceptiva); 

b wanneer bij voorbeeld op grond van bij 
de vrucht geconstateerde afwijkingen 
de kans aanwezig is dat de foetus veel 
toekomstig leed wacht en hij daarom in 
Hare's visie minder blij zal ziJn met zijn 
geboorte, kan dat een reden vormen om 
de vrucht te aborteren en een andere 
foetus te verwekken die meer kans heeft 
op een gelukkig Ieven. Er is bij Hare dus 
sprake van een relatieve en niet van een 
absolute beschermwaardigheid. 

Overigens is er voor Hare en voor een aan
tal andere aanhangers van het potentiali
teitsprincipe geen principieel verschil Ius
sen de gameten ofwel geslachtscellen en 
een foetus. De gameten en bevruchte ei
cel worden beschouwd als dragers van de 

15 P. S1nger, Pract1cal ethiCS, hst 6. 
16 J. Fletcher. Indicators of humanhood A tentatiVe pro

file of man, 1-4 
17 'Het IS. 1n potent1e. net als WIJ, zodat WIJ het geen rech

ten kunnen onthouden of andere van beschermmg 
d1e WIJ onszelf toekennen S. Buckle. Argwng from po
tential 

18. R.M Hare. Abortion and the golden rule. 
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(erfelijke) informatie, die als grondslag 
voor de potentialiteit wordt beschouwd. Ze 
moeten aileen nog worden samenge
bracht om een foetus te doen ontstaan. 
Een uiterste consequentie htervan is dat 
het ongeoorloofd is anti-conceptiva te ge
bruiken. 

Afweging 
Hierboven gaven we een overzicht van 
een aantal gangbare benaderingen ten 
aanzien van de morele status van de foe
tus. In die benaderingen worden momen
ten aangewezen die van essentieel belang 
zouden zijn in de ontwikkeling van de foe
tus. 

Naar onze mening is geen van deze be
naderingen zonder problemen. Het pro
bleem van de benadering van de Rooms
Katholieke kerk ligt met name in de onmo
gelijkheid een onderscheid te maken tus
sen een net bevruchte eicel enerzijds en 
bij voorbeeld een pasgeboren kind ander
zijds. In beide gevallen gaat het in de 
Rooms-Katholieke visie om een mens met 
recht op Ieven. Deze visie lijkt ons strijdig 
met de intu"itie dat er wei degeltjk een on
derscheid tussen een net bevruchte eicel 
en een pasgeboren kind te maken is. Bo
vendien kunnen de argumenten die bij de 
twee-weken grens naar voren ziJn ge
bracht (te weten het individualiteit-argu
ment en het kans op uitgroeien-argument) 
tegen het kiezen van de conceptie als uit
gangspunt naar voren gebracht worden. 

Anderzijds kan tegen de twee weken
grens ingebracht worden dat het zeker 
waar is dat een groot aantal pre-embryo's 
verloren gaat voor het proces van de nida
tie voltooid is, maar dat het algemeen be
kend is dat ook daarna nog sprake is van 
een groot verlies aan embryo's. Het argu
ment van de individualiteit lijkt overtuigen
der, maar is ook nog niet geheel probleem
loos. Hoe moeten we in dit verband bij 
voorbeeld denken over een siamese !wee
ling? Een siamese tweeling ontstaat pas 
na het proces van nidatie. Is hier sprake 
van een persoon wanneer er maar een 
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hersenset is en van twee personen wan
neer de hersenen niet gedeeld worden? Of 
is de kwestie nog anders? NatuurliJk komt 
een siamese tweeling zelden voor, maar 
het feit op zich stelt toch vragen aan het in
dividualiteitsargument. 

De aanhangers van de zes weken-grens 
hebben gelijk wanneer zij stellen dat de 
ontwikkeling van het neurologisch appa
raat een voorwaarde is voor het persoon
zijn Maar daarom is het nog niet juist om 
pas biJ een zes weken oude foetus te spre
ken over een persoon in wording. De foe
tus was al vanaf het begin van zijn bestaan 
een persoon in wording, dat wil zeggen 
dat hiJ onder gunstige omstandigheden tot 
een persoon zal uitgroeien De ontwikke
ling van het neurologisch apparaat is een 
belangrijke, maar niet allesbepalende 
voorwaarde daartoe. Bovendien vormt de 
aanwezigheid ervan geen garantie dat een 
mens ook als persoon zal functioneren. 

Het voorstel van De Wert om het begin 
van het Ieven analoog aan het einde van 
het Ieven vast te stellen, dat wil zeggen 
wanneer er aantoonbare hersenactiviteit 
is, verdient naar ons idee geen navolging. 
BiJ de dood gaat het om een onomkeerba
re gebeurtenis, biJ het begin van het Ieven 
om een continu proces. 

Ook de maximale visies op persoon-zijn 
leiden tot problemen Niet aileen de crite
ria als zodanig vormen onderwerp van dis
cussie, ook de conclusies roepen grote 
vraagtekens op. Wanneer wordt gesteld 
dat eerst na de geboorte er sprake is van 
persoon-ziJn en daaraan gekoppeld een 
zwaarwegend recht op bescherming, 
impliceert dat tevens dat de bescherm
waardigheid van pasgeborenen nog niet 
zo zwaar weegt. Het zou in die benadering 
geoorloofd kunnen zijn om pasgeborenen 
te doden. Wij achten dat niet aanvaard
baar. Ook moet worden geconcludeerd 
dat in deze visie een overtijdbehandeling 
impliciet wordt gelijkgeschakeld aan bij 
voorbeeld een abortus van een zeven 
maanden oude foetus. Oat zijn echter twee 
totaal verschillende ingrepen. 
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Tegen het potentialiteitspr1nc1pe kan 
worden aangevoerd dat een potentiele 
persoon niet per definitie dezelfde rechten 
heeft als een bestaande persoon. Een 
theologisch student kan wei dominee wil
len worden, maar hij is dat nog niet en 
wordt ook n1et als zodanig behandeld. Zo 
IS ook een potentieel persoon nog geen 
persoon. 

Een ander bezwaar tegen het potentiali
teltsprincipe is dat het geen recht doet aan 
de beteken1s van de conceptie De be
vruchte eicel verschilt niet slechts gra
dueel van de gameten, maar is het begin 
van een nieuw mens. Oat kan van de ga
meten n1et worden gezegd, de conceptie 
IS hiervoor een conditio sine qua non. 

Concluderend willen wij stellen dat voor 
geen van de boven behandelde momen
ten van de ontwikkeling van de foetus 
overtu1gende argumenten worden aange
geven waarom JUist dat ene moment in de 
gehele ontwikkeling van de foetus van 
meer belang zou ziJn dan een ander. De 
conceptie noch de nidatie noch de ontwik
kellng van het neurologisch apparaat heeft 
d1e specifieke kenmerken waardoor het als 
een cesuur in de ontwikkeling van de foe
tus kan worden beschouwd. 

Toenemende beschermwaardigheid 
Gelet op het feit dat in de meeste benade
rlngen de beschermwaardigheid van de 
foetus steeds wordt verbonden aan (ken
merken van) persoon-zijn, is de vraag wat 
onder persoon-ziJn verstaan moet worden 
van essentieel belang. De meningen lopen 
nogal uiteen. Het blijkt buitengewoon 
moeiiiJk noodzakelijke en voldoende crite
ria te vinden voor persoon-zijn, die door 
1edereen onderschreven kunnen worden 
Naar onze mening is er aileen van per
soon-ziJn sprake, indien het gaat om een 
bewust Ieven waarin keuzen gemaakt kun
non worden. emoties worden ervaren, rela
tres aangegaan kunnen worden, verant
woordelljkheden op zich genomen wor
den. etc. Een voorwaarde hiertoe vormen 
n1et aileen de 'interne' capaciteiten (erfelij-
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ke eigenschappen, ontwikkeling van de 
hersenstructuur), maar zeker ook 'externe' 
factoren (opvoedingsm1lieu, ervaringen, 
etc ). Daarom is een foetus, evenmin als 
een baby van een paar maanden, nog 
geen persoon. Wei zijn de 'interne' facto
ren die dat persoon-zijn zullen bepalen al 
vanaf de conceptie geheel (de erfelijke 
eigenschappen) of in aanleg (de hersen
structuur) aanwezig. De foetus is vanaf het 
prilste begin een potentieel persoon, dat 
wil zeggen onder gunstige voorwaarden 
wordt hij een persoon. De verschillende fa
sen in de ontwikkeling zijn zonder twijfel 
van belang, maar vormen geen wezenlijke 
cesuren in dit continue proces. Dit proces 
van persoon-worden begint bij de concep
tie; een definitief eindpunt is niet aan te wij
zen. ledere cesuur 1n dit verband zou arbl
trair zijn. 

Ook de lichamelijke ontwikkeling van de 
foetus is een continu proces, zo blijkt uit de 
gegevens die de moderne embryologie 
oplevert De foetale ontwikkeling heeft een 
dynamisch karakter. Conceptie, nidatie, 
ontwikkeling van de hersenstructuur en le
vensvatbaarheid zijn geen ontwikkelingen 
die precies zijn aan te WiJzen, het ziJn pro
cesmatige gebeurtenissen waarvan bij be
nadering kan worden gesteld dat ze 
begonnen of voltooid zijn. De biologische 
ontwikkelingen zijn geen wezenlijke ce
suren, al zijn niet zonder betekenis. Zo 
kunnen de fasen van de nidatie en diffe
rentiatie gezien worden als getuigen van 
het feit dat er inderdaad een menswor
dingsproces gaande is. 

Overigens is het duidelijk dat er grote 
verschillen zijn tussen de verschillende 
ontwikkelingsfasen van de foetus. Een be
vruchte eicel1n een petr1-schaaltje is n1et te 
vergelijken met bij voorbeeld een foetus 
van zeven maanden en die verschilt weer 
van een kleuter. De Beaufort gebruikt in dit 
verband de woorden 'groeiende mogelijk
heden' en 'toenemende gelijkenis'" In zijn 

19 I D de Beaufort, Ethrek en medische experimenten 
met mens en. 156 
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ontwikkeling gaat de foetus meer en meer 
op een mens lijken Het grondpatroon ligt 
als het ware vast. 

Wanneer wordt gesteld dat de foetus 
(nog) geen persoon is, impliceert dat niet 
dat hij niet beschermwaardig zou zijn, inte
gendeel. Die beschermwaardigheid moet 
echter wei op andere gronden dan die van 
het persoon-zijn worden beargumenteerd. 

Naar onze mening is de foetus be
schermwaardig omdat 
a hij kans heeft om een volledig persoon te 

worden (potentialiteit); 
b hij een vorm van menselijk Ieven is, an

ders dan een klompje cellen of een stuk
je menselijk weefsel (actualiteit) 20 

Als potentieel persoon en als reeds be
staand menselijk Ieven is het bescherm
waardig. Overeenkomstig de verschillen
de vormen van mens-zijn zijn er ook ver
schillen in de waardering van het menselijk 
Ieven. Die waardering zou voorgesteld 
kunnen worden als een vloeiende lijn, die 
overal als basis heeft dat het menselijk Ie
ven altijd een doel in zichzelf is en het der
halve niet geoorloofd is om menselijk Ieven 
instrumenteel te gebruiken. Die lijn komt 
dan neer op een toenemende bescherm
waardigheid. Deze lijn begint bij de con
ceptie, vertoont kleine schokjes bij de 
twee-weken en de zes-weken grens en 

De beschermwaardigheid 
van ongeboren Ieven 
neemt toe naarmate de 
ontwikkeling vordert. 

komt geliJk te staan aan de bescherm
waardigheid een volgroeide mens op het 
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moment van levensvatbaarheid. 
Gelet op de beschermwaardigheid van 

het ongeboren Ieven hebben wij de plicht 
om het toekomstperspectief van de foetus 
te optimaliseren. Oat houdt enerzijds in dat 
het afbreken van de zwangerschap ten 
principale een ongewenste ingreep is. An
derzijds verschilt de mate van ongewenst
heid met de ontwikkelingsfase van de foe
tus. En daarmee verschilt dan ook weer de 
zwaarte van argumenten die benodigd is 
om een abortus provocatus in een concre
te situatie te kunnen rechtvaardigen. Zo 
hebben wij geen bezwaar tegen gebruik 
van de morning-after pil op grond van de 
afweging dat er sprake was van mislukte 
anticonceptie. Het hanteren van uitsluitend 
ditzelfde argument als reden voor een 
abortus in de achttiende week achten wij 
echter niet moreel verdedigbaar. Het recht 
van de vrouw op inrichting van haar eigen 
Ieven naar haar eigen wensen moet in die 
zin afgewogen worden tegen de (toene
mende) verplichting ten opzichte van de 
foetus voor het waarborgen van de moge
lijkheid van het Ieven van een Ieven. 

Grondslag voor nieuwe wetgeving 
Het mag duidelijk zijn dat de hierboven uit
eengezette visie op abortus provocatus 
nauwelijks terug te vinden is in de huidige 
WAZ. Dezelfde procedure wordt voorge
schreven of het nu gaat om een zwanger
schap van achttien dagen of van achttien 
weken. Bovendien hebben wij in het juridi
sche gedeelte van dit artikel aangegeven 
dat de abortuspil het onmogelijk zal maken 
op een adequate wijze controle te blijven 
uitoefenen op het in acht nemen van de 
procedures van de WAZ. Daarnaast is het 
voor ons zeer de vraag of de bedoeling 
van de procedures, namelijk het in werking 
zetten van een zorgvuldig afwegingspro
ces daadwerkelijk door die procedures 

20 P. Singer noemt d1t veroordelend speciesme· (1n 
meerdere publ1katies. waaronder ook 'Sanct1ty of life 
or qual1ty of l1fe'). Het waarderen van een mens aileen 
omdat hiJ tot de menseliJke soort behoort, 1s 1n ZIJn 
ogen een vorm van d1scnminat1e 
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gerealiseerd wordt. In het algemeen be
staat een dergelijke zorgvuldigheid toch al 
wei, en voorzover ze niet bestaat hebben 
wtj er weinig hoop op dat ze door de WAZ 
teweeg word! gebracht. 

Bij het trachten te komen tot een nteuwe 
WAZ, of wellicht beter een 'Wet inzake 
menselijke embryo's' ligt het in de rede dat 
ook regels gesteld worden voor twee an
dere, uitermate lastige kwesties. Het gaat 
dan om prenatale diagnostiek enerzijds 
(op welke afwijkingen mag er wei of niet 
gediagnostiseerd worden, respectievelijk 
welke afwijktngen mogen grond vormen 
voor abortus provocatus) en anderzijds 
om de vragen random experimenten met 
humaan embryonaal materiaal. 

AI deze ethische problemen vormen een 
zeer dringende uitdaging voor zowel chris
ten-democraten als voor andere politieke 
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stromingen om te komen tot goede regel
geving. Voor christen-democraten geldt 
daarbiJ nog als extra argument de visie dat 
het menselijk Ieven tegelijk gave en opga
ve van God is. Die visie sluit elke vorm van 
struisvogelpolitiek of het tevreden zijn met 
inadequate regelgeving volstrekt uit. Juist 
daarom ook is het van het grootste belang 
de problematiek van de abortuspil niet op 
zichzelf te beschouwen, maar een plaats 
te geven in een goed onderbouwde visie 
op de beschermwaardigheid van het men
selijk embryo. 
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