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Mr. Y E.MA Timmerman-Buck 

De verleiding te groat 

Het kabinet /aat zich ver!eiden tot popu
listtsche redeneringen. Het hecht meer 
waarde aan consensus dan aan politiek 
ethtsche normen betreffende de be
schermwaardigheid van het embryo en 
het belang van het kind Mevrouw Tim
merman-Buck bespreekt de kabinetsnota 
tnzake kunstmatige bevruchting en draag
moederschap. Haar conclusie. het stuk 
getuigt van politieke armoede. 

Slechts met zeer grote moeite zou in medi
sche en juridische kringen nog een tijd
schnft, een universiteit of faculteit, een gy
naecoloog, medisch psycholoog of ethi
cus gevonden kunnen worden, die zich 
niet op enigerlei wiJze heeft bezlggehou
den met actuele voortplantingsmethoden 
zoals in vitro fertilisatie (de zogenaamde 
reageerbuisbevruchting), kunstmatige ln

semmatie en het draagmoederschap. De 
kerken lieten zich ook niet onbetuigd. 
Vrouwengroeperingen evenmin. Afgezien 
van biJdragen van enkele individuele poli
llek werkzame mensen aan de discussies, 
bleven opvattmgen van en vanu1t polit1eke 
partijen uit. Het CDA is hierbij een uitzon
dering.1 Het kabinetsantwoord op de 
even complexe als fundamentele vragen 
d1e de eerderbedoelde voortplantingsme
thoden oproepen werd dan ook niet aileen 
lang verwacht, maar ook met bijzondere 
belangstelling tegemoet gezien. Het 

108 

'enerzijds' en 'anderzijds' in de discus
sies, die zich voornamelijk kenmerkten 
door onzekerhe1d en verdeeldheid, zou 
immers gevolgd moeten worden door het 
doorhakken van de vele knopen. 

De notitie over kunstmatige bevruchting 
en draagmoederschap dateert van 14 
september 1988 en zal op 17 april aan
staande in een Uitgebreide Commissie 
Vergadering worden besproken. 2 De noli
lie bevat 'de voorlopige standpunten van 
het kabinet over de hoofdpunten van de 
problematiek. ZiJ is met andere woorden 
een eerste neerslag van de meningsvor
ming binnen het kabinet hierover en be
doeld als aanzet voor een algemene dis
cussie binnen en buiten de Staten-Gene
raal' 3 BiJ elke conclusie in de notitie wordt 
vermeld of en in hoeverre wordt afgewe
ken van de concept-aanbeveling over de 
kunstmatige voortplanllng van een des-

Mevrouw mr Y E M.A T1mmerman-Buck (1956) IS stafme
oewerkster biJ het Wetenschappef,Jk lnst1tuut voor het CDA 

1 Het CDA-verk1ezmgsprogram U;tz,cht IS een van de we1-
n1ge v1gerende programs waar~n 1n een u,tgebre1d art1kel 
(1n het Justlt,ehoofdstuk) standpunten worder1 'ngeno
men 

2 Kamerstuk 20706, nrs. 1 en 2 
3 De not1t1e IS voor commentaar gezonden naar de Eman

c1pat1eraad de Raad voor het Jeugdbele1d en de NatiO
nale Raad voor de Volksgezondherd De Gezondhelds
raad had reeds m1ddels het rapport Kunstmat1ge Voort
plant;ng' d d 16 oktober 1986 geadv1seerd 

Chr~sten Democrat1sche Verkenn,ngen 3/89 



Gezondhe1dszorg 

kundigenwerkgroep bmnen de Raad van 
Europa4 

Omdat het van groot belang is de rol 
van de overhe1d biJ problemen als de on
derhavJge fundamenteel te duiden, zullen 
we n1et overgaan tot een beoordeling van 
de belangriJkste conclusies op al hun 
voors en tegens. Gekozen is voor drie ka
ders waarbinnen enkele kabinetsstand
punten nader worden belicht. Het eerste 
kader wordt gevormd door de uitgangs
punten die het kabmet heeft geformu
leerd. Het tweede betreft de verschillende 
verantwoordelijkheden van de overheid 
enerz1jds en de samenleving anderzijds. 
Het derde kader heeft betrekking op de 
autonomie van de nieuwe voortplantings
technieken. 

De uitgangspunten van het kabinet 
Het kabinet heeft zich Iaten leiden door de 
volgende vier uitgangspunten: 
- het belang van het (toekomstige) kind; 

het beschouwen van deze technieken 
als een medische behandeling van on
vruchtbaarheid (en niet als een alterna
tief van de natuurl1jke voortplanting); 
het streven naar harmonisatie in Euro
pees verband ( ... ); 
strafrechtelijke handhaving van de 
voor te stellen norm en is ulttmum reme
dium. 

1. Het belang van het kind 
Dit 1s een alom onomstreden uitgangs
punt de zwakkere, degene die geen 
stem recht he eft en daardoor keuzevrij
held mist, d1ent te worden beschermd, 
ook door de overhe1d. Aan deze funda
mentele notie wordt echter niet conse
quent gevolg gegeven De benadering 
door het kabinet van de posit1e van de do
nor is h1ervan een droevige illustratie. 

In de huid1ge prakt1jk blijven donors van 
sperma als persoon anoniem: 1n de regel 
komen donorkinderen n1et te weten wie 
hun genetische vader is. Aangezien wet
geving te dien aanzien - in ons land al
thans - momenteel ontbreekt. is het de 
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vraag welke taak de overheid hierbij heeft. 
Het kabinet acht openheid van ouders 

over de wijze waarop hun kind is verwekt 
een goede zaak. Ter zake deskundigen 
delen deze opvatting overigens alge
meen. Of en wanneer de ouders hun kind 
op de hoogte stellen van zijn ontstaans
wijze is uiteraard een verantwoordelijk
heid van de betrokkenen zeit. De overheid 
staat daarbuiten. Het kind kan echter, als 
het - op welke wijze dan ook - geinfor
meerd is de behoefte hebben om on
danks ten voile beleefde gezinsbanden 
met zijn sociale ouders een beeld van zijn 
genetische vader als mens te hebben. 
Hoe ziet hij er uit, is hij getrouwd, wat doet 
hij en hoe leeft hij, lijk ik op hem? Vragen te 
over als donorkinderen een stuk u1t hun le
venspuzzel gaan missen. 

Naar de mening van het kabinet moeten 
donorkinderen over de persoonsidentifi
cerende gegevens kunnen beschikken. 
De toestemming van de donor is daartoe 
echter noodzakelijk. Dit is, zo stelt het kabi
net een 'evenwichtige afweging van de 
rechten en belangen van aile betrokke
nen'. ( ... ) 'De privacy van de donor weegt 
in zoverre zwaarder dan de belangen van 
het kind dat bij weigering van de toestem
ming de anonimiteit van de donor wordt 
gehandhaafd. Vaak zal immers de donor 
niet de "animus patris" hebben. Oat niet 
aile kinderen die dat wensen, op de 
hoogte kunnen geraken van de persoons
gegevens van hun biologische ouder, is in 
dit systeem een onvermijdelijke conse
quentie'. 

Onduidelijkheid kan het kabinet niet 
worden verweten: het vervangt het belang 
van het kind als uitgangspunt ronduit door 
de wil van de donor. Vanuit die optiek 
wordt ook begrijpelijk waarom het de be
langen van de donor wei en die van het 
kind niet nader invult. Het belang van het 
kind wordt vagelijk en impliciet gelijk
gesteld met zijn wens tot openheid. Bij de 

4. De concept-aanbevel1ng alsmede de toel1cht1ng daarop 
ZIJn (ook 1n Nederlandse vertal1ng) als bljlagen b11 de kab•
netsnota gevoegd. 
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donor worden echter het recht op privacy 
en diens mogelijk gemis aan de 'animus 
patris' van stal gehaald. 

Ten aanz1en van het recht op privacy is 
natuurlijk duidel1jk dat de donor navraag 
door het kind kan ervaren als een inbreuk 
op zijn priveleven. Echter: het is nog maar 
de vraag of hier van een recht op privacy 
sprake is. Heelt hiJ immers het besluit om 
als donor te fungeren niet in volledige keu
zevrijheid genomen? Er is geen sprake 
van dwang; aile gevolgen en risico's, aile 
voors en tegens kan hij tegen elkaar afwe
gen. Oak in geval in de toekomst de anonJ
miteit van de donor wettelijk zou worden 
opgeheven, kan de betrokkene dat ver
disconteren in zijn beslissing om zich al 
dan niet als donor ter beschikking te stel
len. Kan men zich achteraf dan beroepen 
op een privacyrecht? Oat kan toch niet an
ders worden beschouwd dan als een pa
ging om de verantwoordelijkheid te ontlo
pen voor de beslissing d1e men heelt ge
nomen. Het recht op privacy moet serieus 
worden toegepast en niet gedegradeerd 
tot een kreet, hoe graag ook gehoord. 

De verantwoordelijkheid van de donor 
van zaadcellen is een andersoortige dan 
die van een donor van bloed of organen. 
De spermadonor is immers mede-verant
woordelijk voor de verwekking van nieuw 
Ieven. Bij de verantwoordelijkheid voor dit 
type donorschap past geen anonimite1t. 
Juridisch vertaald impliceert dit een wette
lijke mogelijkheid voor het donorkind om 
inzage te hebben 1n de persoonsidentifJ
cerende gegevens van de donor. 

Het tweede element in de redenering van 
het kabinet betreft de 'animus patris'. Oat 
de donor in het algemeen geen behoette 
zal voelen om als vader te gaan fungeren 
kan welhaast een feiteliJk gegeven worden 
genoemd.s Maar zelfs afgezien van het 
feit dat hem geen vaderschapsrol door het 
kind kan worden opgedrongen als hij -in 
het meest vergaande geval - een per
soonlijk contact weigert, mogen behoef-
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ten en wensen van burgers als zodanig 
loch geen rechtsgrond vormen voor een 
staatstaak. Hoezeer de overheid ook reke
ning moet houden met hetgeen bij bur
gers leeft. Oat geld! uiteraard ook voor de 
behoetten en wensen bij donorkinderen: 
als het belang van het kind uitsluitend ver
taald wordt met hetgeen kinderen ervaren 
en op grond daarvan als recht claimen, is 
daarmee aileen nog geen overheidstaak 
gegeven; laat staan nader geconcreti
seerd. 

Met de nag vers in het geheugen lig
gende discussie in de Tweede Kamer 
over de 'twee van Breda' dringt zich een 
wrang vergelijkingspunt op. In die discus
sie - en overigens ook in de brief van de 
regering - was een van de hoofdthema's 
de vraag of en in hoeverre de emotionele 
gevoelens en het rechtsgevoel van ver
zetsmensen, oorlogsslachtotters en hun 
familie invloed mogen hebben op toepas
sing van de beginselen van de rechts
staat. Zowel voor- als tegenstanders van 
vrijlating gingen in op de kwalif1catie van 
die gevoelens als rechtsgrond voor over
heidshandelen. 

Te vrezen valt, dat vragen als deze in de 
poiJtiek slechts gesteld en beantwoord 
worden als het kwesties betrett die onze 
bevolking als geheel diep raken. Daarna 
word! - evenals daarvoor - overgegaan 
tot de orde van de dag: gevoelens en 
wensen van burgers worden met vanzelf
sprekendheid verheven tot een rechts
grond (de privacy van de donor van 
sperma weegt zwaarder dan de belangen 
van het kind; vaak zal 'immers' (sicl) de 
donor niet de 'animus patris' hebben); en 
even plausibel worden rechten van ande
ren (in casu: van de donorkinderen) ver
smald tot wensen. 

Het gaat wezenlijk om behoetten van 
donors en rechten van 'hun' kinderen. Het 
belang van het (donor)kind - het uit
gangspunt van het kabinet - is inzake de 

5 Well1cht ten overvloede het gaat n1et om een JUCidlsch va
derschap van de donor. 
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anonimiteit van de donor niet uitslu1tend te 
duiden als een emotionele behoefte of een 
wens in psycho-soc1ale zin. Het belang 
van het donorkind reikt zowel verder (in de 
lljd) als dieper (in princip1ele z1n): in onze 
en in de toekomstige samenleving is het 
een te beschermen recht van 1edere mens 
om niet bij voorbaat en niet buiten zijn wil 
te worden afgesneden van de wortels van 
z1jn bestaan. 

Het is een recht van ieder 
mens om niet afgesneden 
te zijn van de wortels van 
zijn bestaan. 

In dit verband riJst de vraag waarom in 
de nota een (al dan niet tijdelijke) verklei
ning van het aanbod van donors bij ophef
flng van de anon1m1te1t een overweging IS 

d1e een rol mag spelen. 6 Gelet op de aan
dacht die dit punt in de discuss1es heeft. 
en gelet op het oog dat het kabinet (zoals 
verder zal biiJken) daar weer voor heeft, is 
het wei erg opvallend dat het hierover met 
geen woord rept. In onze visie is du1delijk 
dat het recht van een kind prrorite1t blijft 
hebben boven een 'recht' op een k1nd. 

2 Normering van de voortplantingstech
nologie 
H1erop heeft het tweede uitgangspunt van 
het kabinet betrekking. Het wil de technie
ken beschouwen als een medische be
handeling van onvruchtbaarheid en n1et 
als een alternat1ef van de natuurlijke voort
planting Deze stell1ngname is op zichzelf 
te waarderen. maar krrjgt een u1terst merk
waardige uitwerk1ng biJ de vraag wie voor 
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een behandeling in aanmerking mogen 
komen. 

Duidelijk stelt het kabinet allereerst, dat 
kunstmatige bevruchting slechts in geval 
van onvruchtbaarheid mag plaatsvinden 
Vervolgens gaan de opstellers van de 
nota in op de situatie waarbij sprake IS van 
een vrouw zonder mannelijke partner als 
wensouder (een alleenstaande, dan wei 
iemand van een lesbisch paar). Nemen 
we het medisch-ethische uitgangspunt 
van het kabinet serieus, dan mogen we 
verwachten dat - ten einde het medisch 
karakter van de behandeling te handha
ven - de eis van onvruchtbaarheid ook 
aan de betreffende alleenstaande/les
bienne gesteld zal worden. Vervolgens 
rrjst dan de vraag of in geval van onvrucht
baarheid bij deze vrouwen aan de tweede 
normstelling van het kabinet kan worden 
voldaan, namelijk dat de kunstmatige be
vruchting niet als alternatief mag dienen 
van de normale voortplanting. We nemen 
aan dat dit laatste doelt op geslachtsge
meenschap tussen man en vrouw. In de 
situatie van een alleenstaande vrouw of 
een lesbisch paar is dit samen-klnderen
krijgen echter niet aan de orde, zelfs on
geacht de vraag of men vruchtbaar is of 
niet. Juist omdat biJ andere leefvormen 
dan man/vrouw-paren geen sprake kan 
ZiJn van een medisch gebrek waardoor 
men samen geen kinderen kan krijgen, 
zouden de voortplantingsbehandel1ngen 
voorbehouden moeten ziJn aan man/ 
vrouw-paren 7 

Deze conclus1e, gevolg van het te on
derschrijven uitgangspunt van het kabi
net. wordt feiteliJk wei gedeeld 1n het rege
ringsstandpunt, maar de motivering wekt 

6 De Zweedse wetgever heeft al enrge trJd geledcn de ano
rwnrtert van c:fu donor opgeheven Ten gevolge daarvan 
daalde het aanbod donors drastrsch. De meest recente 
berrchten WIJZen echter urt dat l1et mveau van v66r de 
wetswrJzrgrng weer rs bererkt 

7 Drt stand punt staat urteraard los van de opvoedrngskwalr
terten van wensouders Wat drt laatste betreft vall nret rn te 
zren waarom man/vrouw-paren per def,nrtre betore of 
slcchtere pedagogrsche talenten zouden hebben dan 
anderen 
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verbazing. Bij de behandeling van de 
vraagstelling omtrent de alleenstaande/ 
lesbienne rept het kabinet met geen 
woord over onvruchtbaarheidseisen of 
het vormen van een alternatief voor de 
normale voortplanting. Het heeft de verlei
ding niet kunnen weerstaan om bij de se
lectie van wensouders de normering van 
de technologie - waarschijnlijk omdat 
deze dan te ethisch beladen wordt en 
daarmee te zeer vatbaar voor kritiek van 
andersdenkenden - te Iaten voor wat 
deze is, en ineens de meer veilige weg 
van 'het belang van het kind' te bewande
len. Vanwege onzekerheid en verschil van 
mening over het belang van het kind 
neemt het kabinet voorlopig een terug
houdend standpunt in. Ter wille van de 
waarde van een (seksueel) identiteitsbe
sef acht het het in ieder geval in het belang 
van het kind, om een zo duidelijk mogel1jk 
identificeerbare relatie tot een vader en 
een moeder te hebben. 

Onduidelijkheid en onzekerheid over 
de gevolgen voor het kind dat na kunst
matige bevruchting biJ een alleenstaande/ 
een lesbisch paar wordt geboren recht
vaardigen inderdaad dat het belang van 
het kind prioriteit heeft boven de wensen 
van de alleenstaande en lesbische vrou
wen en dat daarom een beperking tot 
man/vrouw-paren plaatsvindt. Door ech
ter bij de selectle van wensouders n1et de 
invalshoek te nemen van normering van 
medische technologie, staat de staatstaak 
op driJfzand: de stand van de gedragswe
tenschappen - sterker nog: van consen
sus over de interpretatie van onderzoeks
resultaten - is bepalend, terwijl de daar
aan voorafgaande (I) vraag naar het me
disch karakter van de kunstmatige be
vruchting niet wordt gesteld. 

3. Harmonisatie in Europees verband 
Wellicht heeft dit derde uitgangspunt het 
kabinet parten gespeeld. Met het formeel 
toelaten van andere dan man/vrouw-paren 
voor kunstmatige bevruchting zou Neder
land immers aardig uit de toon vallen. Het 
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kabinet werkt het streven naar harmonisa
tie in Europees verband - hoewel uit
gangspunt - echter nergens in de nota uit. 
Wei geeft het aan waar zijn conclusies af
Wijken van de concept-aanbeveling van de 
werkgroep binnen de Raad van Europa 
Het harmonisatiestreven is trouwens een 
uitgangspunt dat een verschraling bete
kent van Europees denken, omdat het ka
binet n1et rept over de richting waann 
Europa zich zou moeten ontwikkelen. 

4. Het strafrecht als ultimum remedium 
Oil uitgangspunt is algemeen aanvaard. 
Het feit dat dit als een van de vier uitgangs
punten wordt genoemd wekt het vermoe
den, dat het kabinet de discussie over de 
ethische dimensie van de staatstaak uit de 
weg gaat. Waar liggen biJ de problematiek 
inzake de kunstmatige bevruchting de ta
ken voor de overheid en waar die voor de 
samenleving? 

De verantwoordelijkheden van over
heid en samenleving 
Wat in dit verband het eerste opvalt, is de 
v1sie op de rol van de overheid zoals d1e uit 
de aanbiedingsbrief van de nota spreekt: 
'Het gegeven dat de meningsvorm1ng op 
dit terrein (kunstmatige bevruchting, YT-8) 
nog volop in ontwikkel~ng is, brengt met 
zich mee dat nog niet ten aanzien van aile 
aspecten van deze materie een stellig 
standpunt wordt ingenomen Oil betreft 
bijvoorbeeld de handhaving van be
paalde naar onze mening in acht te ne
men norm en'. Een van die norm en betreft 
de leefvorm van de wensouder(s). We 
moeten helaas constateren dat het geci
teerde getuigt van politieke armoede. Niet 
zozeer vanwege de twijfel van het kabinet 
een overheid die zichzelf respecteert doet 
er goed aan de handhaving van regels 
aandacht te geven en oog te hebben voor 
hetgeen in de samenleving leeft. Pol1tieke 
armoede wei, omdat het kabinet het biJ die 
twijfel laat. 

Het 1s in de eerste plaats nodig dat er 
eindelijk polit1eke standpuntbepaling 
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plaatsvindt. Ten tweede kunnen we ons 
afvragen wanneer de meningsvorming 
over aile belangrijke punten afgerond 
geacht mag z1jn en wie dat bepaalt. In de 
derde plaats - en dit betreft een princi
pieel punt - is er sprake van politieke ar
moe, omdat het ontbreken van een maat
schappelijke consensus, althans een uit
gekristalliseerd beeld van wat in de sa
menleving leeft, als alibi fungeert voor het 
bepalen van de staatstaak. Fundamentele 
vragen over normen die de overhe1d dlent 
te stellen omdat dat haar verantwoordelljk
held is, vragen over de grenzen d1e daar
biJ aan overheidsbemoeienis worden 
gesteld en vragen over criteria betref
fende die grenzenafbakening worden in 
de kabinetsnota niet gesteld, laat staan 
beantwoord. Her en der worden wei 
standpunten geformuleerd met betrek
king tot concrete problemen. Deze doen 
echter het ergste vermoeden: het kabinet 
laat zich verleiden tot plausibel klinkende 
en enigszins popul1stische redeneringen. 
Zo 1s het belang van het kind natuurlijk een 
mooi handvat om te bepalen dat de over
heid eisen moet stellen met betrekking tot 
de kwal1teit van de relatie tussen de wens
ouders. En uiteraard moet ervoor worden 
gezorgd dat donors niet mogen discrimi
neren. 

De relatie tussen de wensouders 
Deze beide voorbeelden illustreren dat 
het kabinet er moeite mee heeft - wellicht 
zelfs over het hoofd heeft gezien - dater 
een eigen verantwoordelijkheid van wens
ouders, donors, artsen, ziekenhuisbestu
ren en andere betrokkenen is, die de over
held onverlet dlent te Iaten. In het eerste 
voorbeeld gaat het om de verantwoorde
lijkheld van de hulpverlener. ledereen zal 
het erover eens zijn, dat deze in het belang 
van het kind behoort nate gaan of kunst
matige bevruchting met behulp van een 
donor verantwoord 1s. De toekomst1ge op
voedingssituatie van het kind, de houding 
van de wensouders zowel ten aanzien van 
hun onvruchtbaarhe1d als ten aanzien van 
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het gegeven dat een van hen geen biolo
glsche banden met het kind zal hebben: 
factoren als deze kunnen bij de besl1ssing 
om een behandeling te starten van groot 
belang zijn Waarom echter moet het de 
overheid zijn, die dit type zorgvuldigheids
normen formuleert voor de hulpverlener? 
(Afgezien nog van de vraag of de controle 
op naleving van die normen mogelijk is.) 

Het belang van het kind IS - dat be
hoeft geen betoog - een door de over
heid te beschermen belang. Echter, de 
overheid heeft niet het monopolie: ook 1n 
en door de samenleving moeten belan
gen van kinderen worden behartigd. B1j 
de vraag of de verantwoordelijkheid bij de 
overheid dan wei de samenleving ligt, 
b1edt het subsidiariteitsbeginsel uitkomst: 
het zijn de hulpverleners, beter de zieken
huisbesturen, artsen en anderen die deel 
u1tmaken van multi-discipl1na1re teams, 
die zelf in onderling overleg bepalen hoe 
bij de selectie van wensouders het best 
gehandeld kan worden. Oaarbij kunnen 
verschillen bl1jken tussen bijvoorbeeld zie
kenhuizen. Oat is echter inherent aan de 
beleldsvriJheid die zij behoren te hebben. 
Slechts indien zou blijken - hetgeen tot 
nu toe niet is geschied - dat op het be
lang van het k1nd regelmatig ernstig in
breuk wordt gemaakt (bijvoorbeeld door 
verslaafden als wensouders te accepte
ren), dan ligt het op de weg van de over
heid om 1n te griJpen. 

Een discriminatieverbod 
Het tweede voorbeeld betreft het d1scrimi
nat1everbod voor donors: ziJ mogen uiter
aard wei wensen hebben met betrekking 
tot het gebruik van hun sperma, maar het 
kabinet vindt dat 'ieder discriminato1r ka
rakter daaraan d1ent te ontbreken. Dit be
tekent dat bij het ontbreken van goede re
denen om onderscheid te maken, bijvoor
beeld tussen vrouwen ten behoeve van 
wie de gameten ter beschikking worden 
gesteld, dergel1jke voorwaarden onac
ceptabel zij n'. 

Z1en we weer even af van de vraag hoe 
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de overheid zo' n anti-discnm1natieregel 
nader zou moeten uitwerken en handha
ven, dan mag het loch geen vraag meer 
ziJn of de eerste verantwoordelijkheid biJ 
de keuze van wensouders of donors voor 
elkaar bij henzelf als meest betrokken par
liJen ligt. De overheid meet zich biJ keuzen 
d1e mensen voor elkaar en voor kinderen 
maken bij de natuurlijke gang van zaken 
terecht geen enkele bevoegdheid toe. 
Waarom ineens die volstrekt andere hou
ding als het om kunstmatige bevrucht1ng 
gaat? Zouden bijvoorbeeld wensouders 
niet de mogel1jkheid mogen hebben om 
een donor te willen die niet gehuwd is? 
Zouden omgekeerd donors geen onder
scheid mogen maken naar de huwelijkse 
status van wensouders, of naar levensbe
schouwelijke achtergronden? Dat wat dit 
betreft beleidsverschillen kunnen ont
staan tussen spermabanken cq ziekenhui
zen zou slechts duiden op kennelijke be
hoefte aan die pluriformiteit. Het gaat hier 
om in beg1nsellegitieme besl1ssingen van 
mensen betreffende zo dicht bij hen 
staande vragen als die betreffende de 
voortplanting. De rechtsgrond voor de 
overheid om hier met zulk grof geschut 
(het anti-discriminatiebeg1nsel) te gaan 
schieten op de eigen verantwoordeliJk
heid van burgers is nauwelijks te verdedi
gen. 

Autonomie van de technologie 
Nuchter en ontnuchterend geeft ook het 
kabinet enkele gegevens weer die en
thouslasme over kunstma!lge bevruch
tingsmogelijkheden doen temperen. Te
recht vermeldt het bijvoorbeeld dat in ons 
land zestig tot zeventig procent van de 
e1leiderfunct1estoornissen - een belang
rijke oorzaak van onvruchtbaarheid biJ de 
vrouw - het gevolg is van seksueel over
draagbare aandoeningen. Preventie (on
der andere via voorlichting) is dus van 
groot belang. Ook het succespercentage 
van in vitro fertilisa!le is relatief laag, name
lljk lien procent (gemeten naar het aantal 
levend geboren kinderen per behande
ling). 
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Kritische kanttekeningen, onder andere 
ook met betrekk1ng tot hormoongebruik 
hebben - zo stelt men - ertoe geleid dat 
de toepassing van in vitro fertilisatie ge
bonden is aan een vergunningenstelsel 
waarbij kwaliteitseisen worden gesteld. 

Resterende embryo's 
In contrast met de strekking van dit type 
gegevens en de noodzaak van het ver
gunningenstelsel staat het standpunt van 
het kabinet met betrekking tot de em
bryo's in vitro. Als er embryo's overblijven 
die niet blj de wensmoeder worden ge'im
planteerd (bijvoorbeeld vanwege het ri
sico van een meerlingzwangerschap), als 
biJ de wensouders geen overeenstem
ming (meer) bestaat over de terugplaat
sing van de embryo's m het moederli
chaam, of als zij inmiddels hun relatie heb
ben verbroken, dan - zo luidt het uit
gangspunt in de nota - 'worden de niet 
gelmplanteerde embryo's niet Ianger be
waard, tenzij z1j gezamenlijk besluiten de 
embryo's voor donatie of wetenschappe
liJk onderzoek - mils dat is toegestaan 
( ... ) - te bestemmen'. 

Over de beschermwaardigheid van 
menselijk Ieven in zijn prilste stadium is 
veel gedacht, gezegd en geschreven. De 
menselljkheid van het zich ontwikkelende 
Ieven, de totstandgekomen individualiteit 
in dat proces, medische criteria ter bepa
ling van de beschermwaardigheid van het 
embryonale Ieven, ethische normen ter 
nadere invulling van de menswaardigheid 
van de handelende volwassene: een 
scala van overwegingen, motieven en re
deneringen stond en staat het kabinet ter 
beschikking om te bezien welke pollllek
ethlsche normen aan de voortplantings
technologie zouden moeten worden ge
steld. 

Het vergt echter moed, zeker gelet op 
de verdeeldheid 1n de discussies over de 
'resterende' embryo's, om met een funda
mentele redenering de ethische dimensie 
van de overheidstaak in deze te onder
kennen en u1t te werken. De moed heeft 
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ontbroken. De verle1ding was kennelijk te 
groot om aan te sluiten bij gangbare prak
tijken en biJ de juridisch-technische rede
neertrant over de vraag of over eigendom 
van een embryo in jundische zin kan wor
den gesproken, wie de beschlkkingsbe
voegdheid ten aanzien van het embryo in 
vitro heeft, of erfgenamen van overleden 
wensouders ten aanzien van de embryo's 
handel1ngsbevoegd zijn. 

De bestemming van de embryo's en 
daarmee ook hun vernietigmg is in de nota 
een zaak geworden van de wil van de 
wensouders. Wordt in de abortuswetge
ving nog een noodtoestand vereist alvo
rens men Ieven wettelijk mag vernietigen, 
biJ de resterende embryo's wordt over een 
dergeiiJke voorwaarde niet gerept. Terw1jl 
1n het laatste geval nota bene sprake 1s 
van een bewust genom en ris1co. Het con
cept doemt op van een overheidstaak die 
1nzake fundamentele kwesties als deze 

Voorde 
beschermwaardigheid van 
embryo's hanteert het 
kabinet het principe: U 
vraagt, wij draaien. 

het motto 'u vraagt, w1j draaien' huldigt. In 
vergelijking met dit kabinetsstandpunt in
zake de resterende embryo's kan de ver
antwoordelijkheid d1e het kabinet zich, zo
als w1j eerder aangaven, toemeet inzake 
de toetsing van de wensouders op ge
schikt ouderschap en mogelijke discriml
natie door donors dan ook eerder rekenen 
op volstrekt onbegrip van dan op onenig
heid met de lezer. 

De conclus1e om de handelwijze met de 
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embryo's niet aan strikte regels te binden 
- zoals ons vigerende verkiezingspro
gram Uitzicht eist - bevreemdt juist 
daarom des te meer, omdat in de kabi
netsnota gewag wordt gemaakt van de 
pogingen om eicellen te doen mvriezen 
zonder dat hun kwaliteit verloren gaat en 
van de meest recente, in Parijs ontwik
kelde techniek om geprepareerde ei- en 
zaadcellen zodanig in de baarmoeder in 
te brengen dat aldaar de bevruchtmg en 
innestelmg kan plaatsvinden. Ontwikkelin
gen als deze worden slechts gemeld. Zij 
vormen kennelijk geen reden om voorals
nog een pas op de plaats te maken. Het 
kabmet stelt de voortplantingstechnologie 
zo in staat om zich autonoom te ontwikke
len. Die schijnbare autonomie vormt op 
haar beurt weer een moeilijkheid voor de 
politiek om nog verdergaande ontwikke
lingen te sturen. 

Onderzoek blj embryo's 
Oat laatste komt haarscherp naar voren in 
de paragraaf die handelingen en weten
schappelijk onderzoek bij embryo's be
treft. Handelingen waarbij het belang van 
een bepaald embryo zelf oogmerk is of 
!outer observaties die het embryo niet 
schaden acht het kabinet toelaatbaar. Met 
dit stand punt kan in beginsel worden mge
stemd, echter met de kanttekening dat het 
belang van het kind nadere omschrijving 
behoeft met het oog op hetgeen in de toe
komst mogelijk zal kunnen zijn op het ter
rein van de genenmanipulatie. 

Experimenteel wetenschappelijk onder
zoek (onderzoek dat niet of niet uitsluitend 
ten dienste staat van het te onderzoeken 
embryo) mag slechts bij uitzondering 
plaatsvinden, aldus het kabinet. De reden 
voor deze terughoudendheid is volgens 
de nota de beschermwaardigheid van het 
embryo. Men stelt dat een menselijke 
vrucht meer is dan de optelsom van een 
aantal biologische factoren en daarom 
een intrinsieke waarde heeft, die door een 
breed scala van levensbeschouwelijke vi
sies wordt erkend. 
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Deze motivering is geheel anders van 
aard dan de argumentatie bij het stand
punt ten aanzien van de zogenaamde 
resterende embryo's, terwijl het wezenlljk 
toch om dezelfde vraagstelling gaat. Naar 
de reden voor deze andersoortige bena
dering moet de lezer van de nota gissen. 
Het is niet ondenkbaar dat de bescherm
waardigheld van het embryo als Ultgangs
punt wordt gehanteerd omdat het hier een 
handelwijze betreft (experimenteel weten
schappelijk onderzoek) die in ons land 
nog geen praktijk is. Oat zou overigens 
wederom duiden op de beslissende in
vloed die gangbaar denken en handelen 
hebben op de te kiezen principiele ult
gangspunten voor politiek beleid. 

Wetenschappelijk onderzoek op em
bryo's moet aan wettelijke regels worden 
onderworpen. De uitzonderlijke gevallen 
waarin d1t onderzoek mag worden verricht 
doen zich voor 'als voldoende aanneme
lijk is dat het onderzoek van fundamenteel 
belang is voor de volksgezondheid'. Bij de 
afweging tussen het belang van het on
derzoek voor de maatschappij enerz1jds 
en de beschermwaardigheid van het em
bryo anderzijds moeten 'derden' worden 
betrokken; dit ter wille van de objectiviteit 
die vanwege persoonlijke belangen (pu
blikatie, promotie) in het geding kan ko
men als uitsluitend onderzoekers de be
oordelaars zijn. Verder moet, zo stelt het 
kabinet, zo duidelijk mogelijk zijn dat het 
onderzoek leidt tot nieuwe inzichten die 
niet op een andere wijze (b1jvoorbeeld met 
behulp van dierlijke embryo's) kunnen 
worden verkregen. We kunnen niet an
ders constateren dan dat u1tgangspunt en 
conclusie moellijk met elkaarte rijmen ziJn. 
Erkenning van de intrinsieke waarde van 
het embryo 1mpliceert dat dit Ieven doel in 
zichzelf is. Hoe edel de onderzoeksdoel
einden ook mogen zijn, zij behoren ju1st 
vanwege die intrinsieke waarde het begin
nend Ieven niet zomaar te degraderen tot 
een Instrument Het doel heiligt niet aile 
middelen. 
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Pas aan het einde van de nota worden 
twee zaken duidelijk: in de eerste plaats 
dat het kabinet aan maatschappelijke con
sensus een welhaast principiele betekenis 
toekent. En in de tweede plaats dat de be
schermwaardigheid van het embryo voor 
het kabinet pas geldingskracht heeft, als 
sinds de bevruchting veertien dagen z1jn 
verstreken. Consensus, '1n brede kring, 
zowel op nat1onaal alsop internationaal ni
veau' vormt het motief voor de straf
baarstelling van handelingen als het klo
nen (het doen ontstaan van 1dentieke indi
viduen) en het implanteren van embryo's 
nadat ziJ voor wetenschappeliJk onder
zoek z1jn gebruikt. Het kab1net IS ook voor
stander van het verbieden van onderzoek 
waarvoor embryo's speciaal worden ver
wekt, in vivo of in vitro, en onderzoek 
waarvoor embryo's worden gebruikt d1e 
de ontwikkeling van het veertien-dagen
stadium te boven zijn. Het kabinet ver
meldt het standpunt ten aanzien van deze 
twee soorten onderzoek kennelijk met 
moedige vasthoudendheid 'Hoewel hler
over in m1nder brede kring consensus lijkt 
te bestaan, willen wiJ in onze terughou
dendheid volharden en h1erin \evens de 
aanbevelingen van de Raad van Europa 
volgen.' Deze vasthoudendheid heeft 
echter een dub1euze grondslag; zij wordt 
eerder ingegeven door de consensus
idee en het eerder in dit artikel besproken 
harmonisatiestreven in Europees ver
band, dan dat teruggegrepen wordt op 
politiek-ethische normen. 

Het argument voor het toelaten van on
derzoek op embryo's totdat ziJ veertlen 
dagen oud zljn kan n1et door de beugel. 
De achterg rond van de veertlen-dagen
termijn luidt namelijk 'Gedurende de eer
ste veertien dagen van de ontw1kkel1ng 
van het embryo vindt de eerste aanleg van 
de zwangerschapsondersteunende weef
sels, zoals placenta en vliezen, plaats. Pas 
aan het eind van de tweede week worden 
de eerste cellen zichtbaar waaruit zich het 
toekomstige indiv1du ontwikkelt'. Hiermee 
is een biologisch criterium geduid waar-
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mee verschillende stadia vanaf de be
vruchting medisch-techn1sch van elkaar 
kunnen worden ondersche1den. Het kabi
net verheft echter zonder nadere motive
ring dit biologische criterium tot een ethi
sche norm. De beschermwaardigheid van 
het embryo is daarmee afhankelijk van 
biologische definities. Men stelle zich voor 
dat die redenering zou worden gebezigd 
biJ reeds geboren mensen de bescherm
waardigheid van mensen die betreffende 
hun l1chamelijke dan wei geestelijke ont
wikkelmgsstadlum niet voldoen aan wat 
biologisch als 'normaal' wordt gedefi
nieerd zou er niet best voorstaan. De 
menswaardigheid van degenen d1e hen 
navenant zouden bejegenen over1gens 
evenmin. 

Conclusie 
De kabinetsnota mist een visie op de taak 
van de overheid inzake de problemen die 
de nieuwe voortplantingsmethoden met 
zich meebrengen. Wie daarin geinteres
seerd is en benieuwd naar de in dat kader 
ontwikkelde concrete beleidsvoorstellen 
raadplege 'Zinvol Ieven', het rapport van 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA (september 1988). 
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De verleidingen zijn - het zij toegegeven 
- groot: 
- het belang van het kind is een alom ge-

waardeerd uitgangspunt en dus is het 
aanlokkelijk om dit te hanteren bij pro
bleemstellingen d1e een andere norm
stelling (waarover minder eensgezind
heid bestaat) vergen; 

- het gegeven van een zekere consen
sus over een zo gevoelige en com
plexe materie als de onderhavige kan 
al te gretig en dankbaar worden aan
gegrepen om fundamentele vragen 
achterwege te Iaten, die aanleiding zijn 
voor een andere benadering en stel
llngname dan die waarover overeen
stemm1ng bestaat; 

- het feit dat de praktijk reeds een be
paalde richting is ingeslagen maakt het 
aantrekkel1jk om een autonomie in die 
ontwikkeling te veronderstellen, welke 
op haar beurt weer een alibifunctie kan 
vervullen. 

D1e verleidingen waren voor het kabinet te 
groot. 
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