
Or. M.W.H. Steemers-van Winkoop 

Enkele ethische notities 
bij het rapport 'Zinvol 
Ieven' 

De techonologie lost problemen op, maar 
creeert tegel1jk weer nieuwe problemen, 
waarvoor de oplossingen steeds moeilij
ker te vinden zijn. Mevrouw Steemers be
spreekt het rapport 'Zinvol Ieven' van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA. 
Het is deze maand uitgekomen en wil een 
christen-democratische bijdrage leveren 
aan de discussie over draagmoeder
schap, kunstmatige inseminatie, GIFT en 
in vitro fertilisatie. Het rapport kost f 18,- en 
is uitgegeven bij Van Loghum Slaterus bv 
in Oeventer. 

De geschiedenis van de voortplantings
techniek is tegelijk oud en heel nieuw. Oud 
is het gastmoederschap of draagmoeder
schap dat reeds in het Oude Testament 
vermeld wordt. 1 Nieuw IS het medisch
technisch ingrijpen 1n stonngen 1n de 
voortplanting. Nieuw is oak dat de proble
men met de voortplanting medische pro
blemen zijn geworden en dat de wijze 
waarop men met deze medische proble
men omgaat ethische vragen oproept. 

Ethiek mag zich verheugen in een 
groeiende belangstelling. Steeds vaker 
wordt een beroep gedaan op de ethiek of 
een ethicus om te bezien of dat wat kan, 
oak verantwoord is en dus mag. De ethiek 
heeft echter oak een wat dubieuze reputa
tie, die zij overigens voor een groat deel 
aan zichzelf te wijten heeft. Biologen en 

Chnsten Democratrsche Verkennrngen 9/88 

andere med1sch-technici ervaren de ethi
cus eerder als storend dan als stimule
rend. De eth1cus wordt door hen veelal 
beschouwd als een moralist die voortdu
rend h1nderlijke en kritische vragen stelt en 
vervolgens met onvoldoende kennis van 
zaken een morele afkeuring over het werk 
van de technicus uitspreekt. De geschie
denis is vol van voorbeelden van te snel, te 
ondoordacht en te ongenuanceerd spre
ken van ethici. Zij lijken bij elke nieuwe 
vinding kanttekeningen te moeten plaat
sen en hebben daarbij geen vertrouwen in 
het morele handelen van de technicus, die 
van zijn kant de dialoog met de ethiek 
onvoldoende begrepen en gewaardeerd 
heeft. 

Tussen beide disciplines is onvoldoen
de echte samenwerking, laat staan dater 
sprake is van integratie van beide discipli
nes. De ethiek en de techniek hebben zich 
steeds meer op zichzelf teruggetrokken. 
De scheiding der wegen leidde tot een 
scheiding der geesten. Dit is niet aileen 
gevaarlijk maar oak heilloos in de letterlijke 
betekenis van het woord. 2 

Mevrouw dr M W H. Steemers·van Wrnkoop (1949) rs stu· 
dresecretans medrsche ethrek brJ het secretanaat R.K. Kerk· 
genootschap (SRKK) 
1 Cf Gen 29. 31-30. 25 
2. Drt blrjkt vooral urt een vergelrJkrng van de publrkatres die 

door de pronrers van de IVF-technrek zrJn geschreven 
Steptoe. P . & Edwards. R , Een kwest1e van Ieven. Het 
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Dialoog ehtiek-techniek 
Het is toe te juichen dat de dialoog tussen 
de techniek en de ethiek nu op gang lijkt te 
komen, en dater een tendens ontstaan is 
dat men steeds meer rekening tracht te 
houden met de morele implicaties van 
nieuwe technieken die, met hun ongeken
de mogelijkheden, immense consequen
ties kunnen en zullen hebben. Regelmatig 
staan er berichten in de krant die in eerste 
instantie doen den ken aan science fiction. 
Oat wat Jules Verne schreef is voor ons 
heden ten dage al ouderwets. Welke he
dendaagse auteur beschrijft nu onze toe
komst? Een toekomst waar het onvoorstel
bare tot de alledaagse werkelijkheid be
hoort? Misschien zouden we meer scien
ce fiction moeten lezen om te begrijpen 
wat nu al realiteit is. Een voorbeeld hiervan 
dat al heel dicht bij de werkelijkheid ligt, 
vormt het boek 'In his Image', van de 
wetenschapsjournalist David Rorvik, over 
het ontstaan van een menselijke kloon 3 

Dit boek leidde in de jaren zeventig met 
name in de Verenigde Staten tot hevige 
discussies. Nu, tien jaar later, zijn wij al 
vertrouwd met de gedachte dat klonen tot 
de technische mogelijkheden kan beho
ren. 

De ongekende mogelijkheden op het 
terrein van de be"fnvloeding van de men
selijke voortplanting hebben de technicus 
en de ethicus naar elkaar toegedreven. 
De situatie vereist een bondgenootschap 
tussen beide. 

Voorafgaand aan de vraag of wat kan 
ook mag, moeten we ons realiseren dat 
wat kan ook gebeurt. Dit heeft niets met 
pessimisme te maken, maar het is een 
paging de realiteit onder ogen te zien. 
Mensen gaan steeds verder in hun 
onderzoekingen. Het aan hen gegeven 
verstand en de aangeboren drang tot on
derzoeken en onderwerpen dwingt hen 
ertoe. We kunnen het niet Iaten, en we 
willen het niet Iaten. Vernieuwingen zijn 
immers veelal een verbetering? Waarom 
dan ethische vragen stellen? Ethiek mag 
echter niet ge"fdentificeerd worden met het 
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opstellen van een gedragscode, van ver
bods- en gebodscode. Deze vereenzelvi
ging komt veelvuldig voor. Wanneer de 
ethicus zich niet voldoende bezig houdt 
met het proberen te ontwikkelen van een 
fundamentele visie zal de samenleving 
niet echt gebaat zijn met ethische uitspra
ken. 

Zinvol Ieven 
In het rapport 'Zinvol Ieven' wordt een 
christen-democratische benadering van 
de medisch-technologische ontwikkelin
gen op het terrein van de voortplanting 
ondernomen. Het gaat dan in wezen om 
draagmoederschap, kunstmatige insemi
natie (KI), GIFT (gamete intrafallopian 
transfer) en in vitro fertilisatie (IVF). Deze 
materie is zo omvattend dat aan elk onder
dee! een apart rapport gewijd had kunnen 
worden. Men heeft daar niet voor gekozen 
en daardoor komen bepaalde onderde
len, zoals de status van het embryo, maar 
beperkt aan de orde. 

Het rapport sluit overigens in meerdere 
opzichten nauw aan bij het Program van 
Uitgangspunten van het CDA (1980) en 
het actieprogram Uitzicht. De aanzetten 
van beide publikaties worden in het rap
port overgenomen en nader geconcreti
seerd in beleidsaanbevelingen. Het rap
port poogt iets te doen aan de verdeeld
heid en onzekerheid die er in de discussie 
over de technologie op het terrein van de 
voortplanting heerst, door duidelijk te for
muleren welke taken en bevoegdheden 
de overheid ter zake heeft of zou moeten 
hebben. Met andere woorden wat mag de 
burger die lijdt onder ongewenste kinder
loosheid van de overheid verwachten? De 
christen-democratische politiek gaat uit 
van vier kernbegrippen: gerechtigheid, 

verhaa/ van de eerste IVF-baby door de art sen zeit verteld. 
Utrecht 1980 
Testart. J . De l"eprouvette au bebe-spectacle. Pans 
1984 
Testart. J . L "Oeuf transparant. Pans 1986 

3 Rorv1k. D .In h1s Image New York 1978 
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solidariteit, het spreiden van verantwoor
delijkheid en rentmeesterschap. In het 
rapport worden de onderwerpen aan de 
hand van deze kernbegrippen behan
deld. 

Pluriformiteit en relevantie 
De auteurs vragen zich daarbij af hoe het 
gegeven van de diversiteit van ethische 
opvattingen in de samenleving moet wor
den gewaardeerd. Hiermee zijn we be
land bij de vraag naar de plaats van de 
ethiek, in de samenleving, maar ook, in dit 
rapport Allereerst ga ik er vanuit dat 
steeds, en dus ook in onze tijd, zeer divers 
gedacht werd en wordt over het funda
ment van ethiek. Sporken noemt het beeld 
van de mens en zijn levensopgave het 
fundament van de ethiek 4 Wanneer die 
mens steeds verandert, en door steeds 
weer anderen omschreven wordt in 
steeds andere situaties is het duidelijk dat 
een eensluidende visie op de mens en zijn 
levensopgave voor nu en aile tijden niet 
aileen onmogelijk maar ook ongewenst is. 

Deze constatering van diversiteit van 
ethische opvattingen mag ovengens niet 
worden aangewend om ethiek voor irrele
vant te verklaren met de woorden: 'Ais de 
ethic1 het al niet eens ziJn, wat hebben we 
dan aan hun oordeel?' Ethici zullen nooit 
tot een consensus inzake de visie op de 
mens en ziJn opdracht komen, daar het 
thema waarover ziJ spreken, de mens, het 
meest weerbarst1ge van aile themata is. 

AnderZIJds is het ook niet juist om zich 
dan maar aan te sluiten biJ die ethicus die 
zegt wat het beste uitkomt Oat dit nogal 
eens gebeurt wordt duidelijk wanneer 
men in bepaalde documenten nagaat wie 
er geciteerd worden of wie aan het docu
ment meewerkten. De ethiek is geen win
kel waaru1t men naar believen een mantel
pak op maat koopt 

De ethische diversiteit is noodzakelijk 
omdat het Ieven zelf divers is. Zander te 
vervallen in situatie-ethiek, moet men reke
ning houden met de context waarbinnen 
mensen Ieven, denken en spreken. Wan-
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neer die context voor iedereen anders is, 
dan is daarmee hetgeen mensen beleven, 
denken of zeggen over hun Ieven en hun 
levensopgave geenszins irrelevant maar 
eerder te beschouwen als originele invals
hoeken. 

Ook het rapport is geschreven vanuit 
een bepaalde context Deze context 
speelt een niet onbelangrijke rol in de 
verdere uitwerking. Zij zet de kaders en 
deze zijn voor een belangrijk deel verant
woordelijk voor de conclusies. 
Zoals er ethische diversiteit is, blijkt er, 
wanneer men dit rapport met verkiezings
programma's van andere politieke partij
en vergelijkt, ook politieke diversiteit te 
bestaan. Dit maakt de uitgangspunten en 
de conclusies van het rapport evenmin 
irrelevant 

Ethiek, term of fundament 
Ethiek wordt als terminus technicus in het 
rapport vaak genoemd maar er wordt 
geen echte ethische stellingname uitge
werkt. Men komt er niet helemaal uit Het 
blijft b1j de constatering dat ethische reflec
tle deel moet uitmaken van het omgaan 
met nieuwe technieken, dat de ethische 
afweging door wensouders, artsen en zie
kenhuisbesturen gemaakt moet worden, 
dat het vak ethiek verplicht dient te worden 
gesteld bij medische opleidingen, dat er 
onafhankelijke medisch-ethische commis
sies moeten worden ingesteld bij aile zie
kenhuizen die de nieuwe voorplantings
technieken toepassen en tot slot dat er 
door die ziekenhuizen medisch-ethische 
Jaarverslagen dienen te worden vervaar
digd. Zander iets aan de waarde van deze 
voorstellen af te dingen zijn zij toch in 
zekere zin een testimonium paupertatis. 
De ethiek die steeds in het vooruitzicht 
wordt gesteld is genoopt altijd achteraan 
te hollen met aile slechte gevolgen zowel 
voor de ethiek zelf als voor de problemen 
waarover zij zich uit dient te spreken. 

4 Sporken. P Eth:ek :ntegreren :n prakt:jk gezondhe:ds· 
zorg, NRC Handelsblad 13 maar! 1985 
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Er worden in het rapport geen funda
mentele vragen gesteld bij de toelaatbaar
heid van medisch-technisch ingrijpen in 
de voortplanting als zodanig. Er wordt van 
uitgegaan dat dit ingrijpen een realiteit is 
en dat deze realiteit gereguleerd dient te 
worden en wei zo dat het niet in strijd is met 
de budgettering van de gezondheidszorg 
of van de overheid zelf. Heel concreet 
betekent dit bijvoorbeeld dat geadviseerd 
wordt de behandeling van de infertiliteit 
niet op te nemen in het basispakket ge
zondheidszorg. 5 

Kernbegrippen, orientatie voor 
ethiek? 
Toch biedt het rapport 'Zinvol Ieven' wei 
een orientatie voor een fu ndamentele 
ethiek en wei door de vier kernbegrippen. 
Deze kernbegrippen zijn overigens 
geenszins gemakkelijk te hanteren in het 
kader van de problemen met ongewenste 
onvruchtbaarheid. 

Hoe hangen deze begrippen in het rap
port samen? Enerzijds dient de overheid 
voorwaarden te scheppen voor een recht
vaardige en verantwoordelijke samenle
ving, anderzijds heeft zij een grenzenstel
lende bevoegdheid. Solidariteit en rent
meesterschap zijn nadere uitwerkingen 
van het begrip verantwoordelijkheid. Soli
daritelt duidt dan op intermenselijke be
trokkenheid en onderlinge verbonden
heid, dat wil zeggen dat de sterken voor 
de zwakken opkomen. Rentmeester
schap herinnert ons eraan dat de schep
ping geen eigendom is, maar een gave 
die behoedzaamheid vereist. Het getuigt 
van moed om deze begrippen tot kernbe
grippen te maken, maar daardoor ont
staan er ook praktische problemen. 

Het draagmoederschap 
In 'Zinvolleven' wordt vanwege het offer
karakter van het ideele draagmoeder
schap waarderend gesproken over deze 
methode van voortplanting. Dit offerkarak
ter blijkt aanleiding te zijn voor terughou
dendheid in het toekennen van ouderlijke 
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verantwoordelijkheid aan anderen dan de 
biologische moeder. De draagmoeder is 
dus de juridische moeder. Wettelijke rege
ling van draagmoeder-contracten achten 
de samenstellers van het rapport onge
wenst. Enerzijds willen zij draagmoeder
schap (zelfs het commerciele draagmoe
derschap) toestaan, anderzijds stellen zij 
geen regelingen voor die betrokkenen 
zouden kunnen beschermen tegen mis
bruik en uitbuiting. De vraag dringt zich op 
of het wei verstandig is in het rapport het 
draagmoederschap te behandelen wan
neer men regulering van het draagmoe
derschap ongewenst acht en deze verder 
overlaat aan het particulier initiatief, met 
aile gevolgen van dien. In elk gevallijkt de 
solidariteit met de draagmoeder te preva
leren boven de solidariteit met de wensou
ders. Daardoor krijgt solidariteit een meer
voudige betekenis, hetgeen mij onge
wenst lijkt. 

Kunstmatige inseminatie 
Artificiele insem1natie- (KI) en fertilisatie
technieken (GIFT/IVF) bedoelen in eerste 
mstantie hulpmiddelen te zijn voor proble
men met de voortplanting. In het rapport 
wordt terecht onderscheid gemaakt Ius
sen voortplantingstechnologie en wat met 
(nog) een foutieve term aangeduid word! 
als genetische manipulatie. Over dit laat
ste word! een rapport in het vooruitzicht 
gesteld. 

Kl (kunstmatige inseminatie) is van de 
genoemde technieken de oudste. Deze 
heeft in de jaren vijftig in ons land bekend
heid gekregen, en is in brede lagen van de 
bevolking geaccepteerd als een hulpmid
del bij de problematische voortplanting. 
Het leergezag van de rooms-katholieke 
kerk heeft zich altiJd negatief uitgesproken 
over Kl. Ook andere christelijke kerken 
hebben een afwijzend oordeel hierover 
uitgesproken. Desondanks is Kl voor ve-

5 p 99 Hetgeen aanslu1t b'l de voorstellen van de Comm1s· 
s•e Dekker. Cfr Bere1dhe1d tot verandenng. Rapport van 
de Comm1sS1e structuur en f1nanc1en gezondhe1dszorg 
s-Gravenhage 1987 
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len een acceptabele noodoplossing ge
worden. Kl is onder de behandelde voort
plantingsmethoden nag de minst ingrij
pende. 

Een extra probleem, dat oak bij de andere 
technieken een rol kan spelen, vormt het 
donorschap. Het rapport legt bij de be
handeling van dit thema de nadruk op het 
belang van het (toekomstige) kind. Dit kind 
wordt het recht op kennis van ontstaans
wiJze (dat het door Kl ontstaan is) en ken
nis van genetische identiteit (toegang tot 
de medische gegevens van de donor) 
verleend. Tevens wordt het voorstel gefor
muleerd dat de overheid het mogelijk 
dient te maken dat het kind zijn of haar 
recht om te weten van wie men afstamt 
effectueert. Dit betekent in feite de ophef
fing van de anonimiteit van de donor. De 
donor wordt daarmee meer uitdrukkelijk 
verantwoordelijk gesteld voor zijn of haar 
daden, echter zonder dat daar financiele 
of famil1aire consequenties uit voort
vloeien. De donor krijgt geen omgangs
recht, wordt niet geconfronteerd met een 
ouderschapsplicht of met een onder
houdsplicht. Door deze voorstellen wordt 
de donor beschermd voor de gevolgen 
van zijn daad en wordt zijn verantwoorde
lijkhetd feitelijk tot een minimum geredu
ceerd. Aan de rechten van het (toekomsti
ge) kind wordt een hogere waarde toege
kend dan aan de rechten van de donor. 

IVF (in vitro fertilisatie) spreekt meer tot de 
verbeelding dan Kl of GIFT, waarschijnlijk 
komt dat door het buiten de baarmoeder 
bevruchten van de eicel. Vandaar de on
JUiste term 'reageerbuisbaby'. Officieel 
was Louise Brown die op 25 juli 1978 werd 
geboren de eerste mens die door aanwen
ding van IVF werd geboren, niet uit een 
reageerbuis, maar uit een vrouw zoals aile 
andere mensen. Oak IVF wordt in begin
sel door een brede laag van onze samen
leving als techniek voor de behandeling 
van ongewenste onvruchtbaarheid geac
cepteerd. 
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Terecht hebben de rechten 
van het kind een 
belangrijke plaats in de 
overweg1ngen. 

De regelingen en voorstellen van het rap
port beogen vooral een kwalitatief goede 
eh medisch verantwoorde behandeling in 
daarvoor aangewezen inrichtingen. Een 
verzwakking is dat aan die inrichtingen 
wordt overgelaten te zien welke andere 
indicaties dan medische indicaties mogen 
of moeten gelden vooraleer zij tot behan
deling overgaan. In het algemeen krijgen 
ziekenhuizen een te grate vrijheid omtrent 
het opstellen van criteria voor behande
ling en het uitvoeren van de medisch
technische ingrepen in de voortplanting. 

Het risico van de medicalisering van de 
problematische voortplanting wordt hier
door vergroot. Controle van het beleid en 
de praktijk van ziekenhuizen, oak in ethi
sche zin, dient te worden gerealiseerd 
door stringente voorwaarden en een ex
terne controle. Het gaat immers om een 
heel belangrijke zaak, namelijk de mens
waardige voortplanting. 

Menswaardige voortplanting 
Centraal thema in het rapport is de mens
waardigheid van de voortplanting. Mens
waardig heeft, volgens de encycliek Do
num Vitae6 , te maken met eerbied, respect 
en zorgvuldigheid. 

6 De lnstruct1e Donum Vitae. over de eerb1ed voor het 
beg1nnend menseiiJk Ieven en de waardighe1d van de 

359 



Oat de mens deze vereisten nooit heeft 
toegepast wanneer het voortplanting van 
dieren betrof is te betreuren. Hier is de 
mens ontrouw geweest aan zijn opdracht 
tot rentmeesterschap en heeft rentmees
terschap geleid tot uitbuiting van het dier. 
Misschien zal het feit dat de mens nu zelf 
met de mogelijke uitwassen van zijn tech
nologie geconfronteerd wordt ertoe lei den 
dat hij zich bezint op zijn wijze van omgaan 
met het aan hem toevertrouwd Ieven. 

De menswaardigheid is dus niet pas in 
het geding nu het gaat om medisch-tech
nologische ontwikkelingen op het terrein 
van de menselijke voortplanting. Ze is al 
heel lang in het geding. Dit thema wordt in 
het rapport helaas niet behandeld. Het is 
overigens ook niet zo dat de voortplanting 
haar karakter van menswaardigheid ver
liest wanneer medisch-technologische 
ontwikkelingen worden aangewend. Een 
voorbeeld is de operatieve ingreep in eilei
der-defecten. Hier wordt technologie aan
gewend om voortplanting mogelijk te ma
ken. Er is geen onenigheid over de morele 
toelaatbaarheid van voorwaardenschep
pende ingrepen. Zo zal niemand een ope
ratieve ingreep in de eileiders (bijvoor
beeld een hersteloperatie) afwijzen omdat 
men daarmee in het voortplantingsme
chanisme ingrijpt. Problematisch wordt 
het voor velen pas wanneer door de tech
nologie een scheiding ontstaat tussen de 
geslachtsgemeenschap en voortplanting. 
Wanneer de voortplanting niet direct het 
gevolg is van de geslachtsgemeenschap 
maar van aanwending van een medische 
techniek, bijvoorbeeld omdat de gemeen
schap niet leidt tot voortplanting, ontstaan 
er problemen die men dan de status van 
ethische problemen geeft. De vraag is dan 
of een ernstig probleem (onvruchtbaar
heid) met aile ter beschikking staande 
middelen (KI, GIFT, IVF, draagmoeder
schap) opgelost mag worden. Heiligt het 
doel het middel of is het middel erger dan 
de kwaal? Op deze vraag worden zeer 
verschillende antwoorden gegeven door 
betrokkenen, overheden, ethici en ook 
door de kerken. 
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Wiens morele probleem? 
Zoals gezegd vormen de nieuwe technle
ken voor de meeste mensen in de Neder
landse samenleving geen moreel pro
bleem. Men redeneert volgens het me
disch model. Alles wat lichamelijk n1et 
goed functioneert wordt, door daartoe op
geleide personen, onderzocht, gerepa
reerd en eventueel vervangen (bijvoor
beeld transplantatie). Binnen dit vriJ me
chanlsche medlsche denkmodel (het rap
port noemt dit wensgeneeskunde) IS de 
aanwending van een voortplantmgstech
niek niets meer of minder dan de zoveelste 
welkome vinding. Er IS een markt voor, 
want er zijn veel mensen die problemen 
hebben met hun voortplanting. De weten
schap heeft de markt onderzocht en be
heerst deze nu met een ruim aanbod. De 
techniek leidt ertoe dat er mensen gebo
ren worden die op een andere WIJZe nooit 
geboren zouden zijn. Mensen die Jaren
lang hebben getracht nageslacht te ver
wekken z1en hun grootste verlangen in
eens vervuld worden. Wanneer men be
grip heeft voor het grote verdnet van men
sen die ongewild kinderloos zijn vall het 
moeilijk de technieken die hen helpen aan 
kinderen het Ieven te schenken af te val
len. Afgezien van de ethische vragen die 
men bij de aanwending van de technieken 
als zodanig kan hebben zijn er ook neven
effecten in het geding. Een daarvan is het 
probleem van de adoptie en kinderop
vang. 

Alternatieven voor ongewenste klnder
loosheid als adoptie dreigen door de 
voortplantingstechnieken in de verdruk
king te geraken, zozeer zelfs dat men zich, 
ook van overheidswege, te weinig inspan
ningen getroost om de geboren kinderen 
die geen ouders hebben aan ouders te 
helpen, of om mensen, ook hen die reeds 
kinderen hebben, te stimuleren de vele 

voortplantmg (1987) WIJSt elke medlsch-technolog1sche 
ontw1kkel1ng d1e een ontkoppel1ng van (huwe
lllks)gemeenschap en voortplant1ng 1mpl1ceert af met Ult
drukkelljke verw11Z1ng naar de menswaardighe1d van de 
voortplant1ng 
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duizenden dakloze en zwervende kinde
ren op te nemen. In het rapport wordt wei 
gesteld dat kinderen recht op ouders heb
ben, maar dat blijkt aileen maar van toe
passing te zijn op kinderen die met behulp 
van de nieuwe technieken ontstaan zijn en 
niet op kinderen die op de meer gebruike
lijke wijze zijn ontstaan. De belangen van 
de ongewenst kinderlozen blijken te pre
valeren boven de belangen van de onge
wenst ouderlozen. De problematiek van 
de ouderloze kinderen verdient meer aan
dacht van de politiek dan zij krijgt. 

De technologie lost problemen op maar 
creeert tegelijk weer andere problemen 
waarvoor oplossingen steeds moeilijker te 
vinden ziJn. 

De nieuwe technologieen zijn (oak in 
hun aanwending) oak niet per definitie 
moreel neutraal. Wie besluit gebruik te 
maken van een vorm van voortplantings
techniek neemt een aantal morele beslui
ten. Wanneer de nood van mensen hoog 
is, kan het gepast zijn geen moreel oor
deel over de keuze uit te spreken. Oat is 
overigens geen ontkenning van het ge
wicht van de morele besluiten, maar basis 
voor pastoraat en dialoog. 

Het rapport acht de voortplantingstech
nteken zelf menswaardig en geeft slechts 
bepaalde neveneffecten het predicaat on
gewenst of strafbaar. Zo wordt voorge
steld het bemiddelen van commercieel 
draagmoederschap wei strafbaar te stel
len doch het commerc1eel draagmoeder
schap zelf niet. Ditzelfde geldt dan oak 
voor het bemiddelen van commercieel do
norschap enerzijds en het commercieel 
donorschap zelf anderziJds. 

Menswaardige voortplanting is in eer
bied en respect gericht op de aanvaar
ding van nageslacht als gave en opgave. 
Deze eerbied voor, en gerichtheid op, 
nageslacht is voor velen zo sterk dat het 
uitblijven ervan tot grate emotionele en 
psychische problemen leidt, tot een blij
vend verdriet. Dit verdriet van mensen 
mag niet onderschat worden. Wanneer de 
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voortplanting problemen oplevert zoeken 
mensen naar wegen en middelen om dat
gene wat hun levensgeluk en levenszin 
uitmaakt alsnog te realiseren. Die intentie 
1s overigens niet aileen afkomstig uit een 
natuurlijke drang maar evenzeer en mis
schien wei hoofdzakelijk door invloeden 
vanuit de samenlev1ng. Er is in onze sa
menleving een grotere waardering voor 
echtparen met kinderen dan echtparen 
zonder kinderen hetgeen al blijkt uit de 
negatieve benaming die men gebruikt 
voor gehuwde mensen zonder nage
slacht: kinderloze echtparen.l De mens is 
dus niet aileen van nature gericht op voort
planting maar wordt er oak door zijn eigen 
omgeving op voorbereid. 
Hier is niet zozeer een ethos van zelfreali
satie in het geding, geen ego·lstisch cen
trisme dat een recht op een kind claimt, 
maar een natuurlijk, en sociaal bevestigd, 
menselijk verlangen. Het lijkt mij niet juist 
dat uitgerekend de zeer kwetsbare groep 
van mensen met problemen met de voort
planting zouden moeten leren hun wen
sen te relativeren, of, om het negatiever en 
met de termen van het rapport te formule
ren: 'te leren Ieven met tekortkomingen en 
onvervulde wensen'. 8 De samenleving, en 
oak de overhe1d, zou mensen moeten hel
pen af te stappen van de gedachte dat 
diegenen die geen nageslacht kunnen 
krijgen aan tekortkomingen lijden. Oak zij 
die geen kinderen kunnen krijgen zijn 
vaak heel goed in staat een gelukkig en 
z1nvol Ieven te leiden. Deze constatering 
doet niets af aan het grate verdriet dat zij 
door het Ieven met zich mee dragen. 

Hoe men oak over voortplantingstech
nieken denkt, duidelijk is dat de mensen 
door de samenleving, en oak door de 
kerken in de samenleving, door de over
accentuering van het belang van nage-

7 Cf p 31 van het rapport lk gebru1k h1er ovengens bewust 
de term echtparen omdat men ongehuwd samenwonen· 
den n1et aandu1dt als k1nderloos paar of als 1ncompleet 
gez1n D1t blijkt met name een kwal1f1cat1e voor gehuwde 
mensen te ZIJn d1e geen k1nderen kunnen kr>jgen 

8 Cf p. 25 rapport 
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slacht, al heel lang worden voorbereid op 
de acceptatie van de voortplantlngstech
nieken, al hebben vooral kerken die ac
ceptatie allerminst beoogd. 

De verantwoordelijkhe1d voor de steeds 
toenemende vraag om medisch-technl
sche ingrepen kan men niet van zich af
schuiven noch door de nieuwe technieken 
dan maar aan te prijzen, noch door ze 
voor immoreel te verklaren. De technie
ken, al of niet gewenst, zijn er en worden 
toegepast. De vraag is hoe ze zo kunnen 
worden aangewend dat er sprake blijft 
van menswaardige voortplanting en dat 
de samenleving zich niet uitlevert aan de 
technologie. Het rapport biedt op deze 
vraag een, niet het, antwoord. Het stelt 
voor dat wat er bestaat te reguleren door 
elke wijze van voortplanting volgens de 
wet toelaatbaar te achten mits het verzoek 
door een vrouw en een man gedaan 
wordt, en winstbejag en misbruik van de 
technieken tegen te gaan en strafbaar te 
stellen. 

Daarmee geeft 'Zinvol Ieven' antwoord 
op de vraag wat menswaardige voortplan
tlng is, namelijk menselijke voortplanting 
als zodanig is menswaardig. Deze invul
ling laat echter slechts een zijde van de 
medaille zien. De mens die zichzelf rent
meester noemt, neemt daarmee de ver
antwoordelijkheid op zich zorgvuldig met 
de voortplanting om te gaan. Het gaat dan 
niet aileen om menselijke voortplanting 
maar om het voortbestaan van al het ge
schapene. Voortplanting heeft te maken 
met voortleven en de kwaliteit van Ieven. 
Wanneer de overheid tot taak heeft hier
voor garanties te scheppen zal zij meer 
moeten doen dan het scheppen van alge
mene voorwaarden. 

Er zijn Kerken, waaronder ook de 
rooms-katholieke kerk die de aanwending 
van medische technieken in de problema
tlsche voortplanting afwijzen en ook niet 
wensen dat hiervoor op enigerlei wijze 
mogelijkheden geschapen worden 9 Een 
probleem hierbij is dat de politiek zich voor 
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een andere verantwoordelijkheid ge
plaatst ziet dan de kerkelijke overheden. In 
concreto betekent dit dat de Nederlandse 
overheid een beleid moet ontw1kkelen en 
voeren dat recht doet aan allen, ongeacht 
de denominatie waartoe men behoort. 

Correcter lijkt het mij dat iedereen die 
geconfronteerd wordt met ongewenste 
onvruchtbaarheid zich afvraagt welke van 
de mogelijheden voor hem of haar open
staan, en 1n welke mate zij vanuit hun 
eigen levensovertuiging de techniek al of 
niet kunnen aanwenden. Wanneer men 
op religieuze gronden geen gebru1k 
maakt van door de overheid gereguleerde 
en gefinancierde medische techniek is dat 
geen negatief oordeel over de overheid 
maar eerder het waarmaken van eigen 
verantwoordelijkheid. 

We moeten afstappen van de gedachte 
dat alles wat juridisch toelaatbaar is en wat 
door de overheid in de wet wordt vastge
legd daarom oak moreel verantwoord is. 
Deze identif1catie leidt ertoe dat men 
steeds vaker zegt: 'dat wat kan mag'. 
Gezien de snelheid waarmee de technolo
gie zich ontwikkelt en de omvang van de 
consequenties die dat voor de mensheid 
heeft lijkt mij deze identificatie zeer gevaar
IIJk. 

Met name de ethiek moet identificatie 
voortdurend onder kritiek stellen en men
sen helpen verantwoord om te gaan met 
de voortplanting, omwille van de mens
waardigheid ervan, maar ook omwille van 
de morele integriteit van de mens zelf. 

9 Oonum v1tae roept zelfs op tot 11Jdelrlk verzet tegen wat ZIJ 
noemt legalrserrng van praktrjken dre rn strrJd ZIJn met het 
Ieven en de waardrgherd van de mens 
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