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AIDS: een ethische 
tussenstand 

De ziekte AIDS heeft in Nederland, net als 
in het buitenland, veel lqsgemaakt. Daar
bij denken we natuurlijk allereerst aan het 
leed van de slachtoffers en hun dierbaren. 
Een adequate zorgverlening is en blijft een 
eerste taak voor overheid en gezond
heidszorg. 

Er is echter meer aan de hand: het zich 
voordoen van deze nieuwe ziekte blijkt 
aanleiding voor heroverweging van aller
lei uitgangspunten die vast leken te liggen. 
Zo dachten we te kunnen spreken over 
een recht op gezondheidszorg. Nu blijkt, 
dat sommige artsen menen dat een pa
tient die een AIDS-test weigert geen recht 
heeft op een operatie. Zo dachten we te 
kunnen spreken over solidariteit als 
grondslag voor ons verzekeringswezen. 
Nu blijkt, dat (levens-)verzekeraars wei de
gelijk zover willen gaan dat seropositieven 
(dragers van het AIDS-virus) van bepaal
de verzekeringen worden uitgesloten. 
Zelfs blijkt (per ongeluk?) een enkele ver
zekeraar zover te gaan dat de seksuele 
geaardheid een rol speelt bij een verzeke
ringsaanvraag. En volgens de heersende 
juridische opinie was een sollicitatiekeu
ring er om geschiktheid voor de betrokken 
functie te toetsen . Nu blijkt dat oak een 
verhoogde kans om ziek te worden voor 
sommige werkgevers van belang is. En 
tenslotte waren we zo gelukkig met het 
zorgvuldige beleid in Nederland ten aan-
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zien van strafrecht, prostitutie en versla
ving. Nu echter horen we steeds vaker 
roepen om 'harde maatregelen' . 

De verklaring voor deze ingrijpende 
ontwikkeling ligt waarschijnlijk in de com
binatie van de volgende factoren: 
a AIDS is een dodelijke ziekte; 
b er is voor AIDS geen geneesmiddel of 

vaccin; 
c AIDS behoort tot de categorie van de 

seksueel overdraagbare aandoenin
gen; 

d AIDS heeft zich het eerst voorgedaan in 
een zich nag emanciperende bevol
kingsgroep; 

e er bestaat een verschil tussen het dra
gen van het virus en het daadwerkelijk 
ziek zijn. 

Wat kunnen we vanuit de ethiek over deze 
ontwikkelingen zeggen? Allereerst moe
ten we vaststellen dat de ethiek niet zo
maar even aile problemen kan oplossen. 
Wat de ethiek wei kan is het leveren van 
een bijdrage aan een 'ordelijke' discussie. 
Oat betekent het geven van een kader 
voor de discussie, alsmede het analyse
ren van de gehanteerde argumenten op 
relevantie en innerlijke consistentie. 

Voor wat betreft een kader voor de dis
cussie zou ik willen aanknopen bij de in 
Grondwet en verdragen vastgelegde 
grondrechten, alsmede bij de in het ge-
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zondheidsrecht aanvaarde beginselen. 
Niet omdat met die grondrechten alles op 
het gebied van de ethiek gezegd zou zijn. 
We kunnen echter wei constateren dat 
deze uitgangspunten in beginsel brede 
instemming ondervinden. En het is in de 
ethiek vaak praktisch te zoeken naar een 
gemeenschappelijk uitgangspunt voor de 
discussie. D1t lijkt me zeker op het politiek 
niveau gewenst, omdat het uitspitten van 
elke discussie tot het niveau van de per
soonlijke levensovertuiging niet veel mo
gelijkheden biedt voor een zinvolle politie
ke discussie. Daarnaast denk ik dat in de 
grondrechten zeer veel is terug te vinden 
van christen-democratische uitgangspun
ten. Zo heeft het gelijk behandelen van 
gelijke gevallen (artikel 1 Grondwet) na
tuurlijk alles te maken met de norm van 
gerechtigheid; en zo heeft een recht op 
gezondheidszorg natuurlijk alles te maken 
met solidariteit ten aanzien van de zwak
ken in de samenleving. 

De functie van grondrechten is het ge
ven van extra bescherming aan bepaalde 
(materiele of immateriele) belangen. Het is 
niet uitgesloten dat een grondrecht door
broken wordt; daarvoor moet dan wei een 
extra zware argumentatie gegeven wor
den. Wil een dergelijke handeling verde
digd kunnen worden dan moet aange
toond worden dat de tegenover het 
grondrecht staande belangen dermate 
zwaar zijn dat een doorbreking van het 
grondrecht gerechtvaardigd is. 

Hoe werkt dit kader uit ten aanzien van de 
hierboven gesignaleerde problemen? 
Een verplichte test van patienten in zieken
huizen betekent een doorbreking van het 
recht op bescherming van de geestelijke 
en lichamelijke integriteit, het beginsel van 
'informed consent' 1 , en daarnaast van 
het recht op gezondhe1dszorg indien 
daarna weigering van behandeling zou 
volgen. Wordt deze doorbreking gerecht
vaardigd door de daartegenover l1ggende 
belangen? lk meen dat dit met het geval is. 
De Gezondheidsraad heeft in meerdere 
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instanties betoogd2 dat een goede be
scherming tegen besmetting mogelijk is. 
Dat betekent dat de met een verplichte test 
gediende belangen niet een doorbreking 
van genoemde grondrechten kunnen 
rechtvaardigen. En dat geldt nog sterker 
voor een weigering van behandeling van 
iemand die een test weigert. lmmers, een 
arts kan ten aanzien van die patient dezelf
de voorzorgsmaatregelen nemen als met 
betrekking tot AIDS-patienten. 
- Met betrekking tot verzekeringen moe
ten we zeggen dat het economische be
lang van de verzekeraar niet rechtvaardigt 
dat aan burgers essentiele voorzieningen 
worden onthouden. Dit is in strijd met het 
solidariteitsbeginsel. Het argument dat 
een verzekeraar te allen tijde rekening 
mag houden met een verhoogd risico 
wordt begrensd door het fundamentele 
belang dat een (potentiele) verzekenngne
mer bij een verzekering kan hebben. Dat 
betekent dat het niet mogelijk moet zijn dat 
dragers van het virus geen ziektekosten
verzekering voor een betaalbare premie 
kunnen krijgen. Dat betekent ook dat voor 
zover een levensverzekering een funda
mentele voorzien1ng vormt (bijvoorbeeld 
in verband met de aanschaf van een wo
ning) deze niet geweigerd moet kunnen 
worden. Anders ligt het naar mijn mening 
met luxe levensverzekeringen 3 We moe
ten echter in dit kader bijzonder oppassen 
voor een glijdende schaal. In hoeverre 
betekent het accepteren van een vorm 
van uitsluiting, namelijk voor 'luxe' verze
keringen, dat andere uitsluitingen zullen 
volgen? Het economisch belang van ver
zekeraars zal een dergelijke tendens ze
ker stimuleren. 

1 D1t beg1nsel houdt 1n oat een medische 1ngreep behou
oens acute noods1tuat1e 'aileen geoorloofd 1s. als de pa
tient 211n door voldoende relevante 1nformat1e gekwallfl
ceerde toestemm,ng heeft gegeven'. aldus de nota Pat;en
tenbe/e;d 1981 (TK 80/81 16 711 nr 2) Z•e ook de 
art1kelen van Prof mr H DC Roscam Abb1ng en prof dr 
H M DupUIS 1n Ned T!jdSchr Geneesk .. 1987 131. 33. 

2 Z1e b v het tweeoe rapport van de Gezondshe1dsraad 
(1985) p 107. bevest1gd 1n een nadere rapportage 1987 

3 Deze l11n IS 1nm ddels ook door regenng en verzekenngs
.maatschapp:Jen aangenomen 
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Voor wat betreft aanstellingskeuringen 
zou ik willen vasthouden aan het beginsel 
dat slechts geschiktheid voor de functie 
wordt getoetst. Het meewegen van een 
kans op ziekte brengt ons op een volstrekt 
heilloze weg die zeker strijd met het recht 
op arbeid alsmede met het recht op gelijke 
behandeling met zich zal brengen. Het 
economisch belang van de werkgever zal 
deze doorbreking in het algemeen niet 
rechtvaardigen. 

Tenslotte een enkele opmerking over 'har
de maatregelen'. Sommigen redeneren 
als volgt AIDS is of wei of niet een serieus 
probleem; als het wei een serieus pro
bleem is, (en alles wijst in die richting) dan 
moeten we ook harde maatregelen ne
men. Zachte heelmeesters maken stinken
de wonden. Dit argument heeft een be
paalde oppervlakkige aantrekkelijkheid. 
We moeten echter in de eerste plaats niet 
vergeten dat die 'harde maatregelen' 
zoals een vergunningenbeleid voor prosti
tutie, strafrechtelijk vervolgen van besmet
ters, of zelfs isolatie van AIDS-patienten, 
even zovele inbreuken op grondrechten 
met zich brengen. Nu zouden, zoals aan-
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gegeven, deze inbreuken op zichzelf wel
licht gerechtvaardigd kunnen worden. 

Eerste vereiste is dan echter wei dat die 
'harde maatregelen' ook effectiefzijn. Aan 
de stelling dat een ernstige ziekte 'harde 
maatregelen' rechtvaardigt ligt impliciet 
de vooronderstelling ten grondslag dat 
harde maatregelen ook de meest effectie
ve zijn. Dit berust naar mijn mening op een 
misverstand. Harde maatregelen zullen 
slechts tot gevolg hebben dat een onder
grands circuit ontstaat dat een succesvol 
preventief beleid in ernstige mate be
dreigt. In die zin zouden 'harde maatrege
len' wei eens een averechts effect kunnen 
hebben. 

Dit averechts effect gecombineerd met 
de doorbreking van grondrechten vormt 
meer dan voldoende reden om 'Beierse 
toestanden' buiten de deur te houden en 
waar mogelijk in Europees verband te be
strijden. 
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