
Gezondl1e1dszorg 

mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck 

Blijft 'Brave new world' 
fictie? 

Een groepsgesprek over nieuwe voort
plantingsmethoden 

'Een goede onderzoeker wit bij wijze van 
spreken naar de maan; anders zou hi; 
geen goede onderzoeker zljn. De ethiek 
ondervmdt hij daarbi; aileen a is hinderlijk '. 
Mevrouw Timmerman-Buck verslaat een 
groepsgesprek over nieuwe medische 
technieken bij voortplanting en de rot van 
de overheid. Oeelnemers aan dat ge
sprek: mevrouw drs. F.J Laning-Boerse
ma, prof. dr. MFJ Marlet, prof. dr. C. van 
der Meer, drs. J.P. van der Reljden, dr. 
WH.G. Wolters. Het CDA moet in Ieder 
geval een duideli;k en herkenbaar stand
punt innemen. Maar: Politici zullen moeten 
waken voor blikvernauwing. 

Zo lang lijkt het nog niet geleden dat anti
conceptiemethoden, met name de pil, ge
slachtsgemeenschap mogelijk maakten 
zonder de kans op/het risico van een 
zwangerschap. Thans kunnen weal spre
ken over zwangerschappen die zonder 
geslachtsgemeenschap zijn ontstaan: de 
naar schatting 10% van onze Nederland
se bevolking, die ongewenst kinderloos is, 
kan worden 'geholpen'. 

Een van de methoden die al Ianger 
wordt toegepast is kunstmatige insemina
tie (K.I.): het zaak van de man wordt an
ders dan via de natuurlijke weg in het 
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lichaam van de vrouw ingebracht. Een 
andere manier om de kmderwens in ver
vulling te doen gaan (bijv. als de vrouw 
onvruchtbaar blijkt te zijn) is het draag
moederschap. De vrouw die graag een 
kind wil (de wensmoeder) wordt niet zwan
ger, maar een andere vrouw (meestal via 
kunstmatige inseminatie). Van te voren is 
tussen de draagmoeder en de wensou
der(s) afgesproken dat na de geboorte het 
kind wordt afgestaan aan de laatsten. De 
nieuwste methode betreft de in vitro fertill
satie (I.V.F.), ook wei 'reageerbuisbe
vruchting'1 genoemd. Hierbij worden de 
eicellen uit het lichaam van de vrouw ge
nomen en in het laboratorium kunstmatig 
bevrucht met zaadcellen van de man. 

Deze drie voortplantingsmethoden kun
nen een zegening ziJn voor mensen die 
ongewild kinderloos ziJn. Ze kunnen even
wei ook een bedretging vormen voor de 
menswaardigheid. Daarbij ziJn fundamen
tele vragen aan de orde. Hoe kan bijvoor
beeld worden voorkomen dat de notie, dat 
het Ieven een geschenk van God is, plaats 
maakt voor de idee dater een recht op een 
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gemaakt wordt van eerl reageerbu,s, maar van eer1 plclt 
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kind is? Hoe vermijden we met andere 
woorden een samenleving waarin men
sen geen kinderen meer 'krijgen;, maar ze 
'nemen'? Over die zegeningen, over die 
bedreigingen en met name over de taak 
van de overheid hierbij praten we met vijf 
christen-democraten: 

- mevrouw drs. F.J. Laning-Boerse
ma (CDA-Tweede Kamerlid, huisarts en 
zeer actief betrokken bij de landelijke dis
cussie van het CDA-Vrouwenberaad over 
deze materie2

); 

- prof. dr. M.F.J. Marlet (hoogleraar 
Algemene Wijsbegeerte en haar geschie
denls met biJzondere aandacht voor de 
godsdienstwijsbegeerte aan de Katholie
ke Theologische Hogeschool te Amster
dam, gespec1al1seerd in gezondheids
ethiek); 

- prof. dr. C van der Meer (bestuurs
lid van het lnstituut voor Gezondheids
ethiek te Maastncht en hoogleraar lnwen
dlge geneeskunde aan de Vrije Universi
telt te Amsterdam); 

- drs. J P van der Reljden (oud
staatssecretaris van Welzijn, Volksge
zondheld en Cultuur) en 

- dr. W.H.G. Wolters (klin1sch psycho
loog, hoofd van de psycho-sociale afde
ling Universiteitskliniek voor kinderen en 
Jeugdigen te Utrecht. lid van de Werk
groep van de Veren1ging voor Famil1e- en 
Jeugdrecht die in 1985 over de juridische 
problemat1ek van de nieuwe voortplan
tlngsmethoden een rapport uitbracht3, l1d 
van de Commissie van de Gezondheids
raad die in 1984 de m1n1ster van WVC 
adv1seerde inzake experimenten met foe
tussen en foetaal weefsel 4 , bestuurslid van 
het lnstituut voor Gezondheidsethiek te 
Maastncht). 

1 . De onderzoeker 
Ten aanzien van de voortplanting wordt 
de n1euwste techniek, in vitro fertilisatie, 
met verschillende gevoelens 1n de samen
levlng verwelkomd. De een accentueert 
haar bedre1gingen; Laning-Boersema: 'Er 
zijn veel zaken d1e de overheid nu al kan 
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en moet afgrendelen'. De ander wil de 
winst duidelijker belichten; Wolters 'In vi
tro fertilisatie kan voor heel veel mensen 
levensverrijkend zijn. We moeten niet ang
stig z1jn maar blij met de cadeaus die aan 
de rijke boom van de schepping hangen. 
Je moet niet te krampachtig staan te kijken 
of je ze wei in je handen mag ontvangen'. 

Het is van groot belang of degenen die 
mede-verantwoordelijk zijn voor de me
dlsch-technische ontwikkelingen, de on
derzoekers, zich bewust zijn van de con
sequenties van hun bevindingen die niet 
louter op het medisch-technische vlak lig
gen. Niet alles wat kan, mag. Veelal wordt 
de ethische discussie echter achteraf ge
voerd. De feitelijke stand van zaken in de 
praktijk kan daarbiJ zijn invloed doen gel
den en soms zelfs een leg1timerende wer
king hebben. 

VanderMeer: 'Alles pleit ervoor om die 
ethische discussie eerder te doen plaats
vinden, maar dat IS bijzonder moeilijk om
dat je vooru1t moet lopen op dat wat het 
onderzoek als resultaat kan opleveren. 
Bovendien moet Je dan al een antwoord 
weten op de vraag welk onderzoek zal 
worden geinit1eerd'. Oat neemt niet weg 
dat geappelleerd moet worden aan de 
verantwoordelijkheid van de onderzoe
kers. ZiJn zij wei ontvankelijk voor zo'n 
appel? Wolters betwijfelt dat. Hij is van 
mening dat het elan van het onderzoek 
n1et zo goed aansluit bij 'een stap terug', 
bij ethische reflectie. Bovendien vinden de 
ontwikkelingen nu in een versneld tempo 
plaats. Mensen hebben daar moeite mee. 
Wolters constateert met teleurstelling 'dat 

2 De 111rnrcktels ai,Jeslotcrl rJrscussre van l1et CDA-Vrouwen
IJeraacJ v1as menrngvormend va11 aard Een samenvattrng 
var1 de rapportages vanurt de verschrllende gemeentelr1 
ke regronalc!provrncrale vrouwenberaden rs te verkrr1gen 
b·i het la11CJclr1k bureau Dr Kuyperstraat 5 te Den Haag 

3 B•;Lonc1erc wrven van voortp!antmg. c1raagmoederschap 
en c!e JUnd;sche prohlernat;ek rapport van de werkgroep 
studre problernatrek ror1d bevruchtrng en alstammrr1g. 
Verenrgrn'J voo1 Famrlre- e11 Jeugdrecht. 1985 

4 Adv1es •nLake bcsclukbaarstelli!lQ en gebrwk van foetus
sen. foetaa/ weelsel of andere stoffelljke rest en na abortus. 
voor wetenschafl!X?I!Jke cioelelnden urtgcbracht door ee11 
commrss:e va11 de Ge1ondherdsraad o I v. prof dr H.M 
Kurtert. Den Haag 19 septc;mber 1984 
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vooral in onderzoekskringen die weer
stand tegen de ethische bezinn~ng vaak 
wei merkbaar is. lk denk bijvoorbeeld aan 
de discussie die we gehad hebben in de 
commissie experimenten met foetaal 
weefsel. Je merkt dan dat in de wereld 
van de onderzoekers vaak uitgesproken 
opvattingen Ieven die soms anders zijn 
dan ... '. 

Van der Meer onderbreekt '. . Maar 
dat heeft zijn achtergrond. Een goede on
derzoeker wil bij wijze van spreken naar de 
maan, anders zou hij geen goede onder
zoeker zijn. De ethiek ondervindt hij daar
biJ aileen als een verhindering. We hebben 
In de afge\open Jaren een VOOrbee\d ge
had van het tegendeel: bij de ONA-tech
nologie hebben de onderzoekers namelijk 
zelf een stap op de plaats gemaakt. Men 
heeft zich afgevraagd wat doen we eigen
lijk, kan dat wei, en moet er geen regelge
ving komen?'. Laning-Boersema meent 
dat het bij zo'n enkel voorbeeld zal blijven: 
'I k heb toch het gevoel dat men vrij ge
makkelijk grenzen overschrijdt en als van
zelfsprekend aanneemt dat alles wat men 
ontdekt tot heil van heel het volk is. lk krijg 
de indruk dat juist het feit, dat men merkt 
dat "gewone" mensen er anders over 
den ken, tot bezinning leidt'. 

De jongere genera tie 
Wolters constateert dat het eth1sch aspect 
van het werk bij jongere generaties onder
zoekers en artsen vee\ sneller om de hoek 
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komt kijken. Die constatering beaamt Van 
der Meer vanuit zijn ervaring met studen
ten: 'Het ethisch besef is bij hen sterker 
geworden, maar ik denk dat dat meer te 
danken is aan een grotere mondigheid, 
een kr1t1scher instelling en meer durf, in 
ieder geval in vergelijking met vroeger.' Hi] 
duidt de grotere gevoeligheid voor de ethi
sche problematiek niet als een groter, al
thans ander verantwoordelijkheidsbesef. 
Andere ervaringen spreken dit nameliJk 
weer tegen. Een voorbeeld 'Het komt bij 
de geneeskunde voor dat biJ een laatste 
theoretisch examen in de doctoraal-fase 
wordt gespiekt. Tijdens het college zeg ik 
dan dat ik het verantwoordelijkheidsbesef 
bij die medische studenten n1et begnJp, 
omdat ze daarna nooit meer echt de theo
rie leren. Terwijl Je dft vak in wilt .. Oat is 
echter een opmerking waar ik grote ruzie 
over krijg'. Marlet verklaart die tegen
strijdigheid: 'Verantwoordelijkheidsbesef 
heeft men wei, maar voordat men dat op 
zichzelf toe past moet men toch al een paar 
stappen hebben gemaakt'. H iJ he eft 66k 
de indruk dat studenten de laatste Jaren 
gemakkelijker aanspreekbaar ziJn op ethi
sche vraagstellingen, maar met name als 
die vera! liggen (milieu, derde wereld, so
ciale vraagstukken). Het wordt moellijker 
als het het onderzoek en de uitoefening 
van het beroep in de onmiddellijke omge
ving betreft 'lk denk dat de ontwikkeling 
van dat verantwoordelijkheidsbesef zeer 
geremd wordt door de ervaring dat er 
z6veel verschillende meningen zijn'. 

Aile gesprekspartners v1nden dat de 
vrijheid van wetenschappelijk onderzoek 
een waarde is waarvan we, aldus Marlet, 
'als christenen niet de indruk moeten wek
ken dat we die niet op een centrale plaats 
stellen. Samen met die beklemtoning van 
de ontwikkeling van de wetenschap moet 
evenwel de verantwoordelijkheid worden 
geaccentueerd'. Die laatste stelling vindt 
ook instemming van Van der Meer: '. 
aileen, we moeten niet denken dat dat 
helpt. Een van de meest afschuwelijke 
proeven die op dit moment gedaan wor-
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Samenleving en overheid 
oefenen enorme druk uit tot 
steeds verder onderzoek. 

den is het inbrengen van menselijke zaad
cellen in orang oetans. Voor zover ik weet 
is men daarmee in Nederland nog n1et 
bezig, maar het is de monoman1e van de 
onderzoekers die hun verantwoordelijk
heid in deze niet zien'. De ervaring van 
Van der Meer met de 'commissie ethiek 
van het wetenschappelijk onderzoek' biJ 
de Vrije Un1versiteit in Amsterdam ademt 
dezelfde geest. Deze commissie, jaren ge
leden op zijn sterke aandringen ingesteld, 
heeft geen andere vragen gekregen dan 
die hiJ zelf had ingebracht. 'Blijkbaar is 
men er nog niet riJp voor, terwijl de ethi
sche vraagstukken voor het oprapen lig
gen'. Volgens Wolters speelt hierbij een 
geheel andere factor ook een rol: 'Je kunt 
n1et binnen de klinieken of binnen onder
zoekscentra mooie gedachten ontwikke
len over hoe het zou moeten zijn, want we 
moeten niet vergeten dat er een enorme 
druk wordt uitgeoefend op onderzoek 
door de maatschappij en ook door het 
beleid van de overheid. De ethiek van de 
onderzoeker komt daardoor onder druk te 
staan. Als je ziet wat gepresteerd moet 
worden om te overleven ... '. 

Verbod van onderzoek(stoepassing)? 
Het 'Program van Uitgangspunten' van 
het COA stelt in artikel 55: 'De ethische 
aspecten en maatschappelijke risico's van 
diverse vormen van wetenschappelijk on-
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derzoek behoren in beginsel onderwor
pen te zijn aan codes, welke door de 
wetenschappelijke onderzoekers zelf wor
den ontworpen en door de overheid ge
toetst en bevestigd. De overheid heeft het 
recht, om bepaalde toepassingen van we
tenschap en techniek te verbieden op 
gronden aan het algemeen belang ont
leend'. Moet de overheid niet van dat 
recht gebruik maken? 

Marlet formuleert eerst de doelstelling 
en leidt daaruit af wat de overheid moet 
doen: 'Je moet je afvragen hoe je ten 
dienste van de vrijheid van het weten
schappelijk onderzoek de groei en de ver
dieping van het verantwoordelijkheidsbe
sef bij onderzoekers mee tot stand brengt. 
lk denk dat je dat niet realiseert door aller
lei verbodsregels, maar door normgeven
de richtlijnen die in overleg met diegenen 
die met dit soort onderzoeken bezig zijn 
worden vervaardigd. N1et al te gedetail
leerd, maar wei heel fundamenteel opge
steld'. Verbodsregels helpen niet. Het on
derzoek gaat door; is het niet in Neder
land, dan is het elders. Ook Van der Reij
den is het hiermee eens. Hij vindt echter 
Marlets onderscheid tussen normerende 
richtl1jnen en verbodsregels touter termi
nologisch. Uit de normen bij die richtlijnen 
vloeit immers voort dat bepaald onder
zoek niet meer verricht behoort te worden. 
De oud-staatssecretaris maakt een ander 
ondersche1d: als het gaat om het onder
zoek zelf kan hij instemmen met normeren
de richtlijnen van de overheid. Maar als 
het de t6epassing van technieken betreft 
'heeft de christen het recht en misschien 
ook wei de plicht om dat vanwege de 
consequenties niet meer voor zijn reke
ning te nemen'. 

Dit onderscheid (tussen het onderzoek 
en de toepassing ervan) wordt weer bekri
tiseerd door Laning-Boersema. De proe
ven die gedaan zijn voor de eerste 'rea
geerbuisbaby' waren immers ook grens
overschrijdend. 'In de geneeskunde is 
ook nu sprake van onderzoek dat zelf al 
ethische vragen oproept; dezelfde vragen 
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die spelen biJ de toepassing van onder
zoek'. 

De huid duur verkopen 
Niet aileen bij onze vijf gesprekspartners 
kunnen versch1llen in benadermg worden 
geconstateerd. Het meest kenmerkende 
voor de discussie over voortplantingstech
nieken is immers de pluriformiteit van op
vattingen in onze bevolking. Vanwege de 
verdeeldheid ten aanzien van de funda
mentele not1es, die de voedingsbodem 
vormen voor meningsvorming, wordt wei 
gepleit voor een afwachtende houding 
van de overheid. We moeten eerst tot een 
'basisnormativ1teit' zien te komen. Staat 
het CDA juist als beginselpartij nu voor een 
dilemma? Aan de ene kant kan immers 
gesteld worden dat je trouw moet blijven 
aan je christen-democratische noties en je 
je niet afhankelijk mag maken van 'de' 
volkswil. Aan de andere kant moeten de 
waarden en normen waarop de wetge
ving wordt gebaseerd verankerd zijn in het 
rechtsbewustzijn van de bevolking. 

De reacties van de gesprekspartners 
ZIJn eensluidend. Het CDA moet meer dan 
tot nu toe als partij een zuiver, herkenbaar, 
duidelijk standpunt innemen. De huid 
moet duur worden verkocht, en: 'Je zit er 
als Tweede Kamerfractie niet voor de re
gerlng en ook niet voor de coal1t1e. Je z1t er 
wei degelijk om je eigen beginselen uit te 
dragen en verankerd te vinden 1n de wet
geving'. Vander Reijden vervolgt met de 
stelling dat de laatste 20 Jaar in de samen
levmg verzuimd is tijd1g een grondslagdis
cussie te voeren over het type vraagstuk
ken als die van abortus, euthanas1e en 
nieuwe voortplantingstechnieken. Ter illu
stratie 'BiJ een discussie die ik recenteliJk 
met het CDJA voerde, stelde een volstrekt 
integere specialist dat het Diaconessenhuis 
- waar hij werkzaam was - hem toch 
zeker niet mocht verbieden abortus te ple
gen'. Van der Reijden komt niet eens toe 
aan de vraag of die instelling dat wei mag 
'lk vind dat je je moet afvragen of het 
bestuur, indien het de identiteit tot uitdruk-
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king willaten komen in zijn besluit, het hem 
zelfs niet m6et verbieden'. Juist omdat 
theocrat1sche standpunten niet door chris
ten-democraten mogen worden ingeno
men en de overheid dus de bevoegdhe1d 
mist om christelijke normen en waarden 
z6danig aan de bevolking op te leggen dat 
elk recht om anders te denken/handelen 
slechts op pap1er bestaat, is het v66rleven 
van die normen en waarden van belang. 
Laning-Boersema: 'De eerbied voor de 
Schepper moet van Je uitstralen. Daar 
moet de verleiding in zitten "kom ga met 
ons en doe als wij'' '. 

2. Oraagmoederschap 
Een draagmoeder IS een vrouw die be
wust een zwangerschap aanvaardt om 
meteen na de geboorte het kind af te staan 
aan de zogenaamde wensouders. Als de 
wensouders samen geen kmd kunnen knJ
gen of bijvoorbeeld het ris1co zeer groot 1s 
dat een kmd van hen beiden een erfelljke 
ziekte met zich meedraagt, kan het draag
moederschap uitkomst b1eden (en IS 1n 

1eder geval een snellere methode dan 
adoptie). 

Niet bekend IS, hoeveel vrouwen als 
draagmoeder fungeren. Geschat wordt 
dat de aantallen niet groot ZIJn. Gegevens 
over de wiJze van bevruchting van de 
draagmoeder (natuurlijke bevruchting 
door de wensvader, bevruchtmg v1a 
kunstmatige inseminatie met zaad van de 
wensvader of van een donor) zijn even min 
bekend. Vast staat wei, dat de situatie van 
een draagmoeder die via 1n vitro fertilisatie 
(de 'reageerbu1sbevruchting') zwanger is 
geworden zich in Nederland (nog) niet 
heeft voorgedaan. Bij een combmatie van 
het draagmoederschap en in vitro fertilisa
tie is het theoretisch mogel1jk dat het kind 
vijf 'ouders' krijgt een genetische moeder 
(die de eicel heeft gedoneerd), een genetl
sche vader (die donor was van de zaad
cellen), een b1ologische moeder (de 
draagmoeder) en een 'sociale' vader en 
moeder (de wensouders aan wie de 
draagmoeder het kind afstaat). 
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'lk vind dat een vrouw niet aan een 
andere vrouw zou moeten vragen om als 
draagmoeder te fungeren. Het draagmoe
derschap striJdt met het inclusief denken, 
het betrekken van het welzijn van de ander 
bij Je eigen beslissing. Je kunt geluk aileen 
maar bereiken samen en parallel met een 
ander'. Wolters vult Laning-Boersema 
aan. Het is ontwikkelings-psycholog1sch 
een 'tour de force' om het kind te dragen 
('waarbiJ we weten dat de ontwikkeling 
van het kind sterk bepaald wordt door de 
gevoelens van de moeder') en vervolgens 
het k1nd naar een andere situatie te trans
porteren 'Vanuit het belang van het kind 
gez1en is het beter dat een draagmoeder
schap niet wordt gerealiseerd'. En natuur
IIJk, de motieven kunnen edel ziJn, zoals bij 
de vrouw d1e al v1er gezonde kinderen 
heeft en fungeert als draagmoeder voor 
haar onvruchtbare zus. Onderzoek in 
Amerika wijst echter uit dat - althans 
daar - het beeld anders IS ingekleurd. 
Niet aileen financiele motieven bl1jken be
slissend, maar ook psychologische: vrou
wen die een abortus n1et verwerkt hebben, 
bieden zich daarom als draagmoeder 
aan. 

prof. dr. C van 
der Meer 

De polit1eke hamvraag is, of de overheid 
de afspraken die de wensouders met de 
draagmoeder maken (biJV. over de tijd 
wanneer het kind moet worden afgestaan, 
over de kosten van zwangerschapskle
dmg en van de bevalling en over het ge
drag - roken, drinken etc. - van de 
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draagmoeder) als zodanig moet erken
nen. Algemeen wordt nu immers geoor
deeld dat die contracten hetzij geen 
rechtskracht hebben omdat zij een geoor
loofde oorzaak missen, hetzij wei rechts
kracht hebben zonder dat evenwel nako
ming van de afspraken kan worden gevor
derd. Schrijnend is dit laatste met name, 
als zowel de draagmoeder als de wens
ouders het kind willen hebben, of als 
- integendeel - het kind door niemand 
meer wordt gewenst omdat het bijvoor
beeld gehandicapt blijkt te zijn. Zou het 
dan niet in het belang van het kind zijn om 
dit wettelijk te regelen? 

Wensgeneeskunde 
Ten aanzien van het draagmoederschap 
stelt het CDA-verkiezingsprogramma 'Uit
zicht' 'Een wettelijke regeling van het 
draagmoedercontract is niet wenselijk om
dat daarmee het uitgangspunt, dat de 
moeder de zorg voor haar kind aanvaardt, 
wordt doorbroken. In de gezondheids
zorg dient derhalve geen medewerking te 
worden verleend aan de inschakeling van 
draagmoeders'. Met de strekking van 
deze standpuntbepaling stemmen aile ge
sprekspartners in. Het uitgangspunt dat 
de moeder de zorg voor haar kind aan
vaardt, heeft in onze wetgeving onder an
dere geleid tot de regel dat de vrouw die 
het kind ter wereld brengt juridisch (voor 
de wet) de moeder is. Met klem benadruk
ken Marlet en Wolters dat dat echter nog 
niet betekent dat de biologische ouders 
per definitie de beste ouders voor het kind 
ziJn Adoptie moet daarom ook niet als 
noodmaatregel' worden beschouwd, 

maar als een positief ouderschap. 
In het rapport 'Kunstmatige voortplan

ting' van de Gezondheidsraad (oktober 
1986) wordt geadviseerd voorlopig geen 
wettelijke regeling te creeren. Men sugge
reert echter alvast een niet-commerciele 
door de overheid gecontroleerde bemid
delingsinstelling, een recht van de draag
moeder om binnen drie maanden na de 
geboorte te beslissen het kind te houden, 
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en een verklaring van de wensouders dat 
zij het kind opnemen. 

Omdat de gespreksdeelnemers de visie 
van 'Uitzicht' delen, verwachten zij geen 
enkel heil van de benadenng van de Ge
zondheidsraad die voor een ander Ult
gangspunt kiest. Bovendien, aldus Van 
der Reijden, is het een illusie te menen dat 
je door middel van een niet-commerc1ele, 
door de overheid gecontroleerde bemid
delingsinstelling de ontwikkelingen als 
overheid in de hand houdt. Laning-Boer
sema beslu1t: 'De Gezondheidsraad gaat 
volstrekt de verkeerde weg op. Men gaat 
de richting uit van de wensgeneeskunde 
en zal uiteindelijk terecht komen b1j de 
stuurloze geneeskunde'. Oat risico doet 
zich wat haar betreft zeker voor bij de 
ontwikkelingen ten aanzien van met name 
de in vitro fertilisat1e. 

Bij in vitro fertilisatie en kunstmatige in
seminatle is een aantal probleemstellingen 
gelijkluidend 5 ln het hiernavolgende gaan 
we achtereenvolgens in op vragen ten 
aanzien van de selectie van 'patienten' 
(tussen aanhalingstekens, want het gaat 
feiteiiJk n1et om zieken die genezing be
hoeven), het donorschap, overgebleven 
embryo's, defecte embryo's en I.V.F.-kll
nieken. 

3. Selectie van 'patienten' 
'Het behoort tot de persoonlijke levens
sfeer en de eigen verantwoordelijkheid 
van burgers. . '. Nog niet zo lang geleden 
had dit de aanvang kunnen zijn van een 
stelling over de vraag hoe mensen om
gaan met hun vermogen zich voort te 
planten. De overheid had daarmee im
mers niets te maken. En nu? 

Wolters en Marlet beantwoorden de 
vraag of bij medische voortplantingstech
nieken de geschiktheid van het ouder
schap getoetst moet worden via een 
psycho-sociale screening (zoals bij adop
tie) bevestigend. Aan de vraag over de 
wenselijkheid van die toetsing gaat echter 
nog een vraag vooraf: moet iedereen, die 
dat wil, in aanmerking kunnen komen voor 
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een kunstmatige inseminatie en met name 
een in vitro fertilisatie? Zowel gehuwden 
als ongehuwd samenwonende heterofie
len, als samenwonende lesbiennes, als 
alleenstaanden? Behoort het oordeel 
daarover tot de verantwoordelijkheid van 
de z1ekenhu1zen, de artsen, de medische 
teams, de 'patienten' en hun familie? Of 
heeft de overhe1d h1er een taak ter be
scherming van de belangen van het kind? 

Het belang van het kind vere1st naar de 
mening van Wolters dat er sprake is van 
een duurzame relatie die gekenmerkt 
wordt door onderlinge betrokkenheid en 
genegenheid. Dit legit1meert de bevoegd
held van de overheid om K.I./I.V.F.-be
handelingen te beperken tot duurzame 
heterof1ele relaties: 'De vader is voor de 
psychische ontw1kkeling van het kind van 
belang. Het belang van het kind komt 
ernstig 1n de knel bij lesbiennes en b1j 
alleenstaanden'. En de onderzoeken die 
aandu1den dat het n1et per definitie en niet 
bij voorbaat is vast te stellen dat het kind 
het meest gebaat IS met een heterofiele 
relatie? Wolters 'Er is een Engels onder
zoek gepubliceerd over deze materie6

, dat 
in Nederland tel kens in de discussie wordt 
gebru1kt. Oat onderzoek IS vriJ grofmazig. 
Bovendien heeft het betrekking op kinde
ren die in een gezin zijn geboren en daarin 
enkele Jaren z1jn opgegroeid en waarvan 
de moeders vervolgens zijn gaan samen
wonen met een vriendin. Het gaat in dat 
onderzoek niet om kinderen die via een 
K.l. zijn geboren'. En de Nederlandse Ge
zinsraad die recentelijk een brochure uit
bracht met literatuuronderzoek over kin
deren die opgroeien bij homofiele paren? 7 

Daaruit bleek dat in die uitzonderlijke ge
vallen waarin het kind zich bij een homofiel 

5 Althans als het gaat om kunstmat1ge 1nsem1natie d1e 1n een 
z1ekenhu1s wordt vemcht B11 deze bevrucht1ngsmethode 
1s echter 1n de regel geen arts nodlg 

6 S. Golondok, A. Spencer. M Rutten. 'Children 1n lesb1an 
and s1ngle parent households: psycho-sexual and psy
chiatric appraisal". The Journal of Child Psychology and 
Psychiatry and All1ed DISCiplines. nr. 4. 1983 

7. Drs. T. Kras. Rapport Kinderen bij homosexuele ouders. 
Nederlandse Gezinsraad, Den Haag JUII 1986. 
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paar minder harmonieus bleek te ontwik
kelen dan 1n een vergelijkbare situatie biJ 
een heterof1el paar, dat te wijten was aan 
de reacties van de sociale omgeving op 
het feit dat het kind door/biJ homofielen 
werd opgevoed. Wolters 'lk wil aileen 
maar herhalen dat er een groot aantal 
publikaties bestaat die het grote belang 
van de vader voor de ontwikkeling van het 
kind onomstotelijk aantonen' .s 

Lesbiennes en de vader 
De Gezondhe1dsraad staat niet zo afwiJ
zend tegenover de twee lesbiennes als 
opvoeders/verzorgers van het kind dat ZIJ 
een gelukkig Ieven willen geven De raad 
stelt wei dat de hulpverlener (bijv. de arts) 
z1ch ervan moet vergewissen dat er een 
vaderfiguur aanwezig is. willen ZIJ 1n aan
merking komen voor een behandeling. 
Laning-Boersema is met die gedachte 
snel klaar 'Hoe kun je dat, als hulpverle
ner waarmaken, en controleren? Oat is 
echt onmogelijk' Ze wijst wei op de gevol
gen die zullen intreden als K.I./IVF.-be
handel~ngen in z1ekenhuizen niet open
gesteld worden voor lesb1ennes 'Dan 
gaan ze het onderling regelen. De over
held heeft daar geen zeggenschap over, 
maar kan dan ook niet allerlei voorwaar
den 1n het belang van het kind stellen'. 

Met de idee van twee lesbiennes als 
ouders/verzorgers van een kind heeft Van 
der Meer persoonlijk grote moeite. Hij 
dw1ngt zichzelf echter de vraag te stellen 
of het werkelijk zo is of een k1nd van die 
opvoedingssituatie het slachtoffer wordt 
'Op het ogenblik zeggen we dat vriJ ge
makkelijk, en Je ziet ook een heleboel kin
deren die opgroeien zonder hun vader bij 
w1e het toch goed gaat. We moeten ervan 
uitgaan dat het kind echt gewenst is, net 
zoals bij heterofielen'. Wolters bevestigt 
dat ook in vaderloze gezinnen de kinderen 
tot hun recht komen, 'maar dat is een 
onvergelijkbare situatie met K.l. en IVF. 
b1j lesbiennes omdat daar het kind bij v66r
baat een vader wordt onthouden. Les
biennes kunnen zeker voortreffelijke 
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ouders zijn, maar het gaat om het princi
pe'. Vander Reijden valt hem bij ('lk ben 
ook restrictief op dat punn maar Van der 
Meer duidt op de onmogelijke handha
ving daarvan in de praktijk door te verwij
zen naar het stand punt van het VU-zieken
huis. Oat laat geen IVF.-behandeling toe 
bij lesbiennes; er moet sprake ziJn van een 
hechte heterofiele relatie. Van der Meer: 
'Hoe maak je uit of de relatie hecht is? Oat 
valt n1et te constateren. Het kan dus zo zijn 
dat twee lesbiennes een man vinden die 
met een van hen naar het ziekenhuis gaat 
om daar te verklaren dat zij een hechte 
relatie hebben, waarna hij conform de af
spraak beide vrouwen met hun kind aileen 
laat'. 

4. De donor 
Als twee mensen ongewild kinderloos blij
ven, kan dat liggen aan de man, de vrouw 
of aan beiden. Als de kinderwens wordt 
ingewilligd door gebruik te maken van de 
e1- dan wei zaadcellen van iemand anders, 
een derde, dan spreken we van een do
nor. In het hiernavolgende hebben we het 
met name over donors van zaadcellen (de 
situatie waarin vrouwen eicellen afstaan 
voor andere vrouwen komt niet vaak 
voor). B1j spermabanken (waar het gedo
neerde sperma wordt bewaard) kan - bij 
gebrek aan wetgeving - gesproken wor
den van een zekere zelfregulering: com
mercialisering heeft daar geen kans ge
kregen (donoren krijgen hooguit een reis
kostenvergoeding), en in het belang van 
het kind worden medische gegevens van 
de donor geregistreerd. Die registratie is 
nodig als het kind bijvoorbeeld een erfelij
ke aandoening blijkt te hebben. Ook kan 
zich de situatie voordoen (en deze doet 
zich in de praktijk al voor) dat bijvoorbeeld 
jongeman Jansen (zelf verwekt met be
hulp van een donor) en juffrouw Pietersen 

8. Michael Lamb. Theroleofthefathermchilddevelopment. 
John Wiley and Sons. New York 1981 
Stanley H. Cath, Father and Child, Developmental and 
CIJmcal Perspectives, Little, Brown & Company, Boston 
Mass 1982. 
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(eveneens verwekt met behulp van een 
donor) samen een kind krijgen. Het risrco 
dat dit kind niet geheel gezond zal zijn 
wordt vergroot als juffrouw Pietersen en 
jongeman Jansen dezelfde genetische va
der blijken te hebben en er dus sprake is 
van bloedverwantschap. 

Naast deze medische aspecten hebben 
K.l. en IVF., waarbij gebruik wordt ge
maakt van een donor. uiteraard - en niet 
in geringe mate - hun psychologische 
implicaties. Bij discussres over de niet
medische kant van het donorschap blijkt 
zich vaak een wereld van verschil in bena
dering te openbaren Een (letterlijk) voor
beeld hiervan uit het groepsgesprek 

dr. W.H.G. 
Wolters 

'Wolters: Adoptie is psychologrsch iets 
heel anders dan samen een kind op de 
wereld zetten. lk denk dat je daar ook 
ruimte voor moet geven. 

Van der Reljden: Wat noemt u in dit 
verband "geheel samen op de wereld 
zetten"? 

Wolters: Die zwangerschap samen 
doormaken is heel bijzonder. 

Van der Reijden: Mag ik het cynisch 
zeggen: die vrouw gaat naar een kliniek .. 

Wolters: Nee, ze gaan samen ... 
Marlet. en daar zoeken ze iets uit. 
Wolters: Nee, je hebt inderdaad "auto-

matiekbevruchters' ', maar er zijn ook goe
de artsen en begeleiders die ook aan de 
psycho-sociale aspecten aandacht beste
den. 

Van der Reljden: U heeft het over "sa-
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men op de wereld zetten". Goed, hfj mag 
mee en zit in de kliniek op de keukenstoel, 
twee meter van zijn vrouw of vriendin van
daan die op een tafel ligt. Noemt u dat 
"samen op de wereld zetten"? 

Wolters Ja, mensen zijn ontzettend blrJ. 
De eerste dagen is er een geweldige span
nrng, en wanneer eenmaal dat zaadJe aan
slaat ... 

Laning-Boersema. lnderdaad, en ik heb 
zelfs meegemaakt dat gezegd werd dat 
het kind sprekend op zijn vader leek. En 
dat was nog zo oak. Maar tochl Adoptie 
kent ook zijn problemen (beschadrgde km
deren en dergelijke), maar daar is sprake 
van een gezamenlijk aanvaarden Oat rs 
tach iets anders dan samen voor een der
de krezen'. 

Over de vraag of het ethisch aanvaard
baar is om bij de voortplanting gebruik te 
maken van een donor wordt verschillend 
gedacht. In het CDA-verkiezingsprogram 
'Uitzicht' wordt over het donorschap geen 
ethisch oordeel uitgesproken Dit waar
schiJnliJk metals achtergrond dat het hier 
een maatschappelijke realiteit betreft dre 
- ook indien deze als ongewenst wordt 
gekwalificeerd - niet te voork6men is 
noch terug te dringen. De overheid moet 
daarom, gegeven deze realiteit, maatre
gelen treffen ter bescherming van het 
kind. 'Anders regelt men het in het cafe op 
de hoek, dan is het helemaal oncontroleer
baar en zijn we nag verder van huis', 
alsdus Laning-Boersema. 

Registratie van medische 
gegevens van de donor is 
in het belang van het kind. 

Chrrsten Democratrscll8 Verkennrngen 6/87 

Gez, 

De 
Eer 
der 
ge~ 

mo 
me 
eer 
ver 
teit 
bei 
'gE 
na< 
pe 
I an 

I 
anr 
da 
(gE 
ter 
op 
zel 
do 
le\ 
de 
lijk 
bij 
m( 
diE 
de: 
OL 

tai 
m 
bE 
m 
kE 
WI 

sc 
m 
112 
vc. 
Wr 

m 
n< 
ac 
tr( 
Ol 

eE 
v< 



Gezondherdszorg 

De anonimiteit van de donor 
Eensgezindheid kan geconstateerd wor
den ten aanzien van de vraag of medische 
gegevens van de donor gereg1streerd 
moeten worden. Het antwoord luidt vol
mondig: ja, in het belang van het kind. De 
eensgezindheid maakt echter plaats voor 
verdeeldheid als het gaat om de anonimi
telt van de persoon van de donor. Het 
betreft dan niet de bekendmaking van ziJn 
'genetische identite1t' maar die van zijn 
naam, adres etc. De anonimiteit van de 
persoon van de donor is thans in Neder
land regel. 

Er gaan echter stemmen op om deze 
anonimite1t op te heffen. Men benadrukt 
daarbiJ het recht van iedere mens op ziJn 
(genet1sche) 1dentiteit, en daarmee op we
tenschap daarvan. Ook wordt gewezen 
op de verantwoordelijkheid van de donor 
zelf de aard en de bestemming van de 
donatie (het mee-verwekken van nieuw 
Ieven dat de genetische identiteit van ook 
de donor kriJQt) maken zijn verantwoorde
IIJkheid tot een andersoortige dan die van 
biJvoorbeeld een bloeddonor. Zou dit niet 
moeten leiden tot een overheidsmaatregel 
die 1n ieder geval de mogelijkheid creeert 
dat de donor voor ZIJn kind (en diens 
ouders) een menseiiJk gezicht knJQt? 

Vander ReiJden is het met die argumen
tatie geheel eens Zo niet Laning-Boerse
ma. d1e de anonim1teit van de donor in 
beginsel aileen wil opheffen ten e1nde ziJn 
med1sche gegevens toegankelijk te ma
ken. Vander ReiJden 'Maar dat 1s toch te 
wemigl Oat is nu weer een typische medl
sche redenering; u hanteert fysieke argu
menten'. Marlet stelt dat het voor de hand 
l1gt om het vraagstuk van de anonimiteit 
van de donor over te Iaten aan de verant
woordelijkheld van dlegenen d1e er het 
meest biJ betrokken ZIJn. De besl1ssing kan 
nameliJk van geval tot geval verschillen. Hij 
acht het goed mogeliJk dat de donor be
trokken wordt in de relatie van de (sociale) 
ouders en dat hiJ in de relatie tot het kind 
een rol krijgt. 'Waarom zouden wij dat 
vanuit onze CDA-v1sie moeten verbie-
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den?' Ovengens zegt Marlet daarbij niet in 
te willen gaan op 'het recht op een eigen 
genetische identiteit': 'Oat is een I outer 
biologisch argument, even biologisch als 
de redenering dat de biologische ouders 
de beste ouders zouden zijn'. 

Nu heeft Vander Reijden zich als staats
secretaris enigszins verdiept in de proble
matiek van de Canadese oorlogskinde
ren 'Die kinderen, die nu 40, 45 Jaar oud 
zijn, zijn geweldig fanatiek op zoek naar 
hun vaders.' Wolters vindt eveneens dat 
het verleden en de kennis van het verle
den essentieel ziJn voor de ontwikkeling 
van kinderen en volwassenen. Hij vindt 
echter ook dat het tegenwoordig nogal 'm' 
is. Hij benadrukt dat de beste 'roots' toch 
liggen in actuele genegenheid en zorg 
voor kinderen. Met Marlet is hij van me
ning dat het voor het kind zeer beschadi
gend kan zijn als het geconfronteerd 
wordt met het zogenaamde geheim (na
meiiJk dat er een donor was); evenals het 
beschadigend kan zijn als dat geheim niet 
wordt onthuld door de ouders, zodat het 
kinder op een andere manier achter komt: 
'Je kunt dit alles niet los zien van de ont
wikkeling die het kind en het gezin door
maken. Je kunt ook niet voorspellen hoe 
het zal uitwerken. Er zijn ouders die het het 
kind perse niet willen zeggen, en er zijn er 
d1e het op de televisie komen vertellen'. 
Juist daarom moet er - zo stelt Marlet -
ru1mte ziJn voor die verscheidenheid. Het 
is immers denkbaar dat mensen de donor
inseminatle als een functie van deze sa
menleving 1n het gezin opnemen. In de lijn 
van een dergelijk overleg tussen de be
trokkenen past het dan om de donor, als 
het kind al ouder is, erbiJ te betrekken. 
Willen/doen de wensouders dat niet, dan 
moeten zij zich wenden tot de sperma
bank. Daar moet de anon1miteit van de 
donor naar ziJn mening gehandhaafd blij
ven. 

Laning-Boersema blijft van mening dat 
het kind n1et van de persoon van de donor 
hoeft te weten, maar wei dat het van een 
donor stamt. Zij vindt overigens, dat als het 
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kind de persoon van de donor wil kennen, 
de mogelijkheid niet uitgesloten mag ziJn 
als het kind meerderjarig is. Sprekend als 
huisarts stelt ze dat het 'geheim' trouwens 
toch moeilijk te bewaren is, en dat de 
kinderen er later toch op een minder pretti
ge manier achter komen. 'lk heb meege
maakt dat de betrokkene vanwege een 
medrsch onderzoek te weten kwam dater 
van een donor sprake was geweest'. 
Ouders moeten dan ook begeleid worden 
bij het geleidelijk-aan prijs geven van hun 
geheim. Het stand punt van de Nederland
se Vereniging Vrouwenrechten (een 
vrouw moet het recht hebben om desge
wenst de donor/de vader volstrekt te we
ren uit haar Ieven en dat van haar kind) 
verwerpt zij krachtig 'Het accent wordt 
eenzijdig gelegd op de eigen ontplooiing 
van de vrouw; dat is niet in het belang van 
het kind'. 

prof. dr. M F J 
Marlet 

Met dezelfde kracht verzet Vander Reij
den zich tegen het feit, dat de drastische 
vermindering van het aantal donors bij 
opheffing van hun anonimiteit als argu
ment wordt gebruikt door diegenen, die 
de anonimiteit van de donors willen hand
haven .a 'Dan zeg ik: nou en? Als de so
ciaal-economische omstandigheden zo
zeer een rol gaan spelen dat zij mede 
bepalend zijn voor fundamentele ethrsche 
noties, dan verarmen we dit type vraag
stukken tot een vraag/aanbodprobleem. 
Als econoom herken ik dat: we kunnen de 
vraag niet beperken, dus moeten we het 
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aanbod vergroten en rn ieder geval niet 
verklei nen'. 

5. 'Overgebleven' (pre)embryo's 
Bij een in vitro fertilisatie wordt een eicel uit 
het lrchaam van de vrouw genomen en 
daarbuiten kunstmatig bevrucht. Dan ont
staat een zogenaamd pre-embryo: een 
bevruchte eicel. Er vinden celdelingen 
plaats. Het pre-embryo wordt terugge
plaatst in het lichaam van de vrouw. In de 
baarmoeder vindt de innesteling plaats, 
en het pre-embryo ontwikkelt zich tot een 
kind. Zo zou het moeten. In ongeveer 80% 
van de gevallen is een eerste IVF.-behan
deling echter niet succesvol: er ontstaat 
geen zwangerschap. Om nu bij een twee
de keer niet de hele behandeling over te 
doen, kunnen er de eerste keer meerdere 
eicellen bij de vrouw worden weggeno
men en bevrucht. Deze pre-embryo's kun
nen worden bewaard door mrddel van 
mvriezrng. Als nude eerste keer de behan
delmg succesvol is en/of de betrokkenen 
een tweede behandeling niet (meer) wen
sen, blijven er (pre)embryo's over. 

Het standpunt van al diegenen die van 
mening zijn, dat er volstrekt niet meer te 
spreken is van menselijk handelen dat 
menswaardrg is, als aileen al de discussie 
over resterende (pre)embryo's wordt ge-
6pend, rs duidelijk: aile (pre)embryo's 
moeterJ maar worden teruggeplaatst. Van 
der Meer bericht dat het bestuur van het 
VU-ziekenhuis een besluit in dezelfde 
geest heeft genomen: bevruchte ercellen 
mogen niet worden ingevroren. HiJ is het 
daar niet mee eens: 'lk vind het zelfs on
ethisch. Bij een tweede poging moet de 
vrouw aile nare behandelingen weer on
dergaan, terwijl je haar een groot aantal 
daarvan kunt besparen'. 

Laning-Boersema en Marlet zijn het met 
hem eens: Zoveel mogelijk moet de pro
blematiek van de resterende (pre)em
bryo's worden voork6men, door bijvoor
beeld het aantal te bevruchten eicellen te 
beperken. Wat echter niet wordt terugge
plant moet worden ingevroren. Marlet: 'En 
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mocht de eerste poging lukken, dan zie ik 
er geen enkel probleem in, om het inneste
lmgsproces niet in gang te zetten en de 
pre-embryo's aan vernietiging over te Ia
ten. Als je ze uit de diepvries haalt, IS het z6 
gebeurd. Het is misleidend om te spreken 
over "vernietiging"; "aan afsterven over
laten" is juister'. 

Rentmeesterschap 
Is dat wei zo? Als Je pre-embryo's creeert, 
dan is toch een daad gesteld waar je 
verantwoordelijk voor bent en voor de ge
volgen waarvan Je verantwoordelijk bent? 
Het begrip rentmeesterschap betekent 
toch onder andere dat dingen/mensen tot 
hun bestemmmg moeten kunnen komen, 

drs. F.J Lan1ng 
Boersema 

zich naar hun aard moeten kunnen ontwlk
kelen? Als Je bewust verantwoordeliJk wilt 
zijn voor de gevolgen van Je daad en je 
rentmeester w1lt ZIJn, dan kun je loch moel
lijk tot de conclusie komen dat je tot vernie
tlging van de pre-embryo's kunt overgaan 
omdat je ze niet meer nodig hebt? 

Marlet is het niet met deze gedachten
gang eens en vindt dat daarin het rent
meesterschap 'zuinig' wordt gelnterpre
teerd: 'Alles ontwikkelt zich tot op zekere 
hoogte inderdaad vanzelf naar zijn aard. 
Maar het typische van de mens is nu JUist 
- en dat is de betekenis van rentmeester
schap - dat wij ook Ieiding moeten ge
ven. Wij moeten niet iets in gang zetten en 
maar afwachten wat ervan komt, omdat 
het eenmaal in gang is gezet. Oat lijkt miJ 
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niet consequent ten aanzien van het rent
meesterschap. Oat bestaat namelijk daar
in dat ik een proces niet aileen start, maar 
dat ik dat ook interpreteer en verder han
del naar de zin ervan'. Marlet vermeldt 
volledigheidshalve als katholiek dat dit niet 
de opvatting is, weergegeven in de in
structie van de Congegratie voor de Ge
loofsleer (kardinaal Ratzinger), maar stelt 
tevens: 'Oaar staan de meningen van vele 
katholieke moraaltheologen die er meer 
over nagedacht hebben tegenover, zoals 
dat ook eerder het geval was met de Ency
cliek Humanae Vitae. Oaar werd ook uit de 
zogenaamde natuur afgeleid dat je in een 
bepaalde situatie niet mag ingrijpen door 
middel van ant1-conceptie. Het gros van 
de katholieke theologen heeft zich toen 
afgevraagd welk natuurbegrip er werd ge
hanteerd'. 

Wolters haakt aan bij het laatste; 'Is er 
zo' n tegenstelling tussen natuur en men
selijk handelen? Kun Je zeggen dat, als iets 
in een potje groeit dat de natuur is, maar 
zodra je de temperatuur gaat regelen, je 
kunstmatig bezig bent? Marlet 'Dan ben 
je niet kunstmatig, maar interpreterend be
zig'. Wolters 'Precies!' Beide sprekers zijn 
het eens met VanderMeer, die een verge
lijking maakt met die natuurlijke zwanger
schappen waarbij het innestelingsproces 
ook niet wordt voltooid. Marlet herhaalt dat 
dus niet van vernietigingen kan worden 
gesproken 'Ais ik ze niet invries, gaan ze 
vanzelf voorbij' 

Van der Reijden verklaart met deze re
denering grote moeite te hebben, maar 
blijkt daarmee van de vijf gesprekspart
ners de enige te zijn. Hij wil blijven spreken 
van 'vernietiging'. Met het bevruchten van 
een eicel - of dat nu via de natuurlijke of 
via de kunstmatige weg geschiedt - is 
immers bewust een daad gesteld. Er is 
een begin van Ieven tot stand gebracht 
waarvoor de betrokkenen verantwoorde
lijk zijn. Vanwege het fundamentele karak
ter van die verantwoordelijkheid komt Van 
der Reijden niet eens toe aan de vraag 
wanneer sprake is van menselijk Ieven. Hij 
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wil niet verzeild raken in discussies over 
het onderscheid tussen een bevruchte ei
cel die zich wei en een die zich nog niet in 
de baarmoeder heeft ingenesteld, over 
het onderscheid tussen pre-embryo's, en 
het onderscheid tussen allerlei ontwikke
lingsstadia van de vrucht. Het gaat hem 
niet om biologische criteria het principiele 
karakter van de verantwoordelijkheid die 
mensen voor hun bewust gestelde daden 
te dragen hebben, impliceert dat vanaf de 
bevruchting gesproken moet worden van 
een begin van menselijk Ieven. Juist daar
om ook moet het niet-invriezen of het ont
dooien van pre-embryo's worden be
schouwd als 'vernietiging'. 

Ten aanzien van de handelwijze met 
resterende embryo's is nog een andere 
weg mogelijk dan vernietiging. De inge
vroren (pre)embryo's zouden 'gered' kun
nen worden door ze ter beschikkmg te 
stellen aan andere wensouders dan die 
welke de ei- en zaadcellen hebben gele
verd. Soms wordt deze handelwijze wei 
prenatale adoptie genoemd. We moeten 
echter bedenken dat die termrnologre ver
sluierend is. Er is namelijk een principieel 
verschil met de adoptie van een reeds 
bestaand kind: daar heeft niet de voorop
gezette bedoeling bestaan het kind af te 
staan aan anderen. Oat is wei het geval 
met een prenatale 'adoptie' omdat bij de 
keuze voor een I.V.F.-behandeling bewust 
het nsico genom en wordt dat een (pre)em
bryo overblrjft. 

Laning-Boersema vindt een prenatale 
adoptre niet in het belang van het kind, 
Marlet acht het in reder geval 'een kwestie 
van christelijke verantwoordelijkheid' om 
vanwege die consequenties de hele I.V.F.
ingreep nate Iaten, en Van der Meer en 
Wolters zijn de mening toegedaan dat de 
overheid de handelwrJze van de VU wette
lrjk moet voorschrijven de vader en de 
moeder moeten v66rdat tot een I.V.F.
behandelrng wordt overgegaan schriftelijk 
verklaren dat de (pre)embryo's aileen 
voor hun relatie mogen worden gebruikP 

Deze vier COA-ers hebben bij het 
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vraagstuk van de resterende (pre)em
bryo's uiteindelijk de minste moeite met 
hun vernietiging. Niet dat Laning-Boerse
ma en Wolters daar persoonlrjk geen 
moeite mee hebben, maar als Je de betrok
ken vrouwen niet iedere keer de behande
lmgen willaten ondergaan en als je prena
tale 'adoptie' afwijst. 

6. (Pre)Embryo's met een gebrek 
Onze wetgeving staat toe dat onder be
paalde voorwaarden abortus wordt ge
pleegd. Als bij (pre)embryo's sprake lijkt 
te ziJn van een gebrek, riJzen klemmende 
vragen. Moet het in het belang van het 
krnd geacht worden tot vernietigmg over te 
gaan, of spreekt men daarmee uit dat een 
niet geheel (lichamelijk en/of geestelijk) 
volwaardig Ieven ook een mrnder mens
waardig Ieven is? Hoe is met andere woor
den een afglijden naar de vervolmaking 
van het menselijk ras te voorkomen? La
ning-Boersema wijst in dit verband op de 
televisresene 'Beter dan God' van de 
VPR0. 10 Oaaruit bleek dat het al in zo·n 
vroeg stadium van de zwangerschap be
kend kan zijn dat er iets aan de vrucht 
mankeert, dat Je het risico loopt een maat
schappiJ te vormen waarin mensen wor
den afgehouden van het uitdragen van 
een zwangerschap door hen de kosten
plaatjes voor te houden. 'Het mag nooit zo 
zijn dat economische motieven z6"n grote 
rol gaan spelen', stelt zij. 

Leven. recht of gunst7 
Bleef het maar brJ die economische motie-

9 In Zweden 1s c:ie anon1m•te1t van de donors wettel11k oogc 
l1even en IS het aantal donors verrn1nderd In d1t groepsge 
sprek gaat het oven gens alleer1 orn de opheff1ng van de 
anon1m1te1t. en dus n1et om een daaraan gekoppelde 
wettelrrke onderhoudspl;cht van de donor ten opz;chte 
van het k;nd De VU voert een K I ·behandel1ng ook aileen 
rnaar u1t b11 de vrouw d1e de e1cel heeft gegeven 

10 De drredel1ge telev1s1e·serre over genet1sche man1pula· 
t1es Beter dan God: eer1 fantast;sche vertell1ng werd u1tge· 
zonden op resp 1 maart 1987 15 maart 1987 en 29 maart 
1987 De tekst van de afleverrngen •s verknrgbaar b11 de 
VPRO 
Chnsten Democratlsche Verkennmgen heeft een reeks art1· 
kelen over genet1sche man1pulat1es gepubl1ceerd 111 1984 
(aprrl rne1. september. oktober en november) en 1n 1985 
(Jun1 en september) 
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We moeten voorkomen dat 
de samenleving abortus 
om economische motieven 
gaat accepteren. 

ven: 1n Amenka worden meisjes geabor· 
teerd, omdat de ouders een JOngetje will en 
hebben. 'Toch', zegt Wolters, 'vmd ik dat 
we psycholog1sch pas in het begmstad1um 
ziJn dat mensen/de gemeenschap er 
en1gszins bekend mee raken dat je - als 
Je een grote kans hebt op een beschadlgd 
k1nd - abortus mag plegen. Je moet ook 
weer voorz1chtig zijn met het benadrukken 
van de schaduwzijde. Laten we beginnen 
met de positieve mogelijkheden van de 
geneeskunde en ook accentueren dat het 
een pos1lieve vorm is van omgaan met Je 
(asp1rant-)ouderschap wanneer Je besluit 
dlt beschadigde kmd niet te nemen'. HIJ 
stelt dat het sociaal en psychologisch een 
mmder menswaard1g Ieven betreft, maar 
erkent dat dit natuurlljk niet het geval is 
vanuit antropolog1sch gezichtspunt. Om· 
dat wij nu JUISt in het CDA vanu1t een 
bepaalde mens- en maatschapp1jvisie wil
len handelen acht Laning-Boersema het 
aborteren van beschadigde vruchten 'een 
vreseiiJk benauwende ontwikkeling. Het 
ondermiJnl de draagkracht van de maat
schappiJ om alles, wat als beschadigd 
wordt beschouwd, te verwijderen. In het 
verlengde van die handeiWIJZe ligt de idee 
dat het Ieven van chronisch zieken en 
gehandicapten geen recht is maar een 
guns!'. 

Evenzo restrict1ef stelt Van der Reijden 
z1ch op. HIJ heeft JUISt nogal wat gerefor
meerde menser1 meegemaakt d1e hun ge-
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handicap! kind als een .straf van God be
schouwden. Daar vormde het kind een 
bijna ondraaglijke last. Anderzijds heeft hiJ 
veel gezinnen met gehandicapte kinderen 
meegemaakt waar het fantastisch is ge
gaan en het kind de banden binnen het 
gezin versterkte. Zou je een abortus moe
ten verbieden? Van der Reijden: 'lk wor
stel met dat probleem en ben er gewoon 
niet uit'. Hij vreest wei een afglijden naar 
de vervolmaking van het menselijk ras. 
Dit 1n tegenstelling tot Van der Meer: 'lk 
vind dat je een last legt op het kind je 
beschermt het niet'. Er moet wei onder
scheid worden gemaakt in de ernst van de 
handicap. 'In het algemeen geldt bijvoor
beeld dat je een mongool d1e je van tevo
ren diagnostiseert niet moet doden'. Deze 
redenering van Van der Meer wordt Van 
der Reijden teveel: 'Maar je kunt ethisch 
toch geen verschil maken tussen een 
mongooltje dat je nog net lief, aanhankelijk 
en leuk door de straat vindt lopen en een 
dubbelgehandicapte?' 

Laning-Boersema is met Van der Meer 
van mening dat het mogelijk 1s een onder
scheid te maken. De extreme gevallen zijn 
wei duidelijk, maar waar ligt de grens tus
sen het 'ja' en het 'nee'?' Definitief grens
overschrijdend acht zij de situatie in Duits
land waar een echtpaar een abortus liet 
plegen, omdat het kind een hazelip bleek 
te hebben. Zij vreest een oprekken van de 
aanstaande euthanasiewetgeving in d1e 
richtmg, maar Marlet wijst erop dat de 
huidige abortuswetgeving d1e risico's al in 
zich draagt: 'Aan abortus zijn natuurlijk 
bepaalde voorwaarden verbonden, maar 
d1e ziJn zo elastisch als de wet zelf'. Je kunt 
er dus niets aan doen als ouders besluiten 
tot een abortus als zij vinden dat het een te 
zwaar Ieven wordt voor het gehandicapte 
kind en voor henzelf. Wat resteert, vall 
onder de noemer mentaliteitsverandering. 
De wetenschap dat het kind gehandicapt 
zal ZIJn kan naar de mening van Marlet ook 
positief gebruikt worden 'De ouders kun
nen z1ch daar mentaal op voorbereiden 
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als het kind geboren wordt. Zwaar be
schadigde foeten worden vaak immers 
niet geboren. De ouders ZIJn ook n1et ver
plicht al het mogelijke te doen om de 
vrucht in Ieven te houden. En eventuele 
verdere compl1caties tijdens de zwanger
schap hoeven ze ook niet tel kens weer op 
zich te nemen'. 

De televisiesene 'Beter dan God' blijft 1n 
het gesprek een rol spelen. In de nabije 
toekomst (over een periode van vijf a tien 
Jaar) is het mogelijk dat mensen een zoge 
naamd 'genetisch paspoort' hebben: van 
elke mens zal bekend kunnen zijn hoe hij/ 
ziJ genetisch in elkaar zit. Aan de hand van 
die gegevens kan dan bijvoorbeeld inge
schat worden wanneer men een bepaalde 
ziekte krijgt, hoe oud men waarschijniiJk 
zal worden etc. Ook de kans op een ge
handicapt kind kan via deze weg worden 
bepaald. Laning-Boersema verwerpt de 
houding van de verzekeringsmaatschap
pijen zoals die uit 'Beter dan God' bleek. 
Hun redenering luidde namelijk 'Ais uw 
genetische paspoort al uitwees dat u 50% 
kans had op een gehandicapt kind, en u 
ondanks dat gegeven t6ch voor een 
zwangerschap heeft gekozen en niet voor 
een abortus, draaien wij n1et voor de kos
ten op'. In Amerika schijnt het al zo te zijn 
dat louter dit type financieel-economische 
redeneringen wordt gebezigd. Laning
Boersema 'De verantwoordelijkhe1d die 
de ouders op zich hebben genomen 
wordt ten onrechte niet gerespecteerd'. 
Moet de overheid daarom verhinderen dat 
'genetische paspoorten' worden ge
maakt? 

Oat gaat Marlet en Van der Reijden te 
ver. Hier in Nederland zouden die over
eenkomsten tussen de verzekeraars en 
ouders ten aile tijde kunnen worden ver
nietigd omdat zij immoreel zijn. De uitslui
tingsgronden die verzekeraars kennelijk 
wensen moeten worden verboden. Maar, 
aldus Marlet, de ethische kwestie is na
tuurlijk of ouders, die weten dat de kans op 
een gehandicapt kind 50% is en toch dat 
risico nemen, verplicht zijn om de zwan-
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gerschap uit te dragen ook als het k1nd 
inderdaad een gebrek blijkt te hebben 'lk 
v1nd van wei. Anders maak Je het geluk 
van de ouders tot doel van het voortbren
gen van kinderen'. Marlet zegt hiermee 
dus n1et dat de overheid dat moet afdwin
gen (thans IS immers abortus mogelijk). 
maar dat hij dat een eth1sche verplichting 
vindt. 

Eenzelfde redenering volgt hiJ met be
trekking tot de situatie waann de twee 
ouders zelf dermate beschadigd zijn dat 
het vaststaat dat zij een gehandicapt kind 
zullen kriJQen 'Die mogen geen k1nderen 
krijgen. Oat is althans mijn ethisch oordeel 
zonder dat 1k dat als pol1t1ek oordeel over
neem. Volgens de wet kun Je allerlei mis
daden begaan . ' 

7. Politieke besluitvorming in 1988 
In 1985 he eft de toenmalige staatssecreta
rls van WelziJn. Volksgezondheid en Cul
tuur, Vander Reijden, het 'Besluit tijdeiiJke 
regeling in v1tro fertilisatie' uitgevaar
digd.11 De IVF.-praktljk werd aan allerlei 
stnngente voorwaarden verbonden voor 
een periode van drie Jaar. Zo mag een 
behandeling aileen plaatsvinden als de 
medische indicatie 'dubbele elleiderafslui
ting' aanwezig is. A Is met andere woorden 
de oorzaak van de onvruchtbaarheid van 
het paar bij de man ligt, of als er sprake is 
van zogenaamde 'onbegrepen onvrucht
baarheid' (men weet niet waar het aan 
l1gt), dan is thans formeel een IVF.-be
handeling niet mogelijk. Ook mogen ai
leen een beperkt aantal z1ekenhuizen 
deze behandeling toepassen. Hiermee 
wordt overigens de hand gelicht, evenals 
met de al genoemde beperking tot de 
medische indicatie 'dubbele eileiderafslui
ting'. Vander Reijden vindt dan ook dat de 
overheid bij 'dat geknoei' onmiddellljk 
moet ingriJpen. Oat is tot heden echter nog 
niet gebeurd. 

11 Beslu1t lljdelijke regel1ng 1n v1tro fert111sat1e· Nederlandse 
Staatscourant. 24 JUII 1985 (2 en 6) 
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Geen I. V. F. -klmieken 
In 1988, volgend Jaar, is de experimen
teerperiode voorbij. De politiek zal ingnJ
pende beslissingen moeten nemen. Daar
biJ zullen onder andere de vraagstellingen 
die tijdens dit groepsgesprek aan de orde 
ziJn geweest tot standpuntbepaling moe
ten leiden. Ook de 1nternationale situat1e 
zal daarbiJ een rol spelen. Elke politieke 
partij zal - ook binnen haar eigen geledin
gen - geconfronteerd worden met de 
verle1ding van velen om persoonlljke ethi
sche normen tot het (partiJ)politieke credo 
te verheffen, met emoties, en vooral met 
onzekerheid. Van der ReiJden 'Voor het 
type vraagstukken als euthanasie, in vitro 
fertilisatie en experimenten met embryo's 
geldt dat we aan acceptabele antwoorden 
nog niet toe ZIJn Ook in dit gesprek is weer 
duidelijk geworden dat we het met z'n 
allen n1et heel precies weten'. Het staat 
echter voor hem als een paal boven water 
dat we b1nnen afzienbare tijd tot regelge
VInQ moeten komen. lnternationaal is men 
het er ook over eens dat er politiek iets 
moet gebeuren. 'In de Tweede Kamer heb 
ik als staatssecretaris een- en andermaal 
gezegd dat ook 1n de Ianden waar men 
geen chnsten-democratie kent zoals Fin
land - dat aileen in naam Luthers 1s -
exact dezelfde aarzelingen en gevoelens 
Ieven als bij ons, hoewel men daar de 
1nvloed van de godsdienst niet kent'. De 
oud-staatssecretaris zou in 1988 hoogu1t 
de 1ndicatie op een nieuw advies van de 
Gezondheidsraad uitgebreid hebben en 
een aantal ziekenhuizen toegevoegd heb
ben aan de lijst met toegestane klinieken 
die in ziJn Besluit van 1985 staan. 'Maar 
het belangrijkste is dat het controleerbaar 
moet blijven. Geen aparte klinieken dus'. 

Nu is in sommige andere Europese ian
den (zoals ons buurland Belgie) al veel 
meer toegestaan dan in ons land. Wat tot 
voor kort geleden fictie leek is allang reali
teit: er is een luchtbrug van Spaanse vrou
wen die zich - vanwege de stringente 
wetgeving in hun land - in Nederland 
Iaten aborteren, en er is een luchtbrug van 
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Nederlandse vrouwen die naar Spanje 
gaan voor een in vitro fertilisatie. 

Consensus op Europees niveau is wen
selijk. Laning-Boersema realiseert zich de 
gevolgen van ook haar opvatting dat er 
geen aparte IVF.-klinieken moeten ko
men: 'Oat Ievert gigantische problemen 
op, niet aileen internationaal vanwege de 
luchtbruggen. De vraag naar IVF.-be
handelingen zal toenemen, we hebben nu 
al wachtlijsten. Je moet je afvragen welke 
prioriteiten je wilt in de gezondheidszorg'. 
Neemt Van der Reijden de luchtbruggen 
op de koop toe? 'lk voork6m die niet'. En 
de wachtlijsten ... 'lk offer daarvoor mijn 
principes niet op!' 

Blijft 'Brave new world' f1ctie? 
Het Engelse meisje is inmiddels alweer 
negen Jaar oud: Louise Brown, de eerste 
'reageerbuisbaby' ter wereld. De me
disch-technische ontwikkelingen gaan 
door. Willen wiJ de vraag in de titel van 
deze bijdrage bevestigend beantwoor
den, dan is er werk aan de winkel. Wens
ouders, donors, ethici, theologen, juristen, 
onderzoekers, artsen, ziekenhuisbestu
ren, bisschoppenconferenties en syno
des: zij allen zullen zich verantwoordelijk 
moeten weten voor de - ook onbedoelde 
maar desalniettemin te voorziene - gevol
gen van standpunten die zij innemen ten 
aanzien van de nieuwe voortplantingsme
thoden. Aan worstel1ngen met het eigen 
geweten, met een persoonlijke geloofs
overtuiging, met emoties en met onzeker
heid vall niet te ontkomen als die eigen 
verantwoordelijkheid wezenlijk wordt be
leefd en gedragen. 

Ook politici zullen moeten waken voor 
de verleiding van blikvernauwing. Het 
CDA zal een standpunt moeten innemen 
dat herkenbaar is en overtuigend. Ons 
verkiezingsprogram biedt een handrei
klng12, maar heeft niet de pretentie alles
oplossend te zijn. De nieuwe ontwikkelin-

12. Z1e het CDA·verk1ez1ngsprogram 'U!IZicht' hoofdstuk Ill. 
Just1t1e en B1nnenlands Bestuur. art1keltt 
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gen vormen voor christen-democraten 
een uitdaging die hen verplicht tot discus
sie, over de vraag hoe het belang van het 
kind het best gewaarborgd kan worden, 
hoe de eigen verantwoordelijkheid van 
ouders, artsen, onderzoekers etc. gesti
muleerd kan worden, hoe bepaald moet 
worden wat de bevoegdheid van de over
heid is en wat die van de samenleving zelf. 
Dit groepsgesprek beoogde aan die dis
cusste een bijdrage te leveren. 13 
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13 Eerder 111 dlt blad gepubl1ceerde b11dragen over n1euwe 
Joortplantlngstechn,eken ZIJil 

- Vragen rond reageerbu1sbevrucht1ng" door dr E. Schro 
ten en dr E.R. te Velde (Jun' 1985) en 

- Bu1tenbaarmoederl1jke bevrucht1ng door prof. dr H.M 
Ku1tert (eveneens lUll I 1985) 
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