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Een arts maakt een vrouw onvruchtbaar 
door haar de eileiders af te binden. Een uur 
later begeeft deze zelfde arts z1ch naar een 
andere afdeling, waar hiJ aan de slag gaat 
een vrouw, wier eileiders verstopt geraakt 
zijn, vruchtbaar te maken door haar in een 
vitro bevrucht eitje in de baarmoeder in te 
planten, een hoogstandJe van biologisch
medlsche techniek, ontwikkeld door Austra
llsche dierenartsen tot verbetering van de 
veestapel en vervolgens overgenomen door 
medici. 
Natuurlijk heeft die arts er ziJn redenen voor 
om in het ene geval het ene en in het andere 
geval het andere te doen. Maar de paradox 
is opvallend genoeg om onszelf af te vragen 
waarmee we 1n de gezondheidszorg bezig 
zijn. Waarom dit n1et altiJd gebeurt, is omdat 
een goede arts of speCialist (Iaten we het op 
een gynaecoloog houden) gefascineerd IS 

door het spelen met medisch-technische 
mogel1jkheden. Als h1j van zijn vak houdt en 
het verstaat, is hij betoverd door wat er 
allemaal kan. De vraag of het allemaal wei 
mag, komt pas veel later en komt bijvoor-

beeld door de confrontatie met de paradox 
die ik zojuist schetste. 
Maar wat moet h1j op die vraag antwoorden? 
Een oplossing: z1ch orienteren op wat de 
mensen, de patienten, de samenleving goed 
v1nden en zich daarbij aanpassen. lk zeg niet 
dat het onzin is: artsen.die niet weten wat er 
aan norm- en waardebesef in een samenle
vJng aanwezig is, zullen snel hun vingers 
branden. Maar naar mijn overtuiging is het 
niet genoeg. Artsen hoeven z1ch niet achter 
de publieke opinie te verschuilen- daarvoor 
hebben ze een te goede opleiding genoten
ze moeten zelf bereid zijn verantwoordelljk
heid te dragen voor hun handelen en zelf in 
staat zijn zich een pad te banen in het laby
rint van mogelijkheden dat de ontwikkelin
gen op hun vakgebied hen voorschotelen. 
Onder een 'filosofie' van het medlsch hande
l en versta ik meer dan aileen de morele 
principes die elk handelen nodig heeft. Er 
hoort ook een opvatting bij van wat medisch 
handelen is. In fe1te werkt het zelfs zo dat de 
morele uitgangspunten altijd ingebed l1ggen 
in wat iemand van zijn vak of zijn spec1al1sme 



vindt. lk beweer niet dat daarover maar een 
opvatting mogelijk is maar wei dat afwezig
heid vEin zo'n opvatting- in de ruime zin van 
'filosofie' achter je handelen - een arts hul
peloos uitlevert aan de steeds wassende 
stroom van medisch-technisch kunnen. In 
termen van de vraagstelling: wat kan, mag 
dan niet aileen, maar moet zelfs, omdat het 
kan. Een gezondheidszorg die van dat prin
cipe uitgaat, wordt een mateloos - tech
nisch, financieel en moreel - bedrijf dat ma
teloze behoeften van het publiek aankweekt, 
waaraan artsen niet meer kunnen voldoen, 
ook al zouden ze willen. 
Wat voor 'philosophy' kan ons als geleide 
dienen? Om haar te formuleren grijp ik terug 
naar de logica van het medisch handelen. 
Laten we beginnen bij een onweersprekelijk 
en transcultureel gegeven: ziekte, lichamelij
ke gebreken en dood worden overal en altijd 
als een kwaad ervaren. Een kwaad (in de 
niet-morele zin van het woord) definieer ik als 
datgene waaraan ieder mens probeert te 
ontkomen. Weliswaar zien we, dat van tijd 
tot tijd en van cultuur tot cultuur verschillend 
ingevuld wordt wat onder ziekte en gebrek 
valt (er zijn culturen waarin de geboorte van 
een meisje als een soort miskraam wordt 
gezien; en de tijd dat homofilie een ziekte 
werd genoemd ligt in onze eigen cultuur nog 
nauwelijks achter ons), maar er is geen cul
tuur te vinden waarin ziekte, lichamelijke ge
breken en dood niet als een eersterangs 
kwaad worden ervaren. Aan deze basis
ervaring ontspringt niet aileen de genees
kunde, maar heel haar ontwikkeling in ter
men van medisch kennen en kunnen heeft 
geen andere rechtvaardiging dan dat zij - in 
de vorm van geneeskunde (in de ruime zin 
van het woord) - mensen helpt te ontsnap
pen aan het kwaad van ziekte, gebreken en 
dood. Voorzover dat dan gaat. Wij kunnen 
de dood niet ontlopen; ook dat is een basis
gegeven dat het medisch handelen bepaalt. 
lk ga op de complicaties verder niet in, bij 
voorbeeld de complicaties die geschapen 
worden door preventieve geneeskunde, 
door palliatief ingrijpen versus curatieve be
handeling enz. Met enige goede wil kan dit 
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alles onder de term geneeskunde (heelkun
de) worden ondergebracht: de medische 
wetenschap - dat is mijn stelling h1er -
rechtvaardigt zichzelf (in al haar vertakkin
gen) ten overstaan van onze cultuur als ge
neeskunde. 
Met behulp van deze - niet al te ingewikkel
de - basisfilosofie achter het medisch han
delen ga ik de vragen rond de in-vitro-fertili
satie (IVF) te lijf. Hoe ver komen we ermee? 

1 . IVF als techniek van bevruchting roept 
mijns inziens geen morele problemen op 
wanneer deze techniek wordt toegepast om 
het lijden van vrouwen die onvruchtbaar zijn, 
op te heffen en wanneer daarbij aan bepaal
de voorwaarden (z1e beneden) is voldaan. lk 
zeg dat met zoveel woorden omdat voor 
sommige mensen aileen al het kunstmatig 
bevruchten buiten de baarmoeder en buiten 
de geslachtsvereniging om, reeds een mo
reel vergrijp is, omdat het de natuurlijke weg 
van bevruchting heeft verlaten. lk herinner 
aan het neen van de r.k. moraalleer op dit 
punt, in 1982 nog eens uitdrukkelijk door de 
Duitse Bisschoppenconferentie herhaald. 
Hun argument: kinderen moeten vrucht van 
liefdesgemeenschap zijn; daarom mogen 
voortplanting en geslachtsdaad niet uit el
kaar gehaald worden. De r.k. moraaltheo/o
gen zijn meestal royaler dan hun bisschop
pen. Zij zeggen zelden zal een kind zo dui
delijk vrucht van liefdesgemeenschap zijn als 
in gevallen van IVF. Er wordt door IVF niet 
een streep door de liefde gehaald maar een 
streep door wat als een mankement aan de 
liefde en haar vervulling wordt ervaren. Oat is 
m.i. een onweerlegbaar tegenargument, dat 
bovendien de bischoppelljke uitspraak als 
een magere, biologistische redenering ont
hult. 
Voorzover het om een ingreep met een the
rapeutisch doel gaat, en de infertiliteit niet op 
een andere manier valt op te heffen, zie ik 
niet welke morele bezwaren ertegen kunnen 
worden ingebracht. Bevruchten is bevruch
ten, hetzij binnen hetzij buiten de baarmoe
der. De morele, maatschappelijke en juridi
sche problematiek komt pas naar voren, als 
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we vragen naar de praktijk van de techniek 
en naar de praktische toepassing. Op die 
beide terreinen liggen de voorwaarden 
waarop ik doelde. Oat ligt voor de hand (zo 
simpel is het vak ethiek) want de eerste 
vraag is natuurlijk: is die arts met zijn tech
niek bezig een kinderloze vrouw te bevruch
ten, wier infertiliteit niet op eenvoudiger wijze 
is op te heffen, of doet hij wat anders, en de 
tweede: welke onvruchtbare vrouw gaat hij 
met deze techniek aan een kind helpen, of 
maakt dat niet uit? 

2. Eerst over het technische aspect van de 
IVF. Nu aile kaarten zo ongeveer open lig
gen, blijken er toch meer haken en ogen -
van morele zowel als juridische aard - aan 
het procede vast te zitten. De techniek 
brengt mee - althans tot nu - dat er in een 
keer drie a vier eicellen van de betreffende 
vrouw worden afgenomen, die allemaal wor
den bevrucht, maar niet altijd allemaal wor
den gebruikt voor de inplanting. Wat gebeurt 
er met bevruchte eicellen - al dan niet em
bryo's geheten - die echt over zijn, d.w.z. 
niet meer gebruikt kunnen of hoeven te wor
den voor het zwanger maken van de betref
fende vrouw? lnvriezen en te zijner tijd bij 
een andere vrouw inplanten? Oat brengt op 
het terre in van de tweede voorwaarde, waar
over 1k het straks zal hebben: b1j wie zal de 
techniek worden toegepast. Niet invriezen 
en gebruiken voor experimenten voor we
tenschappelijke doeleinden? Maar dat staat 
op gespannen voet met wat ik zopas het 
argument ten gunste van IVF heb genoemd: 
bevruchten is bevruchten, of het nu btnnen 
dan wei bu1ten de baarmoeder plaats heeft. 
Met binnen de baarmoeder bevruchte eitjes 
gaat toch geen mens experimenteren voor 
wetenschappelijke doeleinden? Laat staan 
dat we IVF zouden gaan toepassen om em
bryo's te kweken met het doel daarmee 
wetenschappelijke experimenten te onder
nemen. Met dat doel voor ogen Iaten we 
toch ook niet op natuurlijke wijze een eicel 
door een zaadje bevruchten? Terminolo
gisch ligt hier al een opmerkelijk gegeven: 
een zaadje bevrucht niet een e1cel, maar een 
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man een vrouw. Z6 is althans tot op heden 
nog het geval. We zijn in onze taal al een heel 
eind op weg naar morgen: de menselijke 
voortplanting wordt ontbonden in factoren 
en vervolgens gereduceerd tot haar tech
nisch-biologische component. Maar afge
zien van dit punt (waarop ik aan het slot 
terugkom): ik zie niet in dat de manier waar
op de bevruchting plaats heeft, iets aan de 
waarde van het geleverde materiaal en het 
eindprodukt ervan verandert. Ook een cui
ten de baarmoeder gekweekt embryo is een 
menselijk embryo en deelt om die reden in 
het respect dat we menselijk Ieven verschul
dtgd zijn. Zoals ik bij een andere gelegenheid 
uitvoeriger heb uiteengezet (Medisch Con
tact 15-4-1983), houdt dat respect in dat we 
het embryo niet tot louter middel mogen 
degraderen maar het altijd ook als doel in 
zichzelf behoren te zien. T enzij wij er een 
middel van willen maken, maar waarom zou
den we dat ineens willen, anders dan van
wege de fascinatie door het spel met de 
techniek? lets anders is, dat je vaak genoeg 
iets moet doen wat je eigenlijk niet wilt, bij
voorbeeld om een groter kwaad te ver
mijden. 
Als wij het kwaad van de kinderloosheid 
willen opheffen bij een bepaalde vrouw, 
moeten we op de koop toe nemen dat we 
wellicht een bevruchte eicel moeten vernieti
gen, wat toch een vreemde zaak blijft. Het 
argument dat de natuur ons daarin voorgaat, 
gezien het feit dat in minstens 50% van aile 
bevruchtingen het bevruchte eitje na een 
paar dagen ongemerkt wordt afgestoten, is 
geen argument, want de natuur gaat ons 
ook voor om in een x aantal gevallen kinde
ren geboren te Iaten worden, wier Ieven al 
spoedig door een erfelijk gebrek beeindigd 
wordt en dat is toch geen reden voor ons 
om nu zelf ook maar Ievens te beeindigen. 
De proporties verschillen natuurlijk tussen 
het een en het ander, maar het punt van 
vergelijking blijft geldig: voor de natuur zijn 
wij niet aansprakelijk, wei voor wat wij doen, 
ook voor het vernietigen van een embryo, en 
het is beter deze aansprakelijkheid te erken
nen dan je achter de natuur te verschuilen. 
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Vernietigen dus, dat is de onontkoornbare 
prijs die bij de huidige stand van de rnedi
sche wetenschap is inbegrepen. Oat houdt 
in dat we zonder een morele belasting niet 
uitkomen. Maar elke andere oplossing dan 
vernietigen, Ievert nog veel grotere proble
men op, niet aileen van morele maar ook van 
juridische aard. In de baarmoeder ligt het 
bevruchte eitje- dat, als alles goed gaat, en 
als het welkom is, straks als baby geboren 
wordt- veilig. Veilig in de feitelijke zowel als 
in de juridische zin: niemand kan er zomaar 
bij en niemand mag er zomaar bij. Maar wij 
hebben geen enkele regeling voor een be
vrucht eitje buiten de baarmoeder. Is het 
vogelvrij, omdat het buiten de baarmoeder 
is? Let wei, ik beweer allerminst dat een 
bevrucht eitje een mensje is, maar ik zal ook 
niet beweren dat het niets met een mens te 
maken heeft. Oat blijkt natuurlijk het beste 
als er plotseling van zulke embryo's 
'diepvriesweesjes' gemaakt worden omdat 
er miljoenen aan blijken te hangen. Wat eerst 
cellen werden genoemd, heten dan ineens 
'weesjes', iedereen brengt dan ineens wei in 
rekening dat er een mensje op stapel staat 
als je met embryo's, in welk vroeg stadium 
ook, bezig bent. 

Het recht moet met name zich over de sta
tus van een embryo buiten de baarmoeder 
uitspreken, alsmede over de vraag wie de 
eigenaar van de opgeslagen diepvries-eitjes 
is: een van de leveranciers of beide. De 
moraal zegt: als bevruchten bevruchten is, 
binnen of buiten de baarmoeder, mag je er 
niet meer mee doen dan een therapeutische 
handeling verrichten, wil je althans je hande
ling kunnen rechtvaardigen tegenover de 
doelstelling van het medisch handelen: ge
nezen en helen. 

3. lk ben daarmee al een heel eind in het 
beschrijven van de voorwaarden voor toe
passing van IVF. Natuurlijk, je kunt het Iaten 
bij voorwaarden voor de techniek en haar 
implicaties en verder geen problemen rna
ken. Bevruchten wie er in de kliniek komt, 
zoals ie in vroegere protestantse kerken de 
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slogan had: dopen wat er in het doophuis 
komt. 
Oat lijkt (!) een liberaal standpunt: de wens 
van de betrokkene is richtlijn voor het hande
len van de arts en daarmee zit je toch op het 
goede spoor? We doen toch ons best om 
het overal zover te krijgen? Bij euthanasie en 
abortus hebben we er zelfs een politiek ge
vecht voor over; ligt het bij IVF dan anders? 
lk denk het wei. 

Allereerst moeten we ons niet vergissen in
zake het woordje liberaal. Zoals bekr:md, is 
liberaal zijn zonder er tegelijk normen en 
waarden op na te houden, een positie die 
niets heeft om liberaal over te zijn. Echt 
liberaal is anders; niet: wat men van mij 
vraagt, doe ik, maar: doe ik schade aan 
anderen, anders doe ik het niet. Bij abortus 
en euthanasie gaat het dan ook niet- dat is 
mijn tweede argument- om lege ruimhartig
heid tegenover anderen maar om het ophef
fen van noodsituaties. Bij abortus bepaalt de 
wet dat uitdrukkelijk en al mag je dat verder 
zelf invullen - zeer terecht; de staat is niet 
zedenmeester -, er is geen arts die zonder 
vragenstellen - aileen maar op verzoek -
aborteert of euthanasie toepast. 
Eerste voorwaarde bij toepassing van IVF is 
en blijft m.i. dan ook, dater een nood is, die 
opgeheven moet worden. Bevruchten water 
in het bevruchthuis komt, is daaraan pnmair 
en principieel gebonden. Daarmee houden 
we heel wat schimmige mogelijkheden- die 
op het terrein van het experimenteren liggen 
- buiten de deur. Geen paniek dus. Maar het 
is niet een antwoord op aile vragen. 
Moet de nood van elke onvruchtbare vrouw 
die daarom vraagt via IVF worden opgehe
ven? lndien niet, wie dan wei en wie niet en 
welke maatstaven zijn hierbij geldig? 
De medische maatstaven zijn nog het een
voudigst: hoe groot is de kans op slagen, en 
hoe groot de kans op een normaal kind. 
Maar zijn er ook maatschappelijke maatsta
ven, welke dan? In zulke gevallen kijk je om 
je heen en vraag je: hoe doen we dat bij 
andere hulptechnieken voor menselijke re
produktie? Krijgt bijvoorbeeld iedere vrouw 
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die erom vraagt een KID? (kunstmatige do
nor inseminatie)? 
Let wei, niet de ernst van de vraag staat ter 
discussie. lk ga er zelfs van uit dat er in dit 
opzicht geen onserieuze vragen bestaan. 
Maar wei of er goede redenen voor zijn om 
aan die vraag tegemoet te komen. Die zijn er 
niet altijd. lk zie hier heel vanzelfsprekende 
parallellen tussen KID en IVF en analogieen 
met adoptie, zodra je deze drie procedures 
bekijkt vanuit het gezichtspunt van het be
lang en het welzijn van een kind, dat het 
effect van de procedures rnoet zijn. Natuur
lijk zijn we niet gedwongen vanuit het welzijn 
van het kind te denken, want het welzijn van 
de vrouw is er ook nog en als het om een 
paar gaat - ik zeg wijselijk niet: echtpaar
dat van man en vrouw beiden. Maar het ligt 
natuurlijk wei voor de hand, dat juist mensen 
die een kind wit/en, primair een kind om het 
welzijn van het kind willen en niet om hun 
eigen welzijn. Of daar wat van terecht komt, 
is een andere vraag. Een samenleving heeft 
het welzijn niet in de hand. De meeste kinde
ren worden noch uit het oogpunt van kinder
welzijn, noch uit dat van volwassenen-welzijn 
verwekt maar als gevolg van onbekommer
de geslachtsgemeenschap. Maar dat is 
geen reden om onbekommerd te handelen, 
als we als samenlev1ng wei anders kunnen. 
Bij aanvragen om adoptie weten we dat als 
samenleving heel goed. Er is geen sprake 
van, dat iedere man of iedere vrouw of ieder 
paar zomaar een kind toegewezen kan krij
gen. Via een inferno van vragen- en wacht
lijsten bereikt een klein aantal ouders in spe 
het einddoel. 

Je w1lt een kind, menselijkerwijs gesproken, 
een zo goed mogelijk plekje bezorgen. 
Waarom dat dan niet bij IVF? Het eerste 
rapport van de British Medical Council gaf 
als voorwaarde voor de toepassing van IVF 
aan, dat er sprake moest zijn van 'a stable, 
heterosexual relation'. Dezelfde voorwaarde 
die wij kennen bij adoptie. Over 'stable' hoe
ven we niet lang te aarzelen: geen kind is 
erbij gebaat in een nest geboren te worden, 
dat al spoedig uit elkaar valt. Oat gebeurt al 
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vaak genoeg, tot verdriet van de gescheiden 
partners en tot schade van de kinderen. De 
samenleving kan het niet tegenhouden. 
Maar dat is geen reden om eraan mee te 
werken via een IVF-regeling, die ook achter
wege had kunnen blijven. 
En hoe zit het met het 'heterosexueel?' Moet 
een samenleving dat ook als voorwaarde 
stellen (en moet dat dan een een-een relatie 
zijn of valt een meer communeachtige vorm 
van samenwonen ook in de termen?), of 

' Het welzijn van het kind 
gaat v66r de honger van 
volwassenen naar een 
kind. , 

val len twee onvruchtbare lesbische vrouwen, 
als ze een stabiele relatie hebben, ook in de 
termen? Het is een uiterst gekunsteld voor
beeld. Niet waarschijnlijk, maar het zou kun
nen. Willen we de vraag die er achter ligt 
werkelijk uitspitten, dan in termen van KID of 
adoptie, en vragen of een stabiele relatie van 
twee lesbische vrouwen daarvoor in aan
merking komt. Mijns inziens is die vraag 
aileen te beantwoorden, als we weten of 
kinderen ook een man in de buurt moeten 
hebben dan wei even goed zonder kunnen. 
De herwaardering van de vader in de nieuwe 
literatuur zou in een bepaalde richting kun
nen wijzen, maar in plaats van een vader zou 
het een man kunnen zijn. Aileen onderzoek 
kan daarover uitsluitsel geven; zolang dat 
niet gebeurd is, zal de wetgever geen zinnige 
regeling kunnen voorstellen. Maar vanuit de 
ethiek kunnen we wei een morele regel op
stellen: het welzijn van het kind gaat v66r de 
honger van volwassenen naar een kind. Kin-
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deren mogen (in morele zin: mogen) niet 
verwekt worden om experimentele situaties 
te scheppen en te zien wat er dan gebeurt: 
daarvoor zijn kinderen te goed. Oat lijkt mij
om samen te vatten - dus een voorwaarde 
voor toepassing van IVF: niet vruchtbaar ma
ken wat in het bevruchtingshuis komt, hoe 
smartelijk onvruchtbaarheid ook kan wezen, 
maar kijken of het kind in een redelijk stabiele 
relatie terecht komt. 

4. IVF is niet aileen een techniek om on
vruchtbaarheid op te heffen, het opent ook 
de weg om zwangerschappen te in1tieren die 
niet of maar ten dele met problemen van 
onvruchtbaarheid te maken hebben. De lite
ratuur over het onderwerp is er vol van en of 
het nu ind1anenverhalen zijn of niet, we moe
ten er toch op ingaan. lk ga- om niet alles 
op te noemen- aileen in op het uitbesteden 
van zwangerschap aan derden (zgn. draag
moeders), het klieven van bevruchte eicellen 
die zich een paar maal gedeeld hebben en 
deze vervolgens inplanten bij verschillende 
vrouwen, en op voortplanting door middel 
van stekken, wat gewoonlijk clonen wordt 
genoemd. De procede's staan niet op een 
lijn, dat weet ik wei, maar ze delen wei iets 
met elkaar en dat is dat we erop zijn geko
men door het fascinerende spel met de 
technische mogelijkheden en niet door de 
behoefte om genezend of helend bez1g te 
zijn. 
Oat geldt allereerst al voor de figuur van de 
zgn. draagmoeder. Laten we het op z'n 
mooist voorstellen: een vrouw die zelf on
vruchtbaar is, staat een eicel af die bevrucht 
wordt met het sperma van haar eigen man 
en dat bevruchte eitje wordt ingeplant bij een 
draagmoeder. Laten we vervolgens aanne
men dat de draagmoeder het niet om het 
geld doet (dat zou een onaanvaardbare 
commercialisering van zwangerschappen 
inhouden), dat ze het ook niet onder press1e 
doet of onder dwang van de staat, maar uit 
puur ideele motieven: ik doe dat voor de 
buurvrouw, een burendienst, zo gezegd. 
Welnu, ik moet nog zien welke vrouw een 
dergelijke burendienst zou Willen, maar dat 
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nu daargelaten, welke arts zou dat plan wil
len uitvoeren? Zeker, onvruchtbaarheid 
wordt verholpen, maar met inschakeling van 
een derde, die de zwangerschap op z1ch 
moet nemen met aile risico's die aileen al 
aan een zwangerschap en baring zelf vast 
zitten. Aan deze draagmoeder oefen je dan 
toch geen geneeskunde meer uit, integen
deel, je brengt haar in gevaren. Oat ze die 
zelf wei wil ondergaan, is toch geen reden 
om ze haar aan te doen? lk vind dat een arts 
dit niet kan verantwoorden dan aileen - al
weer - als hij zichzelf pnmair ziet als speler 
met wat kan en vergeet dat hij of zij primair 
voor genezen en helen geroepen is. 
lk praat dan nog niet eens over de onvermij
delijke psychologische problemen waarin de 
draagmoeder terecht komt: zij heeft het kind 
negen maanden gedragen en misschien een 
aantal maanden de borst gegeven, vertroe
teld, gewassen enz. Oat geeft een bind1ng 
die ze weer even zo vrolijk moet kunnen 
loslaten. En wat betekent het procede voor 
een kind? Is een kind een ding dat je naar 
believen van een baar-moeder naar een ge
netische moeder kunt verhuizen? 
De juridische problemen liggen natuurliJk ook 
meteen op de !oer. De genetische ouders 
gaan scheiden. Aan w1e is de draagmoeder 
leveringsplicht1g? Ze verongelukken, een 
verongelukt en de ander staat aileen en 
neemt een nieuwe partner die dit procede 
onaanvaardbaar vindt. Van wie is het kind 
dan? Niet van de draagmoeder, maar van 
wie dan wei? Zitten er enkele miljoenen aan 
het k1nd vast, dan zullen zich zeker gegadig
den melden, vermoedelijk wei zoveel dat er 
een fikse juridische eigendomsstrijd geleverd 
gaat worden. Zit er geen cent aan vast, dan 
zal het wei het weeshu1s worden. En dat 
alles omdat een arts eraan meegewerkt 
heeft, iets waarvoor aileen de man en de 
vrouw die de gameten geleverd hebben, 
aansprakelijk kunnen zijn: de zwangerschap, 
uit te besteden aan een derde. 
Dezelfde bezwaren keren terug bij IVF met 
gekliefde cellen en bij clonen of stekken. 
Maar er komt nog iets bij. We zijn dan bo
vendien bezig te manipuleren met de biolo-
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gische bouwstenen van de menselijke indivi
dualiteit en dat lijkt mij een ongeoorloofde 
handeling ten opzichte van de toekomstige 
individuen. Je berooft ze niet van a//es wat 
uniek is, maar wei van de biologische voor
waarden om een uniek mens te zijn en dat 
aileen al lijkt mij voldoende om er nee tegen 
te zeggen. lk zwijg dan maar over allerlei 
even schimmige als verwerpelijke eugeneti
sche dromen die sommigen met behulp van 
deze voortplantingstechnieken willen reali
seren. 

5. lk rond at met twee samenvattingen. De 
eerste gaat over de 1nvoering van nieuwe 
technieken. Ze komen om zo te zeggen van 
de lopende band en de arts raakt ervan in 
verwarring. Het zou dom zijn er nee tegen te 
zeggen. Tegen sommige moet je nee zeg
gen, tegen andere voor een tijd nee en tegen 
weer andere ja. De allereerste maatstaven 
om te kunnen onderscheiden op dit veld -
de basisprincipes - zijn mijns inziens een
voudig genoeg en geschikt om iedere medi
sche handeling aan te meten: 1) ziJn we met 
genees(heei)kunde bezig; 2) hoe noodzake
lijk is het wat we doen in het totale spectrum 
van lijden en ziekte; 3) krijgt iedereen gelijke 
kansen. of is deze handeling voorbehouden 
aan enkele bevoorrechten. 
Deze voorwaarden onderstrepen nog eens
voorzover nodig - dat niet aile lijden ophef
baar is. Mensen z1jn pnnCipieel begrensd in 
hun mogelijkheden, niet aileen door anderen, 
door de natuur om hen heen enz. maar ook 
door hun constitutie als mens, en daarin 
heeft elk mens op z1jn/haar beurt ook weer 
tekorten die anderen niet hebben. Artsen zijn 
- op hun beurt- weer beperkt 1n hun moge
lijkheden deze beperkingen op te heffen. Het 
hoort bij het mens-z1jn om met beperkingen 
te Ieven en het is een verkeerde geneeskun
de die mensen het omgekeerde suggereert. 
'Life is not a matter of holding good cards, 
but of playing a poor hand well' (Stevenson). 

6. De tweede afronding heeft te maken met 
de koers die een samenleving wil varen. Z1j 
wordt bepaald door wetten en (morele) re-
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gels, maar die komen er niet vanzelf. Daar
aan gaat een 'strijd der geesten'- om het zo 
maar te noemen- vooraf. Wat minder krijgs
haftig: daarover moeten we via beraad en 
discours een consensus proberen te berei
ken. Artsen kunnen zich in dit beraad niet 
onbetu1gd Iaten. Hun normen en waarden 
vormen een inbreng in dat gesprek en net 
als de normen en waarden van ieder ander 
staan ze tegelijk bloot aan toetsing en kritiek. 
Binnen dit raam zal er dan doorgepraat 
moeten worden over wat we nu willen met 
onze nieuw ontdekte voortplantingstech
nieken. 
Mijn opvatting is dat we, als we verder willen 
gaan met IVF dan een noodmaatregel, in een 
verzakelijkte en in die zin ont -menselijkte, 
verkilde steer van kinderen maken terecht 
komen. De taal verraadt ons al: we zijn niet 
meer bezig met mensen maar met wat din
gen voor ons geworden zijn: een eicel en een 
zaadcel, termen uit de biologie. Die brengen 
we bij elkaar en ziedaar, er komt bevruchting 
tot stand. Willen we het zo? 
Je kunt natuurlijk zeggen: dat is een onmeet
bare grootheid: steer, warmte, menselijkheid. 
lk bestrijd dat. De morele en juridische pro
blemen die opdoemen, wiJzen dat al uit. 
Maar helemaal nog afgedacht van die pro
blemen, denk ik dat warmte, gevoelswerel
den, veiligheid, nesthonger heel sterke, on
opgeefbare voorwaarden zijn voor menselijk 
welziJn en geluk. Dus normatieve voorwaar
den voor handelen. Daarom pleit ik ervoor 
kinderen - op noodgevallen na-te verwek
ken door heerlijk met elkaar naar bed te 
gaan en niet door twee afgetapte gameten 
zich op een glazen schaaltje met elkaar te 
Iaten verenigen. 
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