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door prof. dr. E. Bleumink 

Prof. dr. E. Bleumink (1935) is biochemicus en als 
hoogleraar verbonden aan de medische faculteit van 
de R. U. GroninRen. 

'Ze is mijn geweten' *) 

Inleiding 
In de toelichting op het Program van Uitgangspunten van het CDA wordt gesteld dat 
'de ontwikkeling van wetenschap en techniek zich op een breukvlak bevindt. Tot voor 
kart werden wetenschap en techniek als een neutrale factor beschouwd, die slechts 
voordelen voor de mens kon opleveren. Door de ontwikkeling van techniek en 
wetenschap is zeer vee! menselijk leed gelenigd en wij zullen oak in de toekomst vee! 
menselijk leed kunnen voorkomen. Een niet-genormeerde en ongecontroleerde 
technologische ontwikkeling kan echter oak een vloek in zich dragen'. 

Art. 53 zegt het als volgt: 'Wetenschap en 
technologie dienen gericht te zijn op het 
behoud van de schepping en een verant
woord gebruik van kennis en hulpbron
nen, op het welzijn van mens en samenle
ving'. Tegen deze achtergrond kan de 
discussie worden geplaatst omtrent de 
ontwikkelingen in de genetische techno
logie. Dr. E. Schroten heeft in het april
nummer van Christen Democratische 
Verkenningen ( 4-84, p. 178-186) op een 
gedegen wijze de discussie ingeleid. De 
redactie heeft mij gevraagd de materie 
van een meer bestuurlijke invalshoek uit 
te bezien. Nadere analyse leert dat ont
wikkelingen binnen de genetica en de 

toepassing daarvan nauw verweven zijn 
met die binnen de natuurwetenschappen 
als geheel. Bovenal is sprake van een 
mondiaal gebeuren. Te constateren valt 
dat er internationaal- in wetenschaps
land en daarbuiten- een grate aandacht 
is te bespeuren voor moreel-ethische vra
gen die samenhangen met de technologi
sche ontwikkeling, een moreel reveil van
uit maatschappelijke verbanden en de 
kerken. 

In dit artikel wordt sterk de nadruk ge
legd- vanuit de beginselen van gespreide 
verantwoordelijkheid en rentmeester
schap- op de eigenstandige verantwoor-

*) 'Ze is mijn geweten' zei de grijsaard zuchtend. 'Zonder haar zuu ,k het ver hebbcn gebracht in dr' 
wereld. Maar ze plaagt mij altijd, als ik mijn grootstc daden doe. Daarom heb ik met haar gewed wie het 
sterkste zou zijn: zij of ik. En Bommel ... dat was aileen maar de proefpersoon.' Heer Bommel en de 
zelfkant. 
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delijkheqen van elk individu en elk maat
schappelijk verband tot een gewetensvol
le toetsing van moreel-ethische kwesties 
op micro-, meso- en macro-niveau. Bij
zondere aandacht behoeven die ethische 
vragen die gerelateerd zijn aan medische 
handelen of ingrepen bij mensen van wel
ke aard dan ook. 
Drie probleemvelden zijn door mij onbe
sproken gelaten, alhoewel ze nauw gere
lateerd zijn aan de onderhavige proble
matiek en wei de sturing en prioritering 
van onderzoek ( onderzoeks- en weten
schapsbeleid), de grenzen van de gezond
heidszorg (vanuit financieeel-economisch 
oogpunt gezien) en het militair (strate
gisch gevoelige) speurwerk en de techno
logische ontwikkelingen die hieruit 
voortvloeien. Het is daar waar het het 
meest klemmend blijkt dat wij totaal af
hankelijk zijn geword,en van technologi
sche systemen. 

Wetenschap: ten goede en ten kwade 
Wie wei eens het verre oosten heeft be
zocht, zal zich de tempeltuinen herinne
ren, met name die van het Zenboeddhis
me. Daar heeft de tuincultuur een hoge 
graad van perfectie en schoonheid be
reikt. In de klini.atologisch gematigde 
streken kan men in die tuinen prachtige 
chrysantenvarieteiten aantreffen, culti
vars ontstaan door kruising. Kruisingen 
van planten die tot de familie der samen
gesteld-bloemigen behoren door toepas
sing van de in de natuur verankerde ge
netische wetmatigheden en nog v66rdat 
Mendel de grondslag legde voor de mo
derne genetica en v66rdat Darwin zijn 
evolutie-theorie ten doop hield. Aan de 
oorspronkelijke door natuurlijke selectie 
ontstane plantenrassen werden door 
menselijk ingrijpen 'nieuwe' toegevoegd 
met nieuwe combinaties van genetische 
kenmerken, planten geselecteerd op 
groeiwijze, bloemvorm, kleur en weer
stand tegen infecties. In deze eeuw zijn er 
nieuwe aardappelrassen geselecteerd, 
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cultivars van bolgewassen, evenals die 
van siertuin-, groente- en fruitgewassen. 
De plantenveredeling is in land- en tuin
bouw niet meer weg te denken en de 
land- en tuinbouw past uiterst ingenieuze 
technieken toe, ontleend aan genetica en 
biochemie. Hetzelfde geldt voor de vee
houderij en voor de fok van huisdieren of 
siervissen. Toepassing van de grondre
gels der genetica heeft nieuwe graansoor
ten opgeleverd die enigermate het we
reldvoedselvraagstuk hebben kunnen 
helpen oplossen. Overigens zijn er in de 
USSR vele jaren experimenten ter selec
tie van verbeterde landbouwgewassen 
verboden geweest. Dit dan niet uit ethi
sche overwegingen, maar omdat werd ge
steld dat de Marxistische ideo Iogie zich 
niet verdroeg met het idee dat elk levend 
organisme naast ( externe) omgevingsfac
toren een produkt is van genetische fac
toren en dat verschillen per soort samen
hangen met verschillen in genetische op
maak: een gelijkheidsideologie die biolo
gische wetmatigheden ontkent. De nood
zakelijke graaninkopen uit West-Europa 
en Amerika hebben tot opheffing van het 
verbod geleid. 

Voor de genetica- de leer van de erfe
lijkheid- is het niet vee! anders dan voor 
het gehele terrein van de natuurweten
schappen: fundamenteel onderzoek, fysi
sche, scheikundige, biologische en wis
kundige onderzoekingen hebben tot vee! 
toepassingen geleid, toepassingen die de 
basis legden voor de tweede industriele 
revolutie ( electriciteit en chemie) en die 
de derde technische omwenteling inleidt, 
die van de informatie-technologie en bio
technologie. Toepassingen die de cultuur 
in grate delen van de wereld stempelen, 
beheersen, overheersen en tot welhaast 
onomkeerbare ontwikkelingen hebben 
geleid. Ontwikkelingen ten goede, maar 
met vee! schaduwzijden, ja, met vernieti
gende aspecten: de mens met 'lemming
gedrag'. 
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Erfelijkheid blootgelegd 
Het recombinant-onderzoek heeft pas 
goed de discussie op gang gebracht om
trent de grenzen van toepassingen op bio
medisch en bio-technologisch gebied. In 
het artikel van prof. dr. P. van Duyn 
(Christen Democratische Verkenningen 
5-84, p. 31) wordt hiervan gewag ge
maakt. 

Uit de voorgaande artikelen (Christen 
Democratische Verkenningen 4-84, p. 
178-186 en 5-84, p. 213-226) wil ik twee 
aspecten aanscherpen. Om te beginnen 
dient afgerekend te worden met al te 
overspannen verwachtingen. Maar al te 
vaak wordt in de populaire pers de in
druk gevestigd dat door de ontwikkelin
gen binnen de genetica en de bio-chemie 
spoedig vele ziekten behandelbaar wor
den. de oplossing van het kankerpro
bleem nabij is en erfelijke afwijkingen 
binnenkort tot het verleden zullen beho
ren. Oat is helaas niet waar. Ondanks 
aile kennis is het inzicht in alles wat leeft, 
groeit en zich vermenigvuldigt, uiterst be
perkt; evenmin begrijpen wij ook maar 
bij benadering hoe een bevruchte ei-cel 
zich ontwikkelt tot een denkend en han
delend wezen, laat staan dat het tech
nisch mogelijk zou zijn op verantwoorde 
wijze met chemische foefjes dit proces 
naar onze hand te zetten. 

Voorts dient er op gewezen te worden 
dat vee) kennis op het onderhavige ter
rein kon worden verworven omdat op 
zeer uiteenlopende gebieden kennis was 
vergaard, kennis van de celbiologie, de 
genetica en bacteriologie, kennis omtrent 
de bouw van atomen, van moleculaire 
bindingen, van macromoleculaire en van 
chemische reacties. In feite staat geen 
enkele ontwikkeling op zich zelf en be
staat er- ondanks de hang naar superspe
cialisatie- een sterke interdependentie 
tussen de verschillende natuurweten
schappelijke onderzoekterreinen. Als we 
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ons beperken tot fundamenteel onder
zoek, dan rijzen er doorgaans aileen vra
gen van morele of ethische aard als een 
breed terrein van natuurwetenschappe
lijk onderzoek in ogenschouw wordt ge
nomen en veelal niet op sterk gesuper
specialiseerde deelgebieden. Een voor
beeld mage dat verduidelijken. 

Een individuele onderzoeker die bijvoor
beeld DNA in gistcellen bestudeert, zal 
niet Iicht tot de conclusie komen dat mo
reel-ethische grenzen worden overschre
den. Zijn onderzoek Ievert geen risico op 
voor de directe omgeving (laboratorium
personeel), geeft geen milieuproblemen 
en lijkt geenszins tot een toepassing te 
kunnen Ieiden, die in strijd is met een 
goed rentmeesterschap over de schep
ping of met de bij hem/haar diepgewor
telde morele opvattingen over Ieven en 
dood. 

Deze onderzoeker zal zich mogelijk met 
anderen wei gaan weren als erfelijkheids
voorlichting aan de orde komt of bacteri
ologische oorlogsvoering met toxinen ge
lsoleerd uit micro-organismen die ver
want zijn aan die waarmee hij dagelijks 
werkt. Hier gaat het dan om toepassin
gen van fundamenteel onderzoek op een 
breed terrein. hetzij vraagstukken waar
bij macro-ethische kwesties rijzen en wel
ke van internationale/mondiale aard zijn. 
Hieruit is het wellicht beter te begrijpen 
dat onderzoekers die de basis Iegden 
voor de kernfysica en die in de wandel de 
ontdekkers van de atoombom worden ge
noemd, zich met woord en daad tegen de 
militaire toepassing van kernenergie heb
ben gekeerd of dat de moleculaire biola
gen. die onderzoek aan DNA deden. als 
eersten voor de gevaren van toepassing 
van recombinant-onderzoek waar
schuwden. 

Recombinant-onderzoek 
Richten wij ons op het recombinant-on-
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derzoek 11 ~~. Hierbij wordt- zoals eerder 
uiteengezet- in het DNA (kernzuur) van 
ondermeer de bacterie E coli- die hier
voor als geen ander micro-organisme ge
schikt is- een nieuw stukje DNA of 
RNA gevoegd afkomstig van micro-orga
nismen of dierlijk weefsel: DNA-stukjes 
worden uitgewisseld, gerecombineerd 11 ~ 1 • 

Deze bacterie wordt dan geschikt voor 
produktie van geneesmiddelen, chemi
sche stoffen, voedingsmiddelen. indus
triele enzymen. behandelingen van afval
stoffen en voor landbouwkundige toepas
singen. Het gebruik van micro-organis
men voor industriele toepassingen en in 
de voedingsmiddelenindustrie is al zeer 
oud: gist. yoghurt. wijn. kaas. penicilline. 
biologische witmakers (wasmiddelen). 
Door allerlei foefjes werden bacterie
stammen geselecteerd en ontwikkeld met 
de gewenste genetische opmaak. De 
vraag die bij het recombinant-systeem 
rees. was echter of de kans aanwezig was 
dat micro-organismen zouden ontstaan 
die mogelijk risico's zouden kunnen ople
veren voor het betrokken personeel. voor 
mens en milieu. Vooraanstaande onder
zoekers waren de eersten die op gevaren 
wezen. hetgeeo tot tijdelijk uitstel heeft 
geleid. Uitgebreide analyses hebben 
evenwel uitgewezen dat de risico's mi
niem zijn. maar terecht zijn er richtlijnen 
tot stand gekomen die de veiligheid van 
laboratoriumonderzoek en industriele 
toepassingen waarborgen. 
Researchinstituten zijn overigens net als 
aile andere instellingen aan allerlei voor
schriften onderworpen, zoals milieuvoor
schriften. verbodsbepalingen op het ge
bied van gebruik van bijvoorbeeld kan
kerverwekkende stoffen, wetgeving in 
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het kader van regeling van arbeidsom
standigheden. bepalingen inzake het ge
bruik van radio-actieve stoffen. ionise
rende straling en ga zo maar door. 
In beginsel was het dan ook niet noodza
kelijk voor de recombinant-techniek met 
aparte regelingen te komen. ware het niet 
dater sprake was van maatschappelijke 
onrust of op zijn minst twijfel. Twijfel 
over de vraag of dit onderzoek wei zo 
veilig was als werd gesteld. maar ook 
onrust over de vraag of recombinant-on
derzoek de deur niet zou openzetten voor 
verdere genetische manipulaties tot en 
met die bij mensen en onrust over de 
vraag of dit onderzoek niet tot nieuwe 
biologische wapens zou leiden. 
Voordat we op de ethisch-morele aspec
ten van beide vragen ingaan. vooreerst 
nog dit: de bio-technologie werd hierbo
ven naast de informatie-technologie als 
trekpaard van de derde industricle revo
lutie aangeduid'1

• Daarbij moet bedacht 
worden dat de recombinant-techniek 
slechts een klein dee! uitmaakt van de 
bio-technologie. het gebruik van biolo
gisch (levend) materiaal voor industriele 
toepassingen: het kweken van plantaardi
ge cellijnen. van cellijnen van dierlijke 
oorsprong. van micro-organismen of de 
produktie van monoclonale antilichamen 
door een tumorcellijn. die gefuseerd is 
met een dierlijke plasmacel (hybridoma
techniek). Ontwikkelingen die zeker vee] 
nieuwe industriele bedrijvigheid zullen 
genereren. 

Medische toepassingen 
Klinisch wetenschappelijk onderzoek. 
waarbij nieuwe therapeutische toepassin
gen op patienten of meer in het algemeen 

1.) Een aardige inlciding in de mo1ecu1aire bio1ogie is te vinden in: R. Lcwontin. Human Di1·ersilr. 
Scientific American Library. Freeman. New York 19tl2. 

2.) Voor meer in forma tie wordt verwezcn naar het cindrapport van de Brede DNA-cornrnissie. gctitcld 
Recombinant DNA. Staatsuitgeverij. Den Haag 19t\3. 

3.) Zic bijvoorbec1d S. Brenner ct al.: New Horizons in Industrial /vficrohiologr; Roral Socielr Discussi
ons. Cambridge University Press. Cambridge 191\0. en S.M. Mantell & H. Smith: Pli11lf Biotechnologr. 
Cambridge University Press. Cambridge 19t\3. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 10/84 



VOLKSGEZONDHEID 

op mensen worden beproefd zijn heden 
ten dage onderworpen aan allerlei toet
singsprocedures; regelingen die een ethi
sche afweging waarborgen. Instituten op 
medisch-wetenschappelijk terrein ken
nen daartoe medisch-ethische commissies 
waarin naast artsen. beoefenaren van an
dere disciplines participeren, juridisch en 
ethisch geschoolden en verpleegkundi
gen. Onderzoekers die een nieuwe be
handelingsmethodiek beogen zijn gehou
den een gedetailleerd onderzoeks
protocol in te dienen "1 ' 1• Bij de toetsing 
van de voorstellen wordt teruggegrepen 
op de verklaring van de World Medical 
Association (Verklaring van Helsinki van 
1964. gewijzigd in 1975 op de World Me
dical Assembly in Tokyo "1• 

Aangezien bet merendeel van de klini
sche research in grotere instellingen 
plaats vindt. die regelmatig rapporteren 
over bevindingen. zijn er de facto weinig 
mogelijkheden zich aan de toetsingspro
cedures te onttrekken. Bovendien moet 
men bij subsidie-aanvragen doorgaans 
een verklaring van geen bezwaar van een 
medisch-ethische commissie overleggen. 
Voorts is bet bij de meeste medische 
tijdschriften gebruikelijk dat bij bet in
dienen van een manuscript een verkla
ring wordt overgelegd dater sprake is 
van 'informed consent'. Dat betekent dat 
de patient of wettelijk vertegenwoordiger 
na uitgebreide informatie (over opzet en 
risico) van de kant van de clinicus zich 
akkoord heeft verklaard met de behande
lingsmethodiek. De persoon in kwestie 
zal daarbij zijn eigen ethische of geloofs
opvattingen een rol (moeten) kunnen Ia
ten spelen. Dat neemt niet weg dat de 
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clinicus verantwoordelijkheid blijft dra
gen, en bij de oordeelsvorming ethische 
kwesties zal (moeten) betrekken. In art. 
3 van de Verklaring van Helsinki wordt 
daarop de nadruk gelegd. De eigenstan
dige verantwoordelijkheid betekent een 
gewetensvolle afweging: afwegen van bet 
risico en de zorg voor de belangen van de 
patient. Men zou dat een ethische afwe
ging op micro-niveau kunnen noemen. 
Op meso-niveau is er dan de oordeelsvor
ming in de medisch-ethische commissies. 
een intercollegiale toetsing die niet in de 
plaats komt van de individuele verant
woordelijkheid. maar daar complemen
tair aan is. Veelal vindt daarenboven vee! 
oordeelsvorming op internationaal en 
mondiaal niveau plaats. Er is over vele 
kwesties een omvangrijke internationale 
literatuur (met name angelsaksische); de 
toegepaste ethiek is allang een multidisci
plinaire aangelegenheid geworden. 
In art. 4 van de Verklaring van Helsinki 
wordt gesteld dat biomedische research, 
waarin mensen zijn betrokken. niet mag 
worden uitgevoerd tenzij bet beoogde 
doe! opweegt tegen de inherente risico 's 
voor de patient en art. 5 stelt vast dat de 
belangen van de patient moeten prevale
ren hoven wetenschappelijke of maat
schappelijke belangen. Het laatste punt 
zullen wij aan een nadere beschouwing 
onderwerpen. In bet zeer lezenswaardige 
boek van Elliot Valenstein getiteld The 
psychosurgery debate' ' 1 wordt uitgebreid 
op de ethische aspecten van de psycho
chirurgie ingegaan. Onder psychochirur
gie dient te worden verstaan de 'destruc
tie' van ( een gedeelte van) hersenweefsel 
ter verlichting van psychiatrische aandoe-

4.) De richtlijnen voor mcdisch-ethische commissies zijn op te vragen hij de hesturen van de Mcdi,che 
Faculteiten. 

5.) Overigens kennen vee! (internationale) wetenschappelijke hcroepsverenigingcn codes. Voor de mens
en gedragswetenschappen zijn daarin met name richtlijnen voor de privacy opgenomcn. Het vcrscho
ningsrecht is een kwestie die thans in discussie is. 

6.) Ondcrmeer te vinden als hijlage bij het advies inzake crfelijkhcidsadviscring van de Gezondheidsraad 
(rapport nr. 56. 1980). 

7.) E.S. Valenstein: The Psychochirurgy Debate; scientific, legal and ethical perspectives. Freeman. New 
York 1980. 
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ningen die anderszins onbehandelbaar 
bleken te zijn (niet te verwarren met de 
neurochirurgie welke hersenaandoenin
gen behandelt van primaire, niet-psychia
trische aard). 
De discussies over psychochirurgie heb
ben enige decennia bestreken. De weten
schappelijke fundering van de ingrepen 
werd als te zwak gekenschetst, de risico's 
voor de patient en de nadelen niet in 
evenwicht met bet beoogde doe!. Bij niet 
weinigen werd de afwijzing van de psy
chochirurgische behandeling ook ingege
ven door de overweging dat aldus de weg 
zou worden geeffend voor ingrepen om 
maatschappelijk ongewenst (misdadig, 
agressief of onaangepast) gedrag te corri
geren. Ingrepen derhalve niet uitgevoerd 
op medische gronden in het belang van 
de patient enter verlichting van gebleken 
aandoeningen, maar om maatschappelij
ke doelstellingen te bewerkstelligen. Een 
verwijzing naar Nazi-Duitsland dringt 
zich dan op evenals de gerapporteerde 
praktijken in psychiatrische inrichtingen 
in de USSR. Deze argumentatie voor 
afwijzing is wei begrijpelijk, maar niet op 
voorhand valide. Immers elke technische 
verworvenheid, aile kennis, en vee! medi
sche handelingen kunnen zowel ten goe
de als ten kwade worden aangewend. Als 
medisch handelen ondergeschikt wordt 
gemaakt aan maatschappelijke belangen, 
ja zelfs aan een ideo Iogie of politiek sys
teem, dan is er sprake van barbarij. Het 
gevaar schuilt daar, waar het geweten van 
burgers ondergeschikt wordt gemaakt 
aan ideologie of overheidshandelen, dat 
gerechtigheid tot haar tegendeel doet 
verkeren. 
Het kwaad kan niet worden gekeerd door 
nieuwe kennis of technische verworven
heden te weren, maar door bestrijding 
van ideologieen, die de mens tot een 
willoos werktuig maken van systeem of 
staat. 
Het psychochirurgie-debat heeft in Ne
derland enkele staartjes gekend. Het ver-
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zet tegen de onderzoeksvoorstellen van 
prof. Buikhuizen in Leiden is daarvan 
een voorbeeld. 
De psychochirurgie is op de achtergrond 
geraakt mede door nieuw verkregen in
zichten uit fundamenteel hersenonder
zoek. Door ontwikkelingen binnen de bi
ologische psychiatrie en de neurofarma
cologie dienen zich verschillende nieuwe 
behandelingsmogelijkheden aan voor 
psychiatrische aandoeningen. Deze ont
wikkelingen moeten m.i. positiefworden 
beoordeeld, niet in het minst omdat daar
door grote groepen patienten kunnen 
worden geholpen wier functioneren als 
zelfstandig handel en de person en in het 
geding is. Uiteraard is ook bier een me
disch-ethische afweging op micro-, meso
en macro-niveau geboden. 
Met het psychochirurgie-debat zijn vele 
parallellen te trekken en er zijn voorbeel
den te over zoals verplichte inentingen 
(ter vermijding van risico's voor ande
ren), fluoride ring van drinkwater, erfe
lijkheidsvoorlichting (genetic counse
ling), fertiliteits-belnvloeding. 
Ook hiervoor kan men stellen dat aileen 
dat medisch handelen uitgevoerd in het 
belang van de gezondheid van patient of 
kind en waartoe patient (of ouders) en 
medicus vanuit hun eigen verantwoorde
lijkheid en morele opvattingen beslissen, 
verdedigbaar is. Medisch handel en- pre
ventief en curatief- als dwang of ver
plichting met een beroep op een maat
schappelijk belang of ideologie vervalt 
niet Iicht tot barbari j. 

Erfelijkheidsvoorlichting en fertiliteits
belnvloeding 
Reageerbuis- en diepvrieskinderen zijn 
een geliefkoosd onderwerp voor fora en 
congressen waar de medische ethiek aan 
de orde wordt gesteld. Het is ook een 
onderwerp, waar de publieksmedia zich 
gretig op werpen. De schijn-discussies 
die de meldingen in de pers omgeven, 
gaan te zeer voorbij aan de vraag of 
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Tabel 1 Aangeboren afwijkingen '' 

Oorzaak 

chromosomale afwijkingen 
monogene (Mendelse) aandoeningen 
multifactoriele ( eco-genetische) oorzaken 
omgevingsfactoren: 

infecties bij de moeder 
diabetes 
gebruik anticonvulsiva 
andere 

oorzaak onbekend 
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% 

6.0 
7.5 

20.0 
5.0 

2.0 
1.4 
1.3 
0.3 

61.5 

1.) Aangeboren misvormingen: structurcle afwijkingcn van prcnatalc oorsprong die aanwczig zijn hii de 
gehoorte en die ernstig intcrfereren met de levcnsvathaarheid of hct lichamelijk welzijn van hct kind. 
Bron: H. Walter & J. Warhany. New England Journal of Medicine. 24 fchruari en 3 maart 19K3. 

grenzen van privacy niet worden 
overschreden (naam en toenaam van 
ouders of kind worden genoemd en som
mige medici aarzelen niet kond te doen 
van de resultaten nog voordat de uitkom
sten door anderen zijn getoetst) en aan 
het feit dat hier geen sprake is van babies 
in het laboratorium ontstaan. maar van 
methoden die de moeder (de ouders) in 
staat stellen een kind te dragen en ter 
wereld te brengen. Bevruchting van de 
eicel buiten de moederschoot (reageer
buisbaby). kunstmatige inseminatie. hor
moonbehandeling en andere middelen 
ter belnvloeding van de fertiliteit hebben 
allemaal tot doe! hulp te bieden aan 
ouders die anders kinderloos zouden blij
ven. De moeder draagt de vrucht en de 
unieke relatie ( ook genetisch) tussen 
moeder en kind blijft behouden. De 
grenzen die gesteld moeten worden. lig
gen ook daar waar het unieke karakter 
van elk mens. als beelddrager Gods in het 
geding is. Genetische manipulatie van 
menselijke eicel of embryo. laat staan 
embryo-transplantatie zijn hiermee niet 

in overeenstemming te brengen ''. 

Het komt mij voor dat meldingsplicht en 
toetsing door medisch-ethische commis
sies zich ook tot experimenten met men
selijke eicellen en embryo's zal moeten 
uitstrekken. Er is nog een argument. hoe
wei van andere orde. en dat is dater 
andere wegen openstaan en wei die van 
prenatale diagnostiek en erfelijkheids
advisering (genetic counseling). Door de 
ontwikkelingen in de geneeskunde en de 
medische biologic is het thans mogelijk 
een aantal aangeboren afwijkingen 
vroegtijdig (v66r de geboorte) op te spo
ren; er zijn meer dan 2500 verschillende 
aangeboren afwijkingen bekend "'. Circa 
3% van de babies heeft een bij de ge
boorte te constateren afwijking. Daar
naast bestaat er een groot aantal ziekte
beelden. waarbij een genetische predis
positie een rol speelt. Aile research ten 
spijt is bij 60% van de aangeboren afwij
kingen de oorzaak onbekend (tabell). 

Op basis van de gegevens kunnen de 

8.) Zie voor recentc ontwikkelingen: W. Arher et al.: Genelic Manipula!ion; impacl on IIWII and .10cietr. 
ICSU Press 1984. 
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ouders beslissen of zij afzien van (verder) 
nageslacht of ze kunnen hun verlangen 
naar een kind zo zwaar Iaten wegen dat 
ze de risico's aanvaarden. Bij die afwe
ging zullen de ethische opvattingen van 
de ouders een gewichtige en doorslagge
vende rol vervullen. Wanneer de vader 
drager is van een bepaalde erfelijke af
wijking of chromosomale afwijking kan 
kunstmatige inseminatie worden overwo
gen. Vee! ouders hebben daar- begrijpe
lijk mijns inziens- grote bezwaren tegen. 
Adoptie zou ook tot de mogelijkheden 
kunnen behoren, ware het niet dat het in 
de praktijk praktisch onmogelijk is. In de 
laatste jaren is er een nieuw alternatief 
gekomen in de vorm van prenataal 
vruchtwater-onderzoek in de 14e-16e 
week van de zwangerschap. 

Wanneer een afwijkende vrucht wordt 
geconstateerd, kan het echtpaar verzoe
ken de zwangerschap af te breken. In de 
meeste gevallen echter zal de uitslag nor
maal zijn en kan de moeder gerustgesteld 
de zwangerschap vervolgen. Het kan niet 
genoeg worden benadrukt: het zijn de 
ouders. die op basis van de huidige ken
nis en aangereikte informatie en overeen
komstig hun eigen verantwoordelijkheid 
en morele opvattingen de beslissingen 
nemen. Rentmeesterschap heeft ook hier 
een reflectie, namelijk dat door ontslui
ting van de in de kosmos en de natuur 
aanwezige wetmatigheden mensen in 
staat worden gesteld tot een verantwoord 
beheer van de schepping. de mens ten 
goede. 

Bovendien. ook voor de erfelijkheids
voorlichting geldt dat deze nimmer tot 
dwang mag leiden of een middel mag zijn 
in handen van systeem of ideo Iogie. noch 
een instrument om de kosten van de ge
zondheidszorg te drukken. 

Kaderwet op de wetenschapsbeoefening 
In het CDA-verkiezingsprogram 'Om 
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een zinvol bestaan' (art. 5, 16) wordt 
gesteld, dat 'in de komende kabinetsperi
ode er een ontwerp voor een kaderwet op 
de wetenschapsbeoefening zal moeten 
worden gemaakt, waarin wordt geregeld 
dat de overheid voorwaarden kan stellen 
ter toetsing van de uitvoering van onder
zoek of het gebruik van nieuwe technolo
gieen. Daarin zal ook de mogelijkheid 
om van particuliere onderzoekinstellin
gen een onderzoek-effect-rapportage in 
hoofdlijnen te verlangen wettelijk wor
den vastgelegd'. 

Het voorstel tot de genoemde kaderwet 
werd door dr. Lansink gedaan bij de 
behandeling in de Tweede Kamer van de 
voorstellen inzake het DNA-recombi
nant-onderzoek (april1980). Uit de kring 
van onderzoekinstellingen en universitei
ten heeft dit voorstel weinig positief ont
haal ontmoet. Dit niet zozeer omdat niet 
wordt beseft dat het noodzakelijk is nate 
gaan wat de maatschappelijke gevolgen 
zijn van wetenschappelijk onderzoek en 
van technisch speur- en ontwikkelings
werk en ook niet omdat de opvatting niet 
wordt gedeeld dat bij vee! ontwikkelin
gen een ethische bezinning broodnodig 
is. 

Het hootdbezwaar dat is geuit, lijkt mij 
valide en dat is, dat zo'n kaderwet niet 
veel meer dan algemeenheden zou kun
nen bevatten, een betrekkelijk globale 
regelgeving in een tijd dat deregulering 
opgeld doet, of althans met de mond 
wordt beleden. Een regelgeving voor Ne
derland aileen heeft weinig zin, gegeven 
het feit dat de Nederlandse bijdrage aan · 
het internationale wetenschappelijke ge
beuren hooguit 2% bedraagt. Als men 
enige invloed wil uitoefenen, dan is regel
geving in EEG-verband te verkiezen. 
Onderzoek -effect -rapportage, risico-ana
lyse, technology assessment, social and 
cultural impact statements om maar eni
ge trends te noemen, zijn ten principale 
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mondiale aangelegenheden ' 1• In de re
cent uitgebrachte nota: 'Integratie weten
schap en technologie in de samenleving' 
(afgekort IWTS), welke eind mei jl. in de 
ministerraad werd vastgesteld, valt te le
zen dat ook het kabinet niets voelt voor 
een kaderwet voor de wetenschapsbeoe
fening; evenmin wil het kabinet een om
budsman voor de wetenschap instellen 
zoals de Raad van Advies voor het We
tenschapsbeleid had voorgesteld bij een 
pre-advies over de bedoelde kaderwet 
( waarvoor de RA WB niets voelde). De 
nota IWTS is een uitwerking van datgene 
wat in het regeerakkoord van het kabi
net-Lubbers is neergelegd omtrent een 
van de taakstellingen van de Minister van 
O&W: het zichtbaar maken van de maat
schappelijke en ethische gevolgen van 
technologische vernieuwingen en de in
voering daarvan. 

In het interdepartementale overleg we
tenschapsbeleid (lOW) zijn ongetwijfeld 
bij de opstelling van deze nota enige ver
schillen van inzicht boven de tafel geko
men. Bij de beleidsmakers die pleidooien 
voeren voor een nieuw technologisch en 
industrieel elan kan men niet zelden een 
ondertoon constateren van de opvatting 
dat discussies over sociaal-maatschappe
lijke en moreel-ethische en milieu-tech
nische gevolgen van nieuwe technologie
en economische stagnatie oplevert. ja 
zelfs een van de oorzaken is dat West
Europa achterop loopt. Langdurige dis
cussies passen daarom slecht in het voort
varend technologiebeleid. Of de boven
genoemde opvatting terecht is, valt te 
bezien. Er zijn in ieder geval vele andere 
oorzaken aan te wijzen: gebrek aan durf, 
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het bijkans volledig ontbreken van een 
effectief Europees industriebeleid, sterke 
centralisatietendensen met de daarbij be
horende bureaucratisering en verkoke
ring, de te hoge loonkosten en de verstik
kende regelgeving die nieuwe initiatieven 
in de kiem smoort. 
Bij een eigentijds technologiebeleid 
hoort m.i. vroegtijdige herkenning van 
nieuwe mogelijkheden en ook opsporing 
van de daaraan verbonden maatschappe
lijke gevolgen en risico's. In een open 
dynamische en pluriforme maatschappij 
is het geboden de maatschappelijke dis
cussie over risico's en ethisch-morele 
consequenties aan te gaan, en wei in een 
vroeg stadium. 
Nieuwe ontwikkelingen behoeven een 
maatschappelijk draagvlak. Indien men 
daar de ogen voor sluit, gaan zich onge
twi jfeld terugkoppelingsverschi jnselen 
voordoen. Terugkoppelingsverschi jnse
len in de zin dat vooreerst een nieuwe 
technologie wordt ingevoerd (voorbeeld 
kernenergie voor electriciteitscentrales), 
er vervolgens een maatschappelijke dis
cussie losbrandt met de daaraan verbon
den polarisatie van standpunten, waarna 
voorts op politieke gronden de verdere 
invoering wordt bevroren (metals conse
quentie kapitaalvernietiging). Vroegtijdi
ge opsporing van de risico's en het vroeg
tijdig aangaan van de maatschappelijke 
discussie over moreel-ethische aspecten 
kan terugkoppelingsverschijnselen voor
komen, herbergt minder risico's voor po
larisatie en kan derhalve sneller een pro
ces inzetten van wederzijdse aanpassing. 
Yerbeterde risico-analyse geeft ook meer 
mogelijkheden het beleid- door onder
zoek- te rich ten op vermindering van die 

9.) In de USA wordt vee! werk verzet op het terrcin van technology assessment en effccten-ondcrzock en 
er zijn instituties tot stand gekomen zoals het Office of Technology Assessment. dat ten dienste staat 
van het Congress. Het onderzoek naar risico's van nieuwe uitvindingen, zowel statistisch herekend als 
subjectief ervaren, is sterk in opmars. Deze tak van wetenschap wordt risk analysis (risico analyse) 
genoemd. Sinds 1980 is er een International Society for risk analysis. De risico analyse is stcrk 
multidisciplinair van aard. waarbij psychologen. statisticL technologen. medici en sociologcn zijn 
betrokken. 
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risico's. Geen kaderwet op de weten
schapsbeoefening, maar wat dan wei, zult 
u vragen. 
In de eerste plaats zullen we moeten 
(kunnen) inspelen op de ontwikkeling, 
die a! twee decennia sporen trekt, dat in 
de kring van de wetenschapsbeoefenaren 
zelf een grote belangstelling is ontstaan 
voor wat ik praktische ethiek zou willen 
noemen. Hierover is een omvangrijke, 
met name angelsaksische literatuur ont
staan, ook omtrent de bio- en medische 
ethiek 1111111

• De aanbevelingen van de 
Unesco en andere instanties zou men ook 
in dit Iicht kunnen bezien 121

• 

In de USA waren in 1980 10.000 cursus
sen en onderwijsprogramma's over we
tenschaps-ethiek; daarvan waren er 1000 
alleen aan de bio-ethiek gewijd '1• Ook in 
kerkelijke kring en onder ethici en filoso
fen he eft men ( opnieuw!) ontdekt dat 'de 
opdracht' zich ook uitstrekt tot stimule
ring van de bezinning over de schaduw
zijden van de ongeremde technologische 
ontwikkelingen 111

• 

De ethische bezinning is dan ook geen 
exclusieve bezigheid van ethici of filoso
fen, maar allerwege is het besef doorge
broken dat alleen met een multi- en inter
disciplinaire aanpak er mogelijkheden 
ontstaan om grip op de ontwikkeling te 
krijgen. Voor de Nederlandse universi
teiten ligt bier een taak door ethiek, filo
sofie en wetenschapsgeschiedenis tot een 
verplicht onderdeel te maken van het 
curriculum naast uiteraard de mogelijk
heden van keuze-onderdelen en afstu
deerrichtingen. 
Het komt mij voor dat post-academiaal 
onderwijs zich uitermate goed leent voor 
cursussen ethiek. In de opzet van de pro-
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gramma's dienen naast ethici en filoso
fen, technologen en beoefenaren van be
ta-disciplines betrokken te worden. 
Voorts is opname van het vak ethiek en 
filosofie in het voortgezet onderwijs ge
boden. Wat mij namelijk in Nederland 
bij vee! discussies over kwesties waarbij 
ethische vragen rijzen (micro-electronica, 
kernenergie, plaatsing kruisvluchtwa
pens, recombinant-onderzoek, abortus, 
genetic counseling, euthanasie) opvalt, is 
dat zelden een helder onderscheid wordt 
gemaakt tussen moreel-ethische vragen 
en meer pragmatische, als daar zijn eco
nomische of militair-strategische proble
men. Voordat de moreel-ethische discus
sie is afgerond, trekt men zich op egel
stellingen terug en ontstaat er een soort 
discussie-vacuiim. De conclusie die ik 
daaraan verbind, is dat dit zou kunnen 
samenhangen met het feit dat ons onder
wijssysteem (voortgezet onderwijs, 
HBO, pedagogische academie, universi
teit) weinig ruimte biedt voor ethiek en 
filosofie. Zelfs het bijzondere onderwijs 
- uitzonderingen daargelaten -;-lijkt daar
in achter te !open in vergelijking met vele 
Europese Ianden en de USA. 
Het leren omgaan met morele en ethi
sche kwesties is een levensvoorwaarde 
voor de toekomst van een land. Voor het 
CDA is er een extra argument om initia
tieven te nemen om deze achterstand in 
te !open. Elk mens is in de maatschappij 
gesteld als verantwoordelijk persoon, 
verantwoordelijk voor zichzelf, zijn me
demens, de maatschappij. Een ieder is op 
deze verantwoordelijkheid aanspreek
baar. Verantwoordelijk als rentmeester: 
rentmeesterschap over de schepping, 
rentmeesterschap over de geschonken ta-

J(J.) Duncan et al.: Dictionary of Medical Ethics. London 1981. T.L. Beachamo & E.J .F. Childiers: 
Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press 1979. 

II.) In the New England Journal of Medicine (USA). New Scientist, Lancet (London) en in the Journal of 
The American Medical Association worden ze.er regelmatig artikelen opgcnomen over (medisch) 
ethische kwesties. Lezenswaardig zijn ook de Hastings Center Reports. 

12.) Recommendation on the status of scientific researchers. Unesco 1974. 
13.) Manipulating life; Ethical issues of genetic engeneering. World Council of Churches, Geneva 1982. 
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lenten, mens en samenleving ten goede. 
Uit verantwoordelijkheidsbesef en rent
meesterschap vloeit voort dat men op 
verantwoorde wijze omgaat met morele 
en ethische vragen. Oat moet worden 
geleerd, daarin moet men vaardigheden 
ontwikkelen. Om tot een verantwoorde 
meningsvorming over de sociale, econo
mische en culturele gevolgen van nieuwe 
ontwikkelingen op technologisch vlak te 
komen, is het geboden dat de probleem
velden op heldere wijze worden aange
reikt. In dit kader zou ik- wellicht ten 
overvloede- op art. 5.19 van het ver
kiezingsprogram willen wijzen waarin de 
totstandkoming van een onafhankelijke 
instantie wordt bepleit, die opdrachten 
tot aspectenonderzoek verleent. 
In dit geval gaat het om de maatschappe
lijke en ethische gevolgen van het invoe
ren van nieuwe technologieen. Daarbij 
zijn er niet aileen primaire effecten, maar 
ook secundaire, vaak onbedoelde en on
gewenste effecten. Als deze secundaire 
effecten erg belangrijk worden, kunnen 
ze zelfs de primaire verdringen, bijvoor
beeld als het invoeren van een nieuwe 
techniek gepaard gaat met ernstige 
milieuverontreiniging. Het onderzoek 
van deze effecten wordt Technology As
sessment (TA) genoemd, ook wei aspec
tenonderzoek of effectrapportage. In en
kele Ianden, waaronder de USA en 
Frankrijk, heeft men hiervoor speciale 
bureaus ingesteld. Ook in ons land denkt 
men a! Ianger aan een wat meer perma
nente aanpak van T A. De commissie
Rathenau (adviesgroep maatschappelijke 
gevolgen micro-electronica) pleitte er 
voor en ook de Brede DNA-commissie 
benadrukte het continue volgen van de 
ontwikkelingen op DNA-gebied. Men 
zou voor T A een a parte stichting kunnen 
vormen die onderzoeksopdrachten ver
leent aan universitaire of andere institu
ten, zo mogeliik ook in EEG-verband. 
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Op het ministerie zelf zou een klein T A
bureau de activiteiten kunnen coordine
ren en bundelen. Van O&W zouden 
daarbij ook initiatieven kunnen uitgaan 
(voorwaardenscheppend beleid) ter sti
mulering van de opzet van T A als weten
schapsgebied aan universitaire instellin
gen. Voor deelonderwerpen die 
diepgaande bezinning vereisen, zijn insti
tuties als de Koninklijke Academie van 
Wetenschappen, de Gezondheidsraad 
e.d. de aangewezen instanties. 
Bij de behandeling van de IWTS-nota in 
de Staten-Generaal kan van het CDA 
verwacht worden dat zij haar eigen pro
gramma niet vergeet. 

Is er dan geen evolutie in denken, in mo
reel gedrag? 
Het eerste Ieven op het land is ongeveer 
400 miljoen jaren oud. De homo sapiens 
verscheen uiteindelijk 40.000 jaar gele
den, het eerst in Afrika en Azie en het 
Nabije Oosten en wat later in Europa "1

• 

De homo sapiens die overal de mogelijk
heden in zich droeg aanzienlijke verande
ringen te veroorzaken: de culturele evo
lutie van gebruiksvoorwerpen en stenen 
voorwerpen voor de jacht tot wijsbegeer
te en technologie. Ook steeds voorwer
pen om zich te verdedigen, oorlog te 
voeren, anderen te onderwerpen. Kennis 
ten goede en ten kwade. Goed rentmees
terschap, maar ook het losmaken van 
duivelse krachten; de vloek die in de 
natuur en de kosmos ligt besloten. Het is 
de Europese homo sapiens die de laatste 
vijftig jaar krachten heeft opgeroepen, 
die bijkans onbeheersbaar zijn gewor
den. Wapens in handen van legers zijn 
geworden tot technologische systemen, 
die in hoofdzaak onbeschermde burgers 
zullen treffen. In ons zogeheten veilig
heidsbeleid zijn we niet aileen afhanke
lijk geworden van kernwapens, maar met 
name ook van technologische systemen, 

14.) De evo1utie van de mens. Natuur en Techniek 1981. 
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waarin vele vorderingen zijn verwerkt, 
ook die van de computertechnologie. Er 
is ook genoeg chemische, biologische en 
bacteriologische kennis voorhanden voor 
genocide. 
De kennis en kunde aanwezig bij een 
universiteit in Nederland is voldoende 
om de wereld in korte tijd te vernietigen. 
De wat badinerende uitspraak van we
tenschappers. stellend dat met aile macht 
moet worden voorkomen dat de kennis in 
handen komt van politici, spreekt in deze 
boekdelen. Als we over een crisis in de 
wetenschappen spreken, dan bedoelen 
we eigenlijk een crisis in de maatschap
pij 1

'
1
• In die maatschappij, waar de tech

nologic zich voortbeweegt met een raket, 
terwijl de ethiek nog steeds met de trek
schuit reist. We kunnen de ontwikkelin-
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gen aileen de baas worden, indien de 
samenleving voldoende morele span
kracht bezit om zich te verweren en in 
opstand te komen tegen ontwikkelingen 
die in strijd zijn met de elementaire mo
rele opvattingen die in het geweten van 
vrije, mondige burgers wortelen, burgers 
die zich van hun verantwoordelijkheid bij 
de ordening in de samenleving bewust 
zijn. Hier ligt ook de opdracht voor het 
CDA, namelijk voorloper te zijn bij 
standpuntbepalingen omtrent moreel
ethische vraagstukken. Goed voorbeeld 
doct goed volgen. 

15.) F.H. George: Science and the crisis in Society. Wiley- Intcrscicnccs. London 1970. 
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