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E.W.LOENDERSLOOT EN A.C.].M.]ONGERIU S 

Sterilisatie van minderjarige zwakzinnigen 

Inleiding 

Het verkiezingsprogramma van 0'66 bevat dc vol
gende stellingname: 'Ouders van geestelijk gehan
dicapte kinderen moeten altijd beschouwd wor
den als eerst-verantwoordelijken voor hun kind, 
ook al is dit uit huis geplaatst', (hfdst. 5f). 

In ons land leven ongeveer 185000 zwakzinni

gen. Daarvan zijn er 55000 ernstig en 130000 li cht 
gestoord. Ongeveer de helft van de ernstig gestoor
de zwakzinnigen leeft in zo'n 130 internaten. Wie 
een beter beeld wil krijgen over zwakzinnigen en 
zwakzinnigenzorg, raden wij aan het boek 'Wij 
worden altijd voor de gek gehouden' van de 

v PRo-ver laggevers Jan Jongepier en Djoeke 
Veeninga (Ambo, (978) . 

In di t artikel beperken wij ons tot de moeilijke 
vraag: Wanneer is steri li satie van een mindeIjari
ge zwakzinnige toegestaan? Hierbij zal met name 
dieper moeten worden ingegaan op de relatie ou
der - kind - 'deskundige' . Alhoewel in toenemen
de mate ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers 
om sterilisatie van hun minderjarige zwakzinnige 
dochter of - in mindere mate - zoon verzoeken 
en het zeker is dat een dergelijk verzoek niet zelden 
gehonoreerd wordt, blijkt dat formeel-juridisch 
gezien de ingreep alleen mag worden uitgevoerd 
om strikt medische redenen (ernstig gevaar voor 
de gezondheid van de zwakzinnige in geval van 
zwangerschap). Geprobeerd wordt om volgens 

een ethische redenatie die recht doet aan de vaak 
uiteenlopende belangen, toch een meer bevredi
gende oplossing van het vraagstuk te vinden. 

Seksualiteit bij geestelijk gehandicapten 

Tot voor kort waren jongens en meisjes binnen de 
inrichtingen streng gescheiden. In toenemende 
mate wordt thans gestreefd naar gemengde 
samenlevingsvormen . Al is het zeker dat een grote 
groep van de ernstig zwakzinnigen geen behoefte 
heeft aan vrijen, bij een groot aan tal zwakzi nni gen 
bestaat die behoefte wel. Het blijkt dat de ouders, 
maar ook de begeleiders in de instituten, be
schermde werkplaatsen of dagverblijven vaak gro
te moeite hebben met het positief benaderen van 
deze seksuele behoefte bij zwakzinnigen. Steeds 
meer wordt ingezien dat seksuele contacten van 
zwakzinnigen een positieve invloed op hun zelf
ontplooiing uitoefenen.! Toch blijkt dat ook voor 
ouders die de seksuele gevoelens van hun kinderen 
accepteren, het seksuele gedrag van hun geretar
deerde zoon ofdochter vaak een bron van kommer 
en kwel blijft. Enerzijds is men bang dat het kind 
zijn seksuele gevoelens op een onveran twoorde 
manier blijft uiten; anderzijds vreest men dat an
deren misbruik zullen maken van de gevoelens 
van deze kwetsbare mensen. 2 Accepteert men ove
rigens dat zwakzinnigen als ieder ander een seksu
eelleven mogen hebben, dan moet er aansluitend 
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een a ntwoord worden gegeven op de vraag naar 
eventuele anticonceptie. Hi erbij moet er natuur
lijk een onderscheid worden gemaakt tussen de 

lichtges toorden, de debielen, die zich mee tal goed 
kunnen redden in de maatschappij , zij het veelal 
met begeleiding en de ernstigges toorden, de im
becielen en idioten, voor wie dit a bsoluut niet 
geldt. Debielen zijn in veel gevallen in staa t kinde
ren op te voeden en het vraagstuk va n eventuele 
an ticonceptie zal bij hen niet anders benaderd 
moeten worden dan b~j gees telijk volwaardigen. 
H et probleem van noodzakelijke a nticonceptie 
geldt vooral voor ernstig zwakzinnigen: eigenlijk 
is iedereen het er wel over eens dat het uiter t on
gewenst is da t deze mensen kind eren zelf krijgen, 
over de methoden om dit te voorkomen verschillen 
echter de meningen. 

Van de huidige anticonceptionele middelen 
(' pil, spiraal en prikpil') is geen zonder bezwaren 
en zeker indien de ouders c.q. wettel ijke vertegen
woordigers van een zwa kzinnige menen da t een 
zwangerschap altUd ongewenst zal zijn , zullen zij 
vaak vragen ofhet niet mogelijk is ofhun dochter 
of - in veel mindere ma te - zoon te steriliseren. 
Zo'n sterilisati e is weliswaar een kl eine ingreep, de 
eventuelejuridische consequenti es maken da t veel 
artsen toch huiverig zijn om te vold~en aan een 
verzoek tot sterilisatie van een minderj arige zwa k
zinnige. 

De discussie in de medische vakpers 

In [979 bracht hoofdredac teur van 'Medisch 
Contact' , het officiële weekblad van de K onink
lijke M aatschappij ter bevordering va n de Ge
neeskunst, het onderwerp ter spra ke.3 Wij citeren 
met instemming: 
'Seksuele rela ties zijn in onze samenleving nog 
maar aan betrekkelijk weinig beperkingen onder
worpen. H et is moeilijk in te zien waarom zwa k
begaafden, die meer dan a ndere zijn aangewezen 

op lichamelijke contacten, zich aan een veel streng
er regime zouden moeten blijven onderwerpen of, 
waarom hun opvoeders hen dat zouden moe ten 
opleggen. Onmiddellijk rij st hier de vraag naar de 
toelaatbaarh eid va n het verwekken va n na kome
lingen. Indien er genetische complica ties zijn te 
verwachten, da n lijkt het nie t zo moeilijk uit te 
ma ken welke gedragslijn er zou moeten worden 
gevolgd . M eewerken aan de samenlevingsvorm 
zou dan afh a nkelijk moeten worden gesteld van 
verplichte sterilisa ti e van een van beide partners. 
H et komt mij voor da t ook wanneer er sprake is 
van een debiel meisj e met sterk erotische neigin
gen, da t vlot ingaa t op voorstell en tot seksuele 
ha ndelingen, een verplichte sterilisatie mogelijk 
moet zijn: het alterna tief zou isola tie zijn. Sommi
gen staan op het standpunt dat medewerking aan 
het tot stand komen van een duurzame rela tie al
tijd het opleggen van een verplichte sterilisatie in
houdt. Sterilisa tie a ll een voor het geval dat er wel 
eens een seksueel contac t tot sta nd zou kunnen ko
men, is in die opva tting een ongeoorloofd e aanslag 
op de lichamelijke in tegriteit. Anderen daarente
gen zullen erop wijzen da t het niet a ll een om de 
zwakzinnige zelf gaat, maar da t ook de belangen 
van een eventueel kind een gro te, zo niet beslissen
de rol spelen. In het a lgemeen zou men toch moe
ten stellen da t zwakzinnigen niet in staat zijn zelf 
hun kinderen op te voeden. Daarbij komen da n 
de belangen van de samenleving in het geding. 
Anderen zullen de taak van de ouders moeten 
overnemen. De verantwoordelijke personen staan 
in dit geval voor de keus, of de zwakzinnige de 
menselijke en voor hén belangrijke waarde va n 
huwelijk en seksualiteitsbeleving te onthouden, of 
zelf even tueel met a nderen de zorg voor de ki nde
ren die zouden worden geboren op zich nemen, 
of gedwongen sterilisatie van de zwakzinnige te 
vragen'. 

Op dit artikel reageerde de Geneeskundige In-
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spec teur voor de Geestelijke Volksgezondheid, 

hoofdafdeling Zwakzinnigenzorg, dr]. Hoeing als 
volgt4 : 

' In het algemeen is het standpunt d at door onze 

inspecti e wordt ingenomen zeer terughoudend en 

het is wel zeker dat verzoeken van ouders met be

trekking tot sterilisatie van een gees telijk gehandi-

, capte dochter volgens de huidige inzichten slechts 

zelden di enen te worden gehonoreerd '. 

Hier lijnrecht tegenover staat bijvoorbeeld de me

ning van de oud-hoogleraar psychiatrie H.]. v. d. 
Bergs: 

'Naar mijn overtuiging dienen al diegenen zich 

aan sterilisatie te onderwerpen, die op kosten van 

de gemeenschap worden behandeld en verpleegd 

wegens zuike ernstige erfelijke afwijkingen als 

bloedziekte, of wegens zo'n ernstige zwakzinnig

heid dat zij zi ch zelf, noch aan hen toevertrouw

den kunnen verzorgen'. 

Het standpunt van de Hoofdinspectie GeesteliJke 
Volksge;:;ondheid 

Inmiddels was de meningsvorming, zoals deze tot 

dan toe had plaatsgevonden middel reacties en 

ingezonden brieven i n 'Medisch Con tact', niet 

onopgemerkt gebleven in d e Zwakzinnigenzorg 
zelf. 

H et maandblad ' Klik ' ging er in j anuari [g80 
uitgebreid op in. 6 In een interview zegt de a l

genoemde inspecteur Hoeing: 

'We hebben geen handvat om sterilisatie bij zwak

zinnigen te verbieden. In de wet staa t dat j e als 

kind te doen hebt wat j e ouders j e zeggen en dat 

houdt in dat als de ouders vinden dat een minder

jarige zwakzinnige gesteriliseerd moet worden, zij 

daar juridisch het volste recht toe hebben. Wij 

kunnen dit op korte termijn niet tegenhouden, 

maar op langere termijn gaan we erover d enken 

ofhet de bedoeling van d e wetgever is geweest dat 
dit soort dinge n plaatsvinden'. 

De Voorzitter van de Vereniging van Ouders 

van G eestelijk Gehandicapten H.]. A. Vrouwen
velder7 vertelt in principe ook geen voorstander 

te zijn van sterilisatie, maar uiteindelijk vindt hij 

dat de ouders toch het laatste woord mogen en 

moeten hebben: 

'Als die ouders niet in opwelling zo'n besluit ne

men, dan zeg ik: het is hun recht om te kijken naar 

de toekomstmogelijkheden van hun kind . Al die 

ouders tot de conclusie komen dat steri lisa ti e de 

bes te oplossing is, ook na raadpleging van deskun

digen en adviseurs, dan zeg ik: waarom moeten 

ouders van geestelijk geha ndicapten ged iscrimi

neerd worden? Ouders van niet gehandicapte kin

deren mogen ook zelf beslissen over hun eige n 
kind'. 

De jurist van he t Nationaal Centrum van 

Geestelijke Volksgezondheid , mr Pa ul Laur , ge

vraagd om zijn commentaa r, zegt in hetzelfde 

nummer van 'Klik ' dat hij d e gedachtengang van 
Hoeing niet helemaal kan volgenS: 

'Hoeing zegt: zwakzinnigen zijn in hel a lgemeen 

niet geschikt om kinderen te krijgen en op te voe

den. M aar toch vind t hij dat sterilisati e pas in aan

merking komt als j e ee rst minder zware mogelijk

heden om zwangerschap te voorkomen, hebt toe

gepast. Sterilisatie is onherroepelijk en dat noem t 

hij een bezwaar. Het lijkt mij juist het meest be

langrijke voordeel van sterilisatie; sterilisatie is on

herroepbaar, evenals zwakzinnigheid da t ook is. 

Daarmee wil ik zeggen dat een zwakzinnige vrouw 

die door haar handicap niet in staat is zelfstandig 

een kind op te voeden en d at in de toekomst ook 

niet zal kunnen. Voor haar i een defini tieve on

herroepbare oplossing noodza kelijk. H et g rote 

probleem bij ste rilisa tie van niet gehandicapte 

mensen is dat die in de toekomst spijt zullen krij

gen. Dat argument gaat bij geestelijk ge handicap

ten minder op, omdat die geestelijk gehandicapt 

zullen blijven. Door sterilisatie zullen geestelijk ge

handicapte vrouwen meer kans krijgen op een rij-
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ker en gevarieerder leven. Zij zullen ook in seksu
eel opzicht de vrijheid kunnen krijgen waarop zij 
recht hebben. Ik denk dat de be lissing uiteindelijk 
zal moeten worden genomen door diegene, die de 
dagelijkse verantwoordelijkheid draagt. Dat zijn 
de ouders, samen met de werkers in de woonvoor
ziening en a ls de ouders zich weinig of niet met 
het kind bemoeien, dan zijn het de mensen in de 
voorziening die beslissen. Er moet wel een royaal 
overleg zijn voor het besluit valt, tussen ouders, 
werkers en de geestel ijk gehandicapte zelf, voor 
zover dat mogelijk is'. 

Er valt na deze pu blikaties een korte stil te. De 
Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volksgezond
heid heeft echter niet sti lgezeten en komt met een 
richtlijn voor de besturen, directies en medewer
kers van de Nederlandse zwakzinnigeninrichtin
gen. 9 De Hoofdinspecteur voor de Geestelijke 
Volksgezondheid, H.J.A. Verhagen, schr ijft dat 
discussie hierover mogel\jk is. Zij sluit nuancerin
gen in de uitvoering van de richtlijn niet uit, maar 
ste lt tegelijkertijd dat de zwakzinnigeninrichtin
gen wel op de inhoud van de richtlijn kunnen wor
den aangesproken. 
'Bij een zwakzinnige, die niet in staat is ze lf te be
slissen en om wiens steri lisatie worqt gevraagd 
door ouders of vertegenwoordigers, omdat deze 
vinden dat er wel degelijk een indicatie tot steri li
satie aanwezig is, moet consultatie plaatsvinden 
via multidisciplinair overleg'. 

Aan dit multidisciplinair overleg moeten dan 
volgens de inspectie deelnemen: een vertegen
woordiger van diegene die de ingreep zal onder
gaan (meestal een der ouders), daarnaast iemand 
die niet tot de familie of wettelijke vertegenwoor
diger van de pupil behoort, wel in een 'professione
le' relatie staat tot de pupil (bijv. iemand van de 
groepsleiding ofvan de stafvan de inrichting waar 
de pupil woont), de arts die de ingreep zal verrich
ten, een vertegenwoordiger van de Geneeskundige 

Hoofdinspectie van de Geestelijke Volksgezond
heid en een of twee deskundigen uit de zwakzinni
genzorg, die niet in een professionele relatie tot de 
pupil in kwestie staan (een psycholoog, arts, ver
pleegkundige of maatschappelijk werker uit deze 
sector). De arts die de ingreep verricht, confor
meert zich aan de beslissing die in het overleg is 
genomen. Als dit overleg geen consensus oplevert, 
word t de ingreep niet verrich t. 

Inmiddels zijn de richtlijnen aangepast.IO Es
sentiëel voor de Geneeskundige Hoofdinspectie 
voor de Geestelijke Volksgezondheid is het volgen 
van een zorgvuldige procedure: steri lisatie bij 
geestelijk gehandicapten zal pas kunnen geschie
den na een overleg van mensen, die nauw betrok
ken zijn bij het welzijn van de betrokkene. Dit 
moeten dan zijn: de ouders ofwettelijke vertegen
woordigers van de persoon om wie het gaat en ten
minste twee vertegenwoordigers van de voorzie
ning waar de betrokkene verblijft, aan te wijzen 
door de directie. Onveranderd blijft evenwel dat 
indien er geen consensus wordt bereikt, de ingreep 
niet wordt verricht. Evenwel geldt de volgende 
nuancering: als de ouders de ingreep desondanks 
toch wensen, staat het hen vrij de betrokkene ui l 
de betreffende inrichting te halen. 

Bevoogding door deskundigen 

Deze ogenschijnlijke redelijke richtlijnen zijn in 
feite uitermate bevoogdend ten opzichte van de 
ouders. Cruciaal i namelijk de stelling dat steri li
satie alleen mag worden uitgevoerd als het overleg 
tussen ouders en 'deskundigen' een éénsluidend posi
tief advies oplevert. Aangezien veel 'deskundigen ' ui t 
de zwakzinnigenzorg a priori al negatief staan 
tegenover een verzoek tot terilisatie, zal op een 
aanvraag van de ouders in zeer veel gevallen nega
tief beslist worden. De ervaring van een onzerll 
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tegenwoordige rs een beslisse nd e rol kunnen spelen 
in deze kwes ti e. J ongerius gaa t hierop dieper in . 
Hij onderscheidt in ' Indruk ', het blad van het 

Werkverband va n Ouders rondom Interna ten, 

da t er twee ka nten aan deze zaak zitten: ten ee rste 
de vraag in hoeverre de ouders kunnen bepalen 
da t een geestelijk geha ndicapt kind gesteriliseerd 

moe t worden en ten tweed c in hoeverre ouders in 
staat zijn om een advies va n d eskundige zijde ge
geven om hun kind te la ten steriliseren, af te wij

zen. M et a ndere woordcn kunnen zij sta ppen 
ondernemen om zo' n sterili sa ti e tegen te houden? 

Om te beginnen met dil laa tste: er behoeft geen 

vrees te bestaan d a t sterilisatie bui ten toes tem
ming van de wettelijke vertegenwoordigers kan 
plaatsvinden. Zou dit toch gebeuren, d a n zou dit 

het recht op lichamelijke integriteit schenden en 

een strafbaar feit opleveren . 
H et eerste punt, de vraag of ouders hun kind 

zonder meer kunnen la ten steriliseren, laat zich 
ni et zo gema kkelijk beantwoord en, H et gaa t daar

bij om de inhoud die aan het begrip 'ouderlijke 

macht' gegeven wordt. Aan het burgerlijk wet
boek ka n worden ontleend da t ouderlijke macht 

en ouderlijk gezag niet beogen te zijn de toeken
ning aan de ouders van een beschikkingsrecht over 

hun kinderen, maar veeleer a ls een opdra ht om 
hun kinderen te begeleiden naa r een volwassen 
zelfbeschikking. Zo typee rde de kantonre hter in 

Tilburg de ouderlijke m acht a ls een bevoegdheid 
op basis va n een plicht cheppende fun cti e. H et 
kan evenwel niet ontkend worden d a t oms ook 
door ouders va n geestelijk geha ndicapte kinderen , 

de relatie die er bestaa t Lus en enerzijds de ouder
lijke mach t anderzijds de persoonsrech ten va n 
hun kinderen weinig in het oog wordt gehouden , 
De opvatting van ouderlijke macht een in de wet 

omschreven zelfstandig rech t van de oud ers ka n 

worden gezien, dat zeker in de toenemend e ma te 
aan kriti ek komen bloot te staa n. O ok kinderen 
hebben recht. De rechten van het kind kunnen ge-

steld worden tegenover de zorgpli cht van de ou
'ders, 

Op zich zelf zijn di t a llemaal misschien niet va n 
die nieuwe dingen: binnen de oud erverenigingen 
en ook in de interna ten is de discussie over ouder

lijke verantwoordelijkheid a lla ng op gang. Maa r 
het is goed om daar nog even bij stil te staa n. Im
mers: ouderlijke vera ntwoordelijkheid mag niet 
verward word en met ouderlijke macht en ouder
lijk gezag. D e beide laatste begrippen slaan op het

geen in wetboeken is vastgelegd , de oud erlijke ver
antwoordelijkheid heeft veeleer te maken met d a t

gene wat ouders zelf ervaren en voelen, kijkend 
naar en levend met een gees telijk gehandicapt 
kind. 

Rechten van de zwakó nnigen 

De Verenigde Naties hebben in december 197 1 
plechtig de rech ten van de gees telijk geha ndicap

ten geprobeerd a l een verbij zondering va n de 
universele verkla ring van de rechten van de mens. 

H e t eerste punt van de verkla ring luidt: 'De 

gees telijk gehandicapten genieten zoveel als doen
lijk dezelfde rechten a ls andere mensen' ,12 Onver
minderd gelden ook voor hen de Europese verkla

ring van de rechten van d e mens ( 1950) en een 
aanta l artikelen in diverse wetboeken, met name 
het wetboek van stra fvord ering, waarin he t recht 
op zelfbeschikking en het recht op li cha melijke in
tegriteit gewaarborgd wordt voor iedere eder
lander. In dit verba nd is het zeHbeschikkingsrecht 
e sentieel. Dit is gebonden aan de persoon en dus 

niet overdraagbaar, noch te niet te doen door bij
voorbeeld de ui toefening van de ouderlijke macht. 

Er moet bij gees telijke geha ndicapten een ant

woord worden gevonden op de vraag hoe te ha n
delen wanneer iema nd niet in staa t is zijn of haar 

zelfbeschikkingsrecht bewust uit te oefenen. 
Reeds j aar en d ag word t gewerk t aan de rech t -
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positie van de geestel ijk gehandicapten. Deze re
geling zal, naast een oplossing voor vermogen -
rechtelijke aangelegenheden, ook een oplossing 
moeten bieden voor de vraag wie en op welke 
gronden kan treden in de aan de persoon gebon
den rechten van de zwakzinnige. 

Sterilisatie kan gezien worden als een inbreuk 
op lichamelijke integriteit van - in dit geval - het 
zwakzinnige kind. Het kind zal dus toestemming 
moeten geven voor deze ingreep. Deze toestem
ming moet vrijwillig worden gegeven, zonder eni
ge vorm van dwang of drang. Betrokkene zelf is 
echter niet in staat om de rijkwijd te van deze be
slissing te overzien. Ouder kunnen niet treden in 
dit persoonsgebonden recht. Zo ver reikt de be
voegdheid, omschreven in het burgerlijk wetboek 
en gebonden aan de term 'ouderlijke macht', niet. 
De enige ui tzondering daarop is de sterilisatie op 
medische gronden . In strikte zin zal dit vrijwel nooit 
het geval zijn: de (lichamelijke) gezondheidstoe
stand van de zwakzinnige zal slechts zelden ernstig 
in gevaar gebracht worden door een zwan
gerschap. 

Er moet dus geconstateerd worden dat de ou
derlijke macht hier te kort schiet en aangezien de 
gehandicapte zelf niet tot het geven van toestem
ming in staat is, volgt hierui t de cons;lusie dat in 
geen enkel geval sterilisatie bij minderjarige en 
meerderjarige geestelijk gehandicapten mogelijk 
IS. 

Deze conclusie staat dus lijnrecht tegenover de 
aan het begin van dit artikel weergegeven mening 
van de inspectie. 6 Formeel zou de Geneeskundige 
Hoofdinspectie d us helemaal geen problemen 
hoeven te hebben met het 'verbod' zwakzinnigen 
te steriliseren: De ouders zijn bij de geldende wet
geving vrijwel machteloos. Ruimte voor een min
der enge uitleg aan het begrip 'ouderlijke macht' 
geeft de benadering van deze kwestie vanuit de 
ethiek. 

Ethiek 

Over deze problematiek hebben twee ethici hun 
licht doen schijnen: Sporken13 en Christiaens. 2 

Opvallend is de eengezindheid: in het a lgemeen 
dient nakomelingschap van zwakzinnigen te wor
den vermeden gezien de onmach t tot het opvoe
den van kinderen. Chrisliaens stelt: 'Ik heb gepleit 
voor het recht op seksualiteit voor onze gehandi
capten, zij het dat zij nooit gedwongen moeten 
worden dit recht uit te oefenen. Een authentiek
liefdevolle hulpverlening legt niet kritiekloos eigen 
seksuele normen op, maar haakt in op wensen, 
verlangens en mogelijkheden van de pupillen. 
Niet zelden volgt men dezelfde redenering ten 
aanzien van het ouderschap. Men zegt dan dal 
het recht op kinderen een onvervreemdbaar recht 
is van elke mens, evenzeer als het rech t op lichame
lijke integriteit; bijgevolg mag niemand een kin
derwens dwarsbomen , ook niet de kinderwens van 
een geestelijk gehandicapte. Het parallellisme met 
het recht op seksualiteit gaat hier niet op. In het 
recht op seksualiteit gaat het om de ontplooiing 
van een persoon zonder dat de fu ndamen tele rech
ten van iemand anders in het geding zijn. Bij het 
recht op ouderschap is het leven en de bestaans
conditie van een derde, met name het kind, wel 
in het geding. Bij verantwoord ouderschap liggen 
de belangen van de ouders en die van het kind 
in elkaars verlengde: het geluk van de ouders be
staat erin dat zij zich ten dienste stellen van een 
gelukkige ontwikkeling van de persoon van hun 
kind. 

Waar een geestelijk gehandicapte een kind ver
langt, kunnen de belangen van het paar en van 
het gewenste kind onverenigbaar zijn. Ethisch 
handelen beoogt het geluk van elk mens, niet het 
geluk van de een ten koste van de ander. De vraag 
is of de opvoedingskracht, het stimuleren tot vol
wassen zelfstandigheid, mee in deze wens is verre
kend en of het paar überhaupt in staat mag wor-
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den geacht deze opvoedingsopdracht aan te kun
nen, ook al meent het zelf van wel. Op de weeg
schaal liggen aan de andere kant van de kwaliteit 
van de kinderwens de rechtmatige belangen van 
het kind én van de samenleving, die met de opvoe
dende taak is belast als de ouders fa len. 

Er zijn beslist voorbeelden aan te halen waarbij 
het ouderschap, tegen alle verwachtingen in , vrij 
succesvol i gebleken. Het blijft altijd gis en. Een 
mens moet durven leven met risico's, maar die risi
co's moeten wel verantwoord zijn. Niet zelden zal 
de toekomst van het kind te zeer gevaar lopen. 
Niet a lleen dat, ook de toekomst van het paar zelf 
wordt zwaar belast door onmachtsgevoelens en de 
druk die het zorgenvragend kind hun oplegt. On
verantwoorde risico's mogen niet worden geno
men. Efficiënte en altijddurende contracepLie zal 
dus aangewezen zijn. 

Hoe verder? 

De conclusie vanuit de ethiek is duidelijk: de be
langen van eventuele nakomelingen mogen preve
leren boven die van de geestelijk gehandicapte. De 
huidige wetgeving is hiermee echter in strijd. Bo
vendien zullen thans veelal de wensen van de ou
ders van de geeslelijk gehandicapte tot 'altijddu
rende contraceptie' geen gehoor vinden bij de 
'deskundigen' die - om overigens ook valide rede
nen - een sterilisatie nog verwerpen als een op dat 
moment onnodig grote ingreep. Wij menen dat in
dien dit het geval zou zijn de ouder a ls eerst-ver
antwoordelijke dienen te worden beschouwd; het
zelfde standpunt is neergelegd in het verkiezing
sprogramma van 0'66. Het Werkverband van Ou
ders rondom Internaten heeft dit neergelegd in hel 
volgende procedurevoorstel: 
'Indien ouders van een diep zwakzinnig kind sleri
lisatie van hun zoon ofdochler overwegen, al dan 
niet daartoe geadviseerd, maken zij hun voorne
men bekend aan de direclie van het internaat 

waar hun kind woont. Tegelijkertijd kunnen zij 
di t voornemen voorleggen aan een gynaecoloog 
uroloog/chirurg, die de ingreep zou moeten ui t
voeren. Zowel de directie als de benaderde be
roepsbeoefenaar vormen zich zelfslandig een oor
deel over hel voorgelegde voornemen van de ou
ders. Zowel van instituu lszijde als van de zijde van 
de beroepsbeoefenaar ontvangen de ouders chrif
telijk een oordeel over de voorgenomen steri lisalie. 
Indien dit oordeel van beide zijden positief is, be
staat er, a lth ans procedureel, geen bezwaar legen 
de ingreep. Indien de arts die de ingreep zou moe
ten ui tvoeren negatief reageert en de ingreep niet 
met de persoonlijke verantwoordelijkheid in over
eenstemming acht, zullen de ouders een andere 
arts moeten benaderen. Indien het instiluu t nega
tief adviseert en de benaderde art wel bereid is 
tot het uitvoeren van de ingreep, rust op de ouders 
de morele plicht de tegenargumen ten van het in
stituut zwaar in hun oordeel te laten wegen. Dit 
zal destemeer het geval zijn , als in de door het in
stituut aangevoerde argumentatie de stem van de 
gehandicapte man of vrouw zelf hoorbaar en in
voelbaar word t. Het lijkt raadzaam om in een der
gelijk geval een p ychiater in le schakelen. Deze 
legt zijn argumenten eveneens schriflelijk vast. 
Het geheel wordl ter kennis gebrachl van de ou
ders en de arts die de ingreep zal uÏlvoeren. Indien 
deze proceduren is gevolgd, de ouders én de betref
fende arts kennis hebben van de verschillende 
pro's en contra's, kan worden gezegd dat aan de 
zorgvu ldigheid recht is gedaan. Het is dan vervol
gens aan de ouders en de uilvoerende arts om tol 
een beslissing te komen.' 

In de intramurale zwakzinnigenzorg kan op deze 
wijze worden voldaan aan de zorgvuldigheid die 
rond sterilisatie geboden is. Bovendien wordt in 
deze procedure recht gedaan aan de eigen verant
woordelijkheid van elk der betrokkenen: de gees
telijk gehandicapte waar het allemaal om gaat, de 
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ouders en de uitvoerende a rt en het instituut. 
Verm eden wordt, da t een hoogs t onzuivere ver
menging plaa tsvindt va n deskundigheid en aan de 

persoon gebonden rechten. Deze rechten immers, 
waari n het rech t op zelfbeschikking cen traal staa t, 
vormen dejuridische basis waarop ieder mens aan 
zijn leven ges talte kan geven. 

Hierin ligt ook het belang van de gehandicapte 
mens. H et zou onjuist zijn di t belang va n de inter
naa tsbewoner gelijk te stellen met de indica tiestel
ling vanuit de professionele hulpverl ening. Hier
mee is niet gezegd dat de visie en de hulp va n de -
kundigen het bela ng van de gehandicapte niet zou 
dienen, maar vermeden moet worden da t deskun
dige adviezen het bela ng va n de internaatsbewo
ner bepalen, c.q. ermee ge lijkges teld worden. 

Ongerustheid en angst bij de ouders 

Tot nu toe is nie t ingegaan op de vraag hoe de 
argumenten va n ouders moeten worden beoor
deeld. Naar ons oordeel kunnen ook gevoe lens van 
ongerustheid en angs t een reë le grond zijn voo r 
een sterilisatieverzoek. Sterili a ti e zou nimmer 
door de ouders worden overwogen als de mogelijk
heid tot zwa ngerschap ni et aanwez ig zou zijn. Als 
een meisj e nooit in haar leven eenjongen zou ont
moeten, is elke vorm va n anticonceptîe overbodig. 

De huidige internaten geven echter een samen
levingspa troon te zien, waarin voo r deze beleving 
van de ouderlijke vera n twoordelijkheid ook plaa ts 
mag zijn . Deze wat sumiere aanduiding van dit 
wezenlijke probleem geeft ech ter wel aan da t steri
lisa tie niet uitsluitend en a lleen ka n worden over-

wogen, al er sprake is van genita le seksua li teits
beleving. Als een meisj e niet of na uwelijks in j on
gens geïnteresseerd is, wil da t immers niet zeggen 
dat jongens geen bela ngstelling voor da t meisj e 
zouden kunnen hebben! 

Politiek 

H et is te hopen da t voor deze zo principiële pro
blema tiek meer bela ngstelling komt ook van de 
zijde va n de politieke pa rtij en. Alm acht van 'des
kundigen ' i een slechte zaak en met name ouders 
van gees telijk gehandicapten worden toch al zo 
vaak betu tteld! 
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