
PERSPECTIEF 

Pluriformiteit als ideaal 
Een gesprek over m edische ethiek en ge zondheid m et Ine z de B eaufort 

Door Tineke Stegeman , Allan Va r kevisser en Ch r i s tiaan de Vr i e s 

C dV: Je bent in Rotterdam hoog
leraar Gezondheidsethiek. Hoe 
ben je daar terechtgekomen en 

wat is het belang van een hoogleraar Ge
zondheidsethiek aan een medische facul
teit? 

De ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg roepen steeds 

weer nieuwe ethische vragen op. 
Wat is de rol en de betekenis van 
de medische ethiek in het com-

IdB: Elke keer verover ik een paar uur 
erbij . Ik moet altijd eerst zorgen de dok
ters zelf mee te krijgen. 'Teach the teach
ers', zij moeten het ook belangrijk gaan 
vinden en bereid zijn er aandacht aan te 
besteden. 

IdB: Ik denk dat van belang is te weten 
dat ik theologie heb gestudeerd. Vervol
gens heb ik in Groningen gewerkt aan een 
proefschrift over medische ethiek en expe
rimenten met mensen. Daarna heb ik kor
te tijd bij het Instituut voor Gezondheids

plexe veld van medici, techno
logen en patiënten? Een gesprek 

met een gelouterd ethica. 

CdV:En? 

IdB: Soms lukt het en soms niet. Het 
hangt sterk af van de dokter. Met een 
aantal mensen doe je het samen en dan 
kun je het spannend maken. Laatst gaf ik 

• 
ethiek in Maastricht gezeten. Uiteindelijk ben ik in 1989 terecht 
gekomen bij de medische faculteit van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Men heeft ervoor gekozen om mijn leeropdracht Ge
zondheidsethiek te noemen in plaats van medische ethiek om het 
veld toch wat ruimer te maken. 
Ik zit nu natuurlijk op een ideale plek. Ik heb altijd heel graag 
aan aankomende artsen ethiekonderwijs willen geven. Het is ont
zettend belangrijk dat ze dit krijgen en ik vind het alleen maar 
jammer dat er nog zo weinig aan wordt gedaan. Het is allemaal 
mondjesmaat en er even tussendoor. Maar toch, als je de mensen 
ernaar vraagt, is vrijwel iedereen het erover eens dat als er nou 
iets is waar ze over moeten leren nadenken, het de medisch
ethische vragen zijn. Dat je ze op die problemen wijst en als het 
even kan hen zelf aan het denken zet, dat is zo nodig. Ze hebben 
er geen ervaring mee en zijn ook helemaal niet gewend om te 
schrijven of te redeneren. Een geïntegreerde medische ethiek 
moet nog worden opgebouwd. 
Het aardigste is natuurlijk het moment dat men co-schappen gaat 
lopen en zelf in de kliniek aanwezig is. Opeens zien ze wat er ge
beurt. Dan hoef je ook bijna geen onderwerpen meer aan te dra
gen. Je gaat gewoon naar een werkgroep en vraagt waar men het 
over wil gaan hebben. Ze hebben dan bijna allemaal wel iets mee
gemaakt waar ze ontzettend mee in hun maag zitten. Dat is het 
spannendste in het onderwijs omdat je ze dan ook echt hebt. Sta je 
tegenover een zaal van 100 tweedejaars, dan is het nog veel te ver 
weg voor ze. Dan hebben ze maar één ding voor ogen: 'ik wil 
dokter worden'. 

T.S. : Geef je ook nog onderwijs in deze fase? 

I/lez de BeCl /lfo rt is bijzo/l der I/Ooglera"r Gezol/(I" eidset"iek (W I/, (Ie 
Fl/.cu/l.eit Geneeskumle en Gezol/(/"eidslVete/lsc//(/I'IJe/l 'VCl /l de Erf/SI/lUS 

U" iversil.eit I.e Rotterdam. 
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• 
een college waarin ik me verkleed had als een oude conservatieve 
mevrouw, die een fel anti-euthanasieverhaal hield. Ik had het zo 
opgebou wd, dat ik er bijna zelf in ging geloven. Dit deed ik onder 
meer samen met een hoogleraar huisartsgeneeskunde. Hij heeft 
mij vervolgens weer aangevallen op het standpunt dat ik toen 
vertolkte. De studenten luisterden ademloos. Op een gegeven mo
ment herkennen ze je stem wel, maar weten dan toch niet zo goed 
wat ze nou moeten denken. Dit vind ik dus heel leuk om te doen. 
Zo breng je de ethische vraagstukken op een andere manier in 
kaart. De studenten worden uitgedaagd om er zelf over na te den
ken. Maar een dergelijke aanpak kan natuurlijk alleen als medici 
er zelf aan mee doen. 

CdV: Is het, naast waar je samenwerkt met andere docenten, ook 
een verplicht vak? 

IdB: Gedeeltelijk. Daar waar het in blokken voorkomt, is het ver
plicht. In een aantal andere blokken wordt het getentamineerd en 
we bieden ook keuzeonderwijs aan doctoraalstudenten. Naar mijn 
idee moet het evenwel in bijna àlle blokken terugkomen, zodat het 
gewoon is je met ethische vragen bezig te houden. 

A.V.: Via het onderwijs dring je door in de praktijk van het zieken
huis. Is er ook sprake van een beweging andersom? Dat de dingen 
die daar spelen vervolgens bij jou doorkomen? 

IdB: Ja. Natuurlijk trek je ook via je onderzoek lijnen naar de cli
nici. Dat is ook heel belangrijk. Ik vind nou eenmaal dat als je er
gens over schrijft, je precies moet weten waar het over gaat. 
Voordat ik ergens over begin te schrijven, ga ik altijd eerst met de 
artsen praten om er achter te komen hoe het zit. Dat heeft mij al 
voor vele misstappen behoed: dat je problemen ziet die er niet zijn 
of dat je problemen mist die er wel zijn. 
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CdV: Als je het nou over vra
gen hebt die voor iemand, een 
arts in de praktijk spelen - wat 
is dan de aard van de vraag? 
Zijn het vragen die te maken 
hebben met hetgeen men te
genkomt, zodanig dat het den
ken erover vooral consequen
ties kan hebben voor het éigen 
gedrag, of zijn het vragen die 
te maken hebben met de con
frontatie met een macro-sys
teem, waarvan men zegt: 'Ik 
kan er niets aan doen, maar 
het zàu anders moeten'. 

IdB: Beide, heel vaak zijn het 
de eigen 'micro-problemen' die 
spelen in de trant van 'Ik ben 
geconfronteerd met' of 'Mag ik 
je het geval van mevrouw X 
voorleggen'. Dan willen ze een 
antwoord. Men wil graag een 
antwoord op de vraag wat in 
dat geval moet worden ge
daan . Dit gebeurt als ze echt 
ergens mee in hun maag zit
ten. Maar als je naar die casus 
kijkt, dan spelen op de achter
grond vaak de 'macro-vragen' 
mee. Het heeft vaak te maken 
met een situatie van: 'Ik vind 
dat dit de beste behandeling is 
voor die en die persoon, maar 

IdB: Nee, dat is mij zeker niet 
opgevallen. Het hangt niet sa
men met een specialisme, 
maar met de individuele op
vattingen van één _ bepaalde 
specialist, zijn visie op zijn vak 
en op de gezondheidszorg. 
Daar wordt natuurlijk ook 
sterk verschillend over ge
dacht. Iedereen ziet het pro
bleem wel en iedereen is zich 
bewust van de schaarste, maar 
er zijn ook mensen die vinden 
dat er dan maar meer geld aan 
de gezondheidszorg moet wor
den besteed. 

CdV: Dat lijkt me een valide 
opvatting. 

IdB: Ik ben blij dat je dat zegt, 
maar als je zo'n opvatting ver
dedigt, krijg je dus iedereen 
over je heen. Dan wordt altijd 
gezegd: 'Het blijft niet bij de 13 
procent, het wordt automatisch 
meer en uiteindelijk valt ner
gens meer een grens te trek
ken'. Maar er zijn ook nog pro
blemen die niets met geld te 
maken hebben. 

T.S.: Wat mij opvalt in al die 
ik kan niet of ik mag niet' of 'Er is geen geld' . Of omgekeerd: 'Een 
patiënt wil een bepaalde behandeling, maar eigenlijk vind ik dat 
onzin en het zou niet moeten kunnen'. Een dilemma 

redeneringen, is het wisselen van perspectief en het niveau van 
analyseren. Je begint heel vaak met een individueel probleem en 

een individuele casus, en als je doorgaat, dan slui
pen daar steeds invalshoeken in die eigenlijk niet bedat op een wat ander niveau speelt, is dat men zich 

afvraagt wat de rol van de dokter is. Moet ik als 
arts enkel en alleen rekening houden met die ene 
patiënt of heb ik ook een verantwoordelijkheid te
genover de samenleving? Hoe ga ik met de beschik
bare middelen om? En wat komt het eerst als deze 
vragen allebei spelen? Wat weegt dan het zwaarst? 

CdV: En wat is de gangbare conclusie? 

IdB: Dat hangt ervan af met wie je te maken hebt. 
Er zijn artsen die vinden dat het ook hun rol is om 
de kosten van de gezondheidszorg mee te wegen en 
er zijn anderen die zeggen dat dit niet tot hun ver
antwoordelijkheid behoort, die gáán voor hun pa
tiënt. "AI moet ik zelf het vliegtuig van de luchtbrug 
vliegen, deze patiënt krijgt een transplantatie of 
een behandeling". Het wisselt sterk. 

T.S.: Maar zit er een patroon in? Zou je bijvoorbeeld 
kunnen zeggen dat internisten vaker de ene redene
ring aanhangen en chirurgen de andere? 

Inzez de 
B e aufort: 

"Iedereen is 
zich bewust van 

de schaarste, 
maar er zIJn 

ook mensen die 
vinden dat er 

dan maar meer 
geld aan de 

gezondheids
zorg moet wor
den besteed. " 
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horen tot het vraagstuk. 

IdB: Als je bijvoorbeeld luistert naar de mensen die 
zelf zeggen dat ze niet meer verder willen of je kijkt 
naar iemand in een permanent coma, waarvan men 
meent dat de behandeling moet worden stopgezet. 
Het is zonder meer een cynische vaststelling, maar 
het bespaart geweldig! Maar wat men dient in te 
zien, is dat het niet het geld is dat hier een moreel 
doorslaggevende rol mag spelen. 
Eén van de grote problemen in de discussie over ex
perimenten met mensen die in de Tweede Kamer 
wordt gevoerd, is de vraag wat je met mensen doet 
die niet zelf hun wil kunnen bepalen. Het gaat dan 
om niet-therapeutische experimenten met wilsonbe
kwamen, dus experimenten met kinderen, met co
mapatinten, met zwakzinnigen die niet gericht zijn 
op hun eigen individuele belang. Volgens het 
wetsontwerp zijn experimenten onder bepaalde 
voorwaarden wel mogelijk, maar uit de discussie be
luister ik dat men daar eigenlijk van af wil. Men 



heeft een grote angst voor het toelaten van dit soort experimenten 
en met name voor het hellende vlak waarop men zich begeeft. 
Sommigen willen dus niet-therapeutische experimenten met 
wilsonbekwamen verbieden. 
Het is een heel principiële discussie, over wat je met kinderen wel 
en niet mag doen, in hoeverre je kinderen mag gebruiken voor iets 
waar anderen eventueel beter van worden. Ik noem kinderen, 
omdat in hun geval je altijd nog het argument kunt gebruiken dat 
je het later kunt uitleggen. De opvoeder zal toch altijd rekenschap 
en verantwoording moeten afleggen aan de kinderen, of je nou wil 
of niet. Terwijl dat bij andere wilsonbekwamen niet kan, daarmee 
valt niets meer te bespreken. 
Dit is dus een principiële discussie over wat er met mensen mag, 
maar deze heeft dus niks met geld te maken. 

T.S.: Als je de kamerstukken leest, hoe sta je tegenover de argu
mentatie van het hellende vlak? 

IdB: Het argument wordt op verschillende manieren gebruikt. 
Daar is het demagogische gebruik, het wordt te berde gebracht 
door degenen die al bij voorbaat tegen zijn, ook tegen de praktijk 
zoals het nu al gebeurt. Dat heb je in de euthanasie discussie kun
nen zien. Het zijn met name de tegenstanders van euthanasie, ook 
tegen de vorm waarin het nu in Nederland gebeurt en toegestaan 
is, die met het argument van het hellende vlak komen, omdat ze 
vinden dat het nu al niet goed gaat. Omdat andere mensen er an
ders over denken, hebben ze dus iets ergs nodig om de andersden
kenden van hun gelijk te overtuigen. 
Bijvoorbeeld bij de discussie over experimenten met embryo's 
stond in de Memorie van Toelichting een verwijzing naar de toe
komst waarin de soldaten van de lopende band zouden rollen. Ik 
vraag me af waarom je dit soort argumenten zou moeten gebrui
ken, terwijl je ook kunt stellen dat je ertegen bent omdat je vindt 
dat de morele status van het embryo het niet toelaat. Dat is een 
fatsoenlijk argument waar je best mee voor de dag kunt komen. Ik 
heb vaak het idee dat de eigenlijke argumentatie, die doorgaans 
steekhoudender is, wordt verhuld. Mensen jagen elkaar angst 
aan, de stuipen op het lijf, in de hoop daarmee iets te kunnen ve
randeren. Ik vind dat niet fatsoenlijk en ook zeker niet effectief. 

CdV: Zou het niet mogelijk zijn dat in een, opzichtig misbruikte, 
moralistische argumentatie, eigenlijk een afwijzing van een cul
tuurontwikkeling verscholen zit? Heeft men dat altijd zelf door? Ik 
merk in gesprekken vaak dat iets heel gauw een moreel vraagstuk 
noemt, terwijl men het heeft over cultuurontwerpen die worden af
gewezen. 

IdB: Dan is het ook belangrijk dat te expliciteren! Hoewel ik moet 
zeggen dat ik zelf meer belangstelling heb voor het 'kleine morele 
vraagstuk', dan voor de 'grote' discussie over de culturele ontwik
kelingen. Ik krijg wel eens het verwijt mij alleen maar daarmee 
bezig te houden, men vraagt me dan naar mijn visie op dé gezond
heidszorg en ook dat blijkt dan eigenlijk nog te beperkt. Het punt 
is, ik heb daar wel ideeën over maar het is niet echt mijn onderw
erp. 

A.V.: Ik begrijp dat je probeert om op een niet-klinische manier 
ethiek te geven. Je wilt dan praten over concrete gevallen. Dat kan 
voor de medici bedreigend zijn. Merk je daar iets van in hun re-
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acties? 

IdB: De oppositie van medici heeft vooral te maken met hun wei

gering -en dat kan ik me ontzettend goed voorstellen en ik ben het 
er ook wel mee eens- algemene oordelen te geven over wat wel en 
niet deugt. Ik vind het ook niet mijn taak om ze te geven. Wat wel 
mijn taak is, is te zorgen dat zij zoveel mogelijk argumenten in 
huis hebben om er zelf over te kunnen beslissen en te vinden of 
het nou goed was of niet. 
Maar je hebt wel gelijk dat ze altijd denken dat je zo'n oordeel 
gaat geven. De oppositie tegen de toegepaste ethiek en in het bij
zonder de medische ethiek, - van bijvoorbeeld Gerard de Vries of 
Hans Achterhuis, Ten Have - die staat op het standpunt dat wij, 
als medisch ethici, ons met de verkeerde problemen bezighouden. 
Het standpunt van De Vries is dat in de gezondheidszorg nu een
maal tragische dilemma's bestaan en dat je niet moet denken dat 
je daar een analyse van plicht jes, recht jes en belangetjes op van 
toepassing kan verklaren om de problemen dan op een weegschaal 
te leggen en er zo wel een goed besluit uit komt. Die kritiek is on
terecht omdat ethici zo niet werken. 

T.S.: Wat bedoelt hij als hij zegt dat nu eenmaal tragische situaties 
bestaan? 

IdB: Dat is natuurlijk ook zo. Hij heeft gelijk, maar wij verschillen 
van mening als hij zegt dat je daar op een heel andere manier, als 
ethicus of als filosoof, mee om zou moeten gaan. Je zou het bijvoor
beeld moeten beschrijven om je lessen eruit te kunnen leren. 
Volgens hem moet je het proces ook niet in stukjes willen hakken. 
Watje als ethicus wel probeert. Ik probeer de verschillende dingen 
die meespelen te ontrafelen. 
Hij heeft het met name over neo-natologie en wat ik wel degelijk 
doe, is bij het beslissen over doorbehandelen van gehandicapte 
pasgeborenen, te kijken wiens belangen er nu eigenlijk een rol 
spelen. Ik vind dat cruciaal voor je uiteindelijke morele beslissing. 
En natuurlijk loopt dat door elkaar en natuurlijk zijn het belang 
van het kind en van de ouders sterk verweven en ben je tot op ze
kere hoogte met een theoretische exercitie bezig als je deze uit el
kaar wilt halen, maar toch is dat heel verhelderend. Zo werkt het 
natuurlijk niet. 
Een deel van de oppositie heeft ook te maken met het feit dat wij 
ons niet bezighouden met de fundamentele levensbeschouwelijke 
vragen. Zoals ik al zei vind ik het moeilijk om met die kritiek om 
te gaan, omdat het misschien ook een beetje waar is. Ik hou me nu 
eenmaal graag met concrete problemen bezig. 

CdV: Wat verstaje onder het levensbeschouwelijke? 

IdB: Daarmee doel ik ondermeer op de idee van een blauwdruk 
zoals bijvoorbeeld een katholieke levensbeschouwing die levert, 
een coherent en systematisch geheel van overtuigingen. Daar zit 
een visie achter, die consequenties heeft voor die deelproblemen. 
Onderzoek met embryo's vanuit een katholiek perspectief is voor 
vele katholieken onaanvaardbaar, vanwege de status van het em
bryo binnen die geloofsovertuiging. 

T.S.: Bedoel je hier ook mee dat de levensbeschouwing impliciet de 
weging van de argumenten bepaalt? Op zich i-s dit heel nuttig om 
van elkaar te weten. Het zou betekenen dat je in een dialoog met 
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een overtuigd katholiek onderscheid kunt maken, zo van, 'Ik be
grijp jouw argumenten, wetende dat ze binnen deze door jou geac
cepteerde en waardevolle context worden gemaakt'. Dat zou een bij
drage kunnen zijn van de ethiek, om deze ideologiseringen expliciet 
te maken. 

IdB: Ja, alleen de mensen hebben dit niet duidelijk voor ogen en 
dan heb je een probleem. De discussie over het onderzoek met em
bryo's is een goed voorbeeld waarin de fundering van morele 
overtuigingen zonder meer ter sprake 

CdV: Waarop ik doelde is dat de diversiteit of pluraliteit altijd in 
het gedrang moet komen waar de levensvragen worden geredu
ceerd tot systeem vragen. Het denken over volksgezondheid als syst
eem laat geen ruimte voor de eigen levensvragen van de patiënt. 

IdB: Ik ben daar minder somber over. Laat ik een praktisch voor
beeld geven. Een pasgeborene van islamitische ouders. Als je ziet 
wat er gedaan wordt om er achter te komen hoe de wereld er voor 
hen uitziet, wat er dan wel en niet met het kindje mag gebeuren! 

Dat vind ik heel indrukwekkend. 
moet komen. Dat kan niet anders. 
Hirsch Ballin denkt er over zoals hij 
erover denkt, omdat hij katholiek is. 
Dat heeft onmiddellijk consequenties 
voor zijn visie. En dat geldt in de eu
thanasie-discussie natuurlijk ook. 
Toch blijf ik zoeken naar een gebied 
waarop je er wel over kan praten en 
soms ook consensus kunt bereiken, 

Patiënten zijn zèlf geen gebro- CdV: De extremiteit van het etnische 
verschil is op het ogenblik grote aan
dacht waard. Maar hoe is het gesteld 
met al die kleine alledaagse verschil
len? Komen die aan bod, kan daar aan
dacht voor bestaan in die grote me
dische fabrieken? 

ken been of 'een geval', maar 

gewoon een meneer of 

mevrouw die en die. 

juist vanuit die verschillende achtergronden. 
Eigenlijk is hiermee het probleem en ook de mogelijkheid van de 
pluriforme samenleving geformuleerd. In tegenstelling tot wat 
sommigen zeggen, is deze pluriformiteit volgens mij geen teken 
van morele armoede. Je hebt er twee opvattingen over. Aan de ene 
kant de idee dat het een teken van armoede is dat een samen-
leving het over een boel dingen niet eens is en dan zeg je dus maar 
dat je je tot het absolute minimum beperkt voor wat nodig is om te 
overleven. De rest laten we vrij want we worden het toch niet eens 
en iedereen trekt zich terug in zijn eigen zuil. Dat is de armoede
versie. De andere versie is dat je erkent dat aan de pluriformiteit 
de individuele vrijheid ten grondslag ligt, die zo cruciaal is voor 
mensen dat je deze dus waarlijk een ideaal acht. Niet een armoe
de-oplossing, maar dat je oprecht vindt dat de nadruk moet komen 
te liggen op de autonomie. De opvattingen van anderen worden 
dan serieus genomen, omdat het hun opvattingen zijn, hetgeen 
overigens helemaal niet betekent, dat je er niet over kunt praten. 
Ik acht het ontzettend belangrijk dat individuen zèlf kunnen be
slissen en ook de ruimte daarvoor krijgen. Dit wordt door mij niet 
opgevat als een teken van armoede omdat men het niet eens kan 
worden en dus alles wat ons bindt verloren is gegaan. 

CdV: Je ziet hier twee bewegingen. Aan de ene kant heb je het ge
voel van verval van moraliteit en van de vanzelfsprekendheden 
van de levensbeschouwing. Maar je hebt ook een andere visie en 
dan kom je op het terrein van de cultuurkritiek. Het gaat dan om 
een kijk op de samenleving als één geheel, als één systeem, waarin 
diversiteit of pluraliteit altijd gecompliceerd is. Er wordt gedacht 
in termen van een eenvoudige middel-doel relatie, waarmee ge
poogd wordt een homogene ruimte af te bakenen waarin de dingen 
vastgesteld kunnen worden, opdat tot beleid gekomen kan worden. 
Dit laatste is geëigend geworden in de sfeer van de politiek. 

IdB: Dat moet natuurlijk ook tot op zekere hoogte, maar dan 
wordt het voor de ethiek ook interessant. Dan is de vraag aan de 
orde waarom je dit beleid wilt, waar het beleid uit bestáát? Mogen 
de individuen zelf ergens over beslissen of bestaat het beleid uit 
het voornemen om iets voor iedereen gelijk en op één bepaalde 
manier te regelen? 

7 

IdB: Het is zo dat, bijvoorbeeld in het AMC, zoals jij beschreef in je 
gesprek met Hans Achterhuis (Idee nr. 5, 1992) alleen al de om
geving kan anonimiseren. Het is niet meer zoals vroeger. De op
komst van de medisch ethiek heeft ook veel te maken met het pro
test van mensen, dàt zij geen gebroken been zijn, of een 'geval', 
maar een mevrouw of een meneer die en die. Hier komt overigens 
wel verbetering in, zeker gezien hoe artsen daar vaak mee om
gaan. Dit is sterk vanuit de patiëntenbewegingen benvloed. 
Mensen die zich slechts een nummer voelden. De hele kritiek op 
de medische macht, die op een gegeven moment ook door een 
aantal artsen zelf aan de kaak is gesteld. Mensen zijn overal mon
diger geworden, in de stomerij èn in het ziekenhuis. Ik ontken 
evenwel niet dat het nog verbetering behoeft. 

CdV: Er zijn twee niveaus te onderkennen. De relatie tussen arts en 
patiënt, laten we zeggen: het menselijk contact. Daarnaast heb je 
de systeemwerking van het ziekenhuis. Het gaat me om het effect 
hiervan op de mogelijkheid van menselijk contact op zichzelf 
T.S.: Je moet je wel realiseren dat bijvoorbeeld het AMC een con
cept uit de jaren zestig is. De hele visie vanuit de bouwkunde, op 
hoe een ziekenhuis als een multi-functioneel centrum zou moeten 
worden opgezet, is niet iets dat je de professie kunt aanrekenen 
want die heeft zich hier zelfs enorm tegen verzet. Het is een denk
wereld die vanuit de architectuur, uit het denken over organisato
risch management is voortgekomen, omdat het efficiënt zou zijn. 
Eigenlijk is het zo dat toen het AMC er eenmaal stond, iedereen het 
erover eens was dat het nooit gebouwd had mogen worden. Als je 
nu kijkt naar het nieuwe Academisch Ziekenhuis Utrecht, dat van 
een latere datum is, of het Academisch ziekenhuis in Leiden, dan 
zien die er heel anders uit. 
Weliswaar zijn ze nog steeds groot en multifunctioneel, maar er is 
zeer veel aandacht besteed aan het huiselijker maken van units en 
afdelingen. 
CdV: Is het probleem dan verholpen? Het ziekenhuis blijft een 
constructie van een realiteit, hoe huiselijk deze ook is vormgegeven. 
Wat geconstrueerd wordt, is een ruimte waarbinnen je heel weinig 
keuzes kunt maken. En om mijn vraag uit te breiden, geldt een 
dergelijke probleemstelling niet voor het hele 'systeem' van de 
volksgezondheid? Is de 'keuze' toch niet veelal afgeleid van de sys
teemvereisten? De medische mogelijkheden en onmogelijkheden 
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zijn toch veel te gecompliceerd geworden. De patiënt wordt, over 
het algemeen te snel, naar een individueel 'keuzenoverzicht' geleid. 
Een dergelijke protocollering wekt bij mij de indruk dat je wordt 
binnengeleid in de administratieve realiteit van het medische ma
nagement. Zo kan de situatie zich voordoen dat j e een lijst met 
ziektes of aandoeningen krijgt voorgelegd, waaruit enkele mogen 
worden aangekruist, waarop je dan wordt onderzocht. Over 'keuze' 
gesproken! 

IdB: Dat er een lijst is, is alleen maar pra~tisch. dan weet iemand 

die het moet gaan uitzoeken in een laboratorium precies waar de

ze naar moet kijken. Het zit 'm in de beperking van het aantal mo

gelijkheden, daar kan zich een ethisch probleem voordoen. 

Waarom het er vijf zijn en niet drie of acht, dat valt moeilijk te 

verantwoorden. Het laat zien dat artsen langzamerhand ook het 

spoor bijster zijn. Zij menen dat ze tegemoet komen aan wat de 

patiënt graag wil: zelf kunnen kiezen. "Mevrouw, ik beslis niet 

voor u, we doen het samen." Maar hier is medische kennis voor 

nodig en dus een gesprek en die mogelijkheid is er vaak niet of te 
weinig. En vergeten wordt dat je nou juist naar de dokter gaat, 

omdat die moet weten waar je last van hebt. Het gaat hier dus om 

de specifieke verantwoordelijkheid van de arts. 

Let wel , het principe van de protocollering is op zichzelf niet ver

derfelijk. Het is efficiënt en voorkomt ook beunhazerij. Het pro

bleem ontstaat wanneer bijvoorbeeld uit financiële overwegingen 

er een te beperkt aantal mogelijkheden kan worden aangekruist 

op het lijstje. 

T.S.: Maar het is toch de arts die de kansrekening op succes geeft 
en dus de keuze maakt, ook al gebeurt dit in overleg met de pa-

8 

tiënt? 
A.V.: Zou de patiënt hier niet veel gemakkelijker, dan veelal het 
geval is, moeten kunnen terugvallen op de huisarts? Die zou de pa
tiënt toch minstens kunnen voorbereiden op deze procedure van 
protocollering. De huisarts zou veel nadrukkelijker adviseur die
nen te zijn. Hij functioneert als het ware als poortwachter van het 
systeem. 
CdV: Sterker nog, zou de huisarts, gezien de complexiteit èn de be
langen die op het spel staan, niet de rol van 'advocaat' op zich 
moeten nemen. Hij of zij kan toch de patiënt het beste begeleiden in 
zijn gang door de instellingen? 

IdB: Ik denk inderdaad dat de huisartsen praatpaal , gespreks

partner, voor de patiënt moeten kunnen zijn. Je krijgt bij een spe
cialist keuzemogelijkheden voorgelegd en die dien je behoorlijk te 

kunnen overwegen. En dit geldt helemaal bij de bepaalde voor

lichting, zoals in het geval van bijvoorbeeld reageerbuisbevruch

ting. Maar het is niet alleen een kwestie van de dokters, het zijn 

ook de patiënten. Ook zij zouden zich moeten realiseren hoe zij de 

dokter gebruiken, zijn gáán gebruiken. Een probleem dat zich 

voordoet -en dat is een cultuurprobleem- is dat je naar de dokter 

gaat als je een probleem hebt. Of je nou pijn in je teen hebt, vage 

klachten of een huwelijksprobleem, waardoor je te gespannen 

raakt. Mensen gaan naar de huisarts omdat zij iets van hem ver

wachten dat méér is dan waar die voor is opgeleid. 

CdV: Je noemt het een cultuurprobleem. Speelt hier de enorme ont
hechting niet een rol, die het gevolg is van het 'verstedelijkings
effect'. 
Ik bedoel de afbraak van de oude sociale verbanden en de verande-
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ring van de geïntegreerde sociale leefomgeving in het grootschalige, 
onpersoonlijke, stedelijke leefverband. In het algemeen geldt het 
wellicht voor wat wij het proces van individualisering zijn gaan 
noemen. 
A.V.: Ja, als wij praten over de anonimiserende werking van de 
zorg en het bureaucratische probleem dat hier speelt, vergeten we 
dan niet dat in de traditionele gemeenschap hier iets tegenover 
staat? Dáár heeft men een alternatief, dat is levenskunst, iets dat 
je, geloof ik, in sommige 'lagere' sociale milieus ook nog wel aant
reft? 

IdB: Ik betwijfel of je gelijk hebt. Het klinkt heel romantisch. 
Maar voor zover ik weet, wordt in de lagere sociale milieus veel 
meer gebruik gemaakt van de gezondheidszorg. Het zou me niet 
verbazen als de aandacht voor het medische en het medisch etiket 
daar nog het meest voorkomt. 

T.S.: Er is wel een duidelijk verschil in medische consumptie tus
sen stads- en plattelandsbevolking. 

IdB: Ja, ik kom zelf uit een dorp. Daar kunnen de kinderen nog 
even worden opgevangen als dat nodig is - daar wordt nog een 
grog gemaakt. Deze soort van sociale verbanden, de sociale co
hesie, geeft ook minder ziekte. Een aantal psycho-sociale factoren 
spelen er niet en bijvoorbeeld eenzaamheid heeft er een andere 
betekenis. Om het zo maar eens te zeggen, men gaat niet naar de 
dokter omdat men eenzaam is. 
De vraag van de levenskunst vind ik op zichzelf een moeilijk punt. 
Misschien gaat het erom dat de moderne mens zijn lot niet of veel 
minder kan aanvaarden. Levenskunst bestaat er toch in iets van 
je leven te kunnen maken, inclusief al die dingen waar je zelf niet 
de hand in hebt. De moderne mens is anders. Die wil het op zijn 
manier en gebeurt dat niet dan wordt ie boos. Hij zoekt het in de 
gezondheidszorg of in de drugs. Het vermogen om je neer te leggen 
bij hetgeen je overkomt, lijken we verloren te hebben. Althans dit 
beeld geven velen. 
Maar ik moet hieraan toevoegen, dat ik zelf ook liever strijdend 
ten onder ga. Ik vind het spannend dat mensen zich niet meer bij 
hun lot neerleggen. 

CdV: Ik meen dat er dan twee betekenissen door elkaar lopen. In 
deze laatste betekenis die je geeft - het kan toch heel goed zijn dat 
men daarmee aangeeft zich veel te systeemafhankelijk te voelen. 
Als iets anders jouw lot bepaalt, dan ga je daar achteraan. Het is 
dan een essentieel cultureel-democratisch probleem, de mate waar
in je invloed hebt op hetgeen je leven bepaalt. 

IdB: Je bedoelt datje die zelfstandigheid eigenlijk al niet meer zelf 
kan kiezen omdat het systeem al bedacht heeft in welk hokje jij 
past? Daar kan je dan niet meer aan ontkomen. Het systeem heeft 
een antwoord, voordat jij wist wat er aan de hand was. Het is wel 
een beetje een somber wereldbeeld. 

CdV: Somber? Dat hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. In elk 
geval zijn dan de tegenstellingen formuleerbaar. Jij wilt toch ook 
liever het gevecht aangaan dan je erbij neer te leggen? 
T.S.: Laat ik een ander voorbeeld noemen, de dak- en thuislozen. 
Het lijkt erop alsof een aantal mensen in de samenleving afhaakt, 
omdat het systeem hen het functioneren onmogelijk maakt. Mensen 
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hebben soms onvoldoende sociale vaardigheden om de samenhang 
van al die bureaucratische, op elkaar geënte, systemen te door
schouwen. Wat betekent dat ze met lege handen komen te staan 
want ze worden zo overdonderd dat ze het eenvoudigweg niet meer 
weten en afhaken. 

IdB: Zijn er niet altijd mensen, in elke samenleving, die buiten de 
boot vallen? 

T.S.: Ja, wellicht maar er lijkt nu een exponentiële toename te zijn 
van mensen die zich terugtrekken uit de maatschappij, omdàt deze 
zo complex en ingewikkeld in elkaar zit. De brug tussen wat jij aan 
vaardigheden hebt en wat er van jou aan vaardigheden gevraagd 
wordt om in het dagelijks leven te functioneren, kan niet meer ge
slagen worden. 

IdB: En je bent niet zwakzinnig genoeg om onmiddellijk in een in
richting te worden opgenomen waar alles voor je gedaan wordt. 
Het is waarschijnlijk zo en dat geldt dan niet of veel minder voor 
de hoger opgeleiden. Ik denk dat een 'rapport' tussen jou en de 
hulpverlener er wel bij vaart wanneer het gebeurt in een taalge
bruik dat beiden kunnen begrijpen. Als dat niet meer zo is en dat 
is voor een behoorlijke groep het geval, dan valt hier een gat, dat 
moeilijk opgevuld kan worden, maar waar uiteraard iets aan ge
daan moet worden. 

T.S.: Het domein van de geneeskunde, de wetenschappelijke basis, 
is eigenlijk zo klein. Het andere domein, dat van de geneeskunst, is 
nog zo ontzettend groot. Vanuit de medische professie is er een 
soort van overreactie ontstaan. Daar is protocollering' mede een 
uitvloeisel van een 'medical decision-making', daar zijn de gezond
heidswetenschappen een uitvloeisel van en ook medical technology 
assessment. Wat we nu beginnen in te zien op dit moment is dat 
deze instrumenten een overwaardering hebben gekend. 

IdB: Wat er nu geschiedt, is dat het praktische terrein van de ge
neeskunst met de wetep.schappelijke methode van de geneeskun
de ontgonnen gaat worden. Vandaar onderzoek naar de persoon 
van de arts en of hier wel voldoende genezend effect van uitgaat. 
Dit hele grote terrein, dat we niet kennen maar waarvan we 
weten dat het belangrijk is, gaat volgens diezelfde methode ont
gonnen worden. Hier zitten goede kanten aan omdat dan ook een 
heleboel rommel verdwijnt, maar er zitten hele nadelige kanten 
aan omdat het weer diezelfde reductie met zich mee zal brengen, 
die nu eenmaal eigen is aan deze wetenschappelijke onderzoeks
methode. 

T.S.: Er zit ook nog een andere kant aan, omdat de wetenschappe
lijke instrumenten van het ene domein, worden gebruikt voor ana
lyses van het andere domein dat zich daar niet voor leent. 

IdB: Nee, maar pas op. Er zijn ook ontwikkelingen binnen de me
dische technology assessment die dit inzien en proberen te verdis
conteren. Men zoekt naar manieren om datgene waarvan gedacht 
werd dat het onmeetbaar was toch in de analyses te betrekken. Er 
worden bijvoorbeeld twee technieken vergeleken. Het zijn technie
ken die veel ethische vragen oproepen. Tot nog toe werd vaak al
leen máar uitgerekend hoeveel het kost en hoeveel levensjaren het 
opleverde. Maar men komt nu tot het besef dat het niet voldoende 
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is om een goede beslissing over zo'n techniek te kunnen nemen. Er 
wordt nu gezocht naar mogelijkheden om de morele kanten aan de 
beslissing ook te verwerken. Men is wel degelijk op zoek naar iets 
dat een vollediger beeld kan geven. 

CdV: Waar ik benauwd voor ben en wat je ziet gebeuren, niet al
leen in de gezondheidszorg maar ook elders, is dat wanneer techno
logisch opgeleide mensen zich bezig gaan houden met niet techno
logische problemen, zij die altijd weer definiëren in technische ter
men. Ik vind dat om meerdere redenen problematisch, maar vooral 
omdat het de fantasie indamt. Ik kan me voorstellen dat je vanuit 
de medische ethiek hier commentaar op kunt leveren, het in ieder 
geval als een specifiek probleem benadert. 

IdB: Ja, maar ik moet er wel bij zeggen dat het soms wat gemak
kelijk is om negatief te reageren. Ik vind dat je niet de hele tech
nologie op één hoop kunt gooien. Je dient technologieën steeds te 
vergelijken met het alternatief. Wat levert het op als we kijken 
naar het leven van mensen, worden ze gelukkiger of niet? 

CdV: Wordt er dan over deze vragen gesproken? 

IdB: Dat doet men gezamenlijk met andere disciplines. In zoge
naamde Quality of life-studies werken technologen samen met 
psychologen en sociologen en wordt ook gekeken naar hoe mensen 
er op reageren. 

CdV: Bestaat er communicatie tussen de verschillende disciplines 
over de inzet van technologie? 

IdB: Non stop. Moetje iets wel of niet doen? Artsen beginnen vaak 
zelf met het te problematiseren. 

CdV: En komen die vragen van artsen dan terecht bij de managers, 
bij beleidsmakers en bij de mensen die de technologie ontwerpen? 
T.S.: De rol van de medische ethiek zelf is heel belangrijk in dit 
soort processen. Kijk ook maar eens naar wat er gebeurt bij de 
overdracht in een ziekenhuis. Er is veel meer overleg en mensen 
spreken elkaar aan op hun verantwoordelijkheid. 

IdB: De discussies over technologie zijn niet alleen maar kosten 
gerelateerd. De vraag: 'Wat doen we er mee?', wordt meer en meer 
gesteld. De ervaringen worden ook vertaald in hoe je de technolo
gieën evalueert. Bij technology-assesment studies wordt te
genwoordig ook dikwijls een hoofdstuk over ethische vragen opge
nomen. 

CdV: Dat kan ik me wel voorstellen. Op elke werkvloer worden der
gelijke conclusies getrokken, maar zij blijven vaak impliciet en zon
der consequentie. Mijn kritiek op het beleid en vooral de politiek is 
dat men zich niet baseert op deze ervaringen. Men hoort eigenlijk 
alleen de door derden vertaalde ervaringen. Hoe ligt dit voor de 
gezondheidszorg? 

IdB: Veel verloopt via de 'medisch-ethische commissies'. Bijvoor
beeld alle onderzoeksprotocollen moeten langs deze commissies. 
Hoe het er werkelijk aan toe gaat, komt echter niet bij de politiek. 
Op instellingsniveau is de communicatie wel via de medisch-

ethische commissies gerealiseerd. Ook hier moet worden opgepast 
voor bureaucratisering. In elke commissie spelen natuurlijk grote 
belangen, bijvoorbeeld of een bepaald onderzoek wel of niet door
gang zal vinden. Maar de artsen zijn over het algemeen zeer 
kritisch. Ik heb daar zelfs bijna geen rol meer in, ze stellen zelf de 
ethische vragen en aspecten aan de orde. Ik hoeverre dit proces 
kan verbureaucratiseren, hangt af van de verhoudingen in de in
stelling en van de houding van de mensen die het uitvoeren. 

CdV: En wat gebeurt er als de afstand tussen beleid en uitvoering 
wordt vergroot, zoals dat nu in zwang schijnt te zijn? 

IdB: Dat is funest. Er is vaak sprake van sdujnprocessen. Bin
nenkort komt er waarschijnlijk een centrale medisch ethische 
commissie. Dit kan als een teken van wantrouwen jegens de loka
le medisch ethische commissies worden opgevat. Dan moet je op
passen. De lokale comnrissies zetten vaak veel op het spel. Er zijn 
nu over de 200 medisch ethische commissies die zich over onder-._, 

zoek en beleidsvragen buigen. Bijvoorbeeld, hoe gaan we in deze 
instelling om met euthanasie en welke procedures moeten we dan 
in acht nemen. Sommige commissies codificeren ook. Het begint 
vaak met nota's maar al die commissies hebben daarnaast als 
voorname taak om het gesprek op gang te brengen in huis. Ik 
moet echter wel opmerken dat het aantal afgekeurde onderzoeks
protocollen ontzettend laag is. 

T.S.: Vraagt men zich dan inderdaad van tevoren reeds af of iets 
ethisch verantwoord is of niet? 

Idb: Ja, dat gebeurt en ook doordat er tijdens een bespreking in de 
commissie kanttekeningen worden gemaakt en het voorstel daar
na wordt verbeterd. De centrale commissie zal deze voeding 
bijvoorbeeld node missen. 
Ik zit in de KEMO (Kerncommissie Ethiek Medisch Onderzoek), 
die lokale onderzoeksvoorstelJen pas bespreekt als men dit op het 
lokale niveau zelf wil. Het verschil met de centrale medisch-et
hische commissie is dat bij de KEMO de bespreking via de lokale 
commissies verloopt. Ook zijn de adviezen niet bindend. 

CdV: Het optreden van de lokale commissies vind ik interessant. Je 
zou deze kunnen opvatten als voorbeelden van lokale democratie, 
of van democratisch overleg binnen de instelling. En als zodanig is 
het een voorbeeld van culturele democratie, zoals wij dat uitwerken 
in het wetenschappelijk bureau. 

IdB: De inzet in de lokale medisch ethische commissies is inder
daad groot en dat vind ik niet verwonderlijk. De problemen die be
sproken worden gaan mensen ter harte en het is bovendien enorm 
spannend. 
Er worden in zo'n commissie felle discussies gevoerd, ethische dis
cussies op hoog niveau. Als een centrale commissie dit over zou 
gaan nemen, omdat het zogenaamd voor een lokale commissie te 
moeilijk is, dan werkt het zonder twijfel bureaucratisering in de 
hand. Bovendien krijg je onvermijdelijk politieke benoemingen in 
zo'n commissie en zal de levensbeschouwelijke achtergrond van 

degene die benoemt een belangrijke rol gaan spelen. Ik heb zo 
langzamerhand toch al het gevoel dat de levensbeschouwing van 
Hirsch Ballin mij wordt opgedrongen .• 
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