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Margo Trappenburg promoveer
de in 1 9 9 3 op een onderzoek naar 
medisch-ethische discussies in 
Nederland. Haar proefschrift 
heeft in het debat over de medi
sche ethiek een centrale plaats ge
kregen. Naar mijn mening is dit 
terecht. Het hoek heeft de discus
sie verrijkt en presenteert denk
modellen die aan normvinding op 
het gebied van de medische 
ethiek kunnen bijdragen. Het is 
goed leesbaar en maakt de lezer 
enthousiast voor de theoretische 
positie van de auteur. Echter, die 
theoretische positie roept bij mij 
ook de meeste vragen op. 

Trappenburg wil het ontstaan 
van normen in de medische 
ethiek onderzoeken. Haar uit
gangspunt is dat deze normen tot 
stand komen in een publiek de
bat. Onder publiek debat ver
staat zij niet een van overheids
wege ge'institutionaliseerd pro
ces, maar het totaal van discussies 
en bijeenkomsten waarin over 
medisch ethische vraagstukken 
gediscussieerd wordt. 

In het onderzoek worden 
vier concrete debatten bespro
ken: selectie van patienten 
(hoofdstuk 2), genetica (hoofd
stuk 3), orgaantransplantatie 
(hoofdstuk 4) en medische expe
rimenten met mensen (hoofd-
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stuk 5). Deze debatten worden 
vanuit een relatief buitenstaan
dersperspectief bekeken. Het 
doe! van de analyse van deze vier 
debatten is niet om aan te geven 
welke normen in het betreffende 
debat ontstaan zijn, maar om de 
structuur van de verschillende 
debatten met elkaar te vergelij 
ken. Op basis daarvan wordt 
verdedigd dat de structuur van 
het debat bepalend is voor de 
normen die eruit voortvloeien. In 
de woorden van ·de auteur: 'Dit 
onderzoek heeft geen hypothese
toetsend karakter; er wordt, aan 
de hand van het in de hoofdstuk
ken 2 tot en met 5 te presenteren 
onderzoeksmateriaal, in betooad 
dat de structuur van medisch
ethische debatten leidt tot het 
ontstaan van bepaalde medisch
ethische normen.' 

In het zesde hoofdstuk explici
teert de auteur deze stellingna
me. In dit hoofdstuk worden drie 
denkmodellen uit de analyse van 
de vier debatten geabstraheerd, 
die elk op een eigen wijze bij
dragen aan medisch-ethische nor
mering. Het eerste denkmodel 
noemt Trappenburg het juri
dische. Dit model is volgens haar 
het beste te vergelijken met een 
winterdijk. Het moet in extreme 
situaties overstroming voorko
men ( 2 3 2). Het tweede denkmo
del dat zij onderscheidt, is het 
liberale model, dat in bepaalde situ
aties (246) 'als een principieel 
juiste oplossing kan worden be
schouwd. Hier gaat het om zaken 
als een euthanasieverzoek door 
een autonome patient aan een arts 
die geen morele bezwaren heeft 
tegen euthanasie.' Buiten deze 
klassiek liberale situaties die be-
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trekking hebben op autonome 
personen schiet het normgenere
rend vermogen van dit model 
echter tekort. Als derde denkmo
del ziet zij het conservatieve denk
model en andere meta-perspectieven. 
Dit laatste denkmodel wordt 
conservatief genoemd omdat het 
vertrekt (247) 'vanuit een vrij 
grote scepsis ten aanzien van de 
zegeningen van de nieuwe medi
sche technologie . (Conservatief 
= conservatief met betrekking tot 
de technologische vooruitgang). ' 
Het conservatieve perspectief 
stelt de vraagstelling ter discussie 
en ( 2 6 8) 'slaagt er in de proble
m en in een meeromvattend ka
der te plaatsen. Juist daardoor 
echter is het probleemoplossend 
of normgenererend vermogen 
van dit denkmodel ( ... ) beperkt' . 
Aan het conservatieve model kop
pelt zij het aemeenschapsdenken. In 
dit denken wordt gezocht naar 
een vertrekpunt in de vorm van 
een gemeenschap die tot een 
betere probleemdefinitie leidt. 
Het probleem dat hierbij gecon
stateerd wordt, is (264): 'Waar 
halen we die gemeenschap van
daan?' 

Walzer-model 
In het laatste hoofdstuk pre
senteert Trappenburg een mo
gelijke oplossing. Dit bestaat in 
een voorstel voor een denkmo
del, waarin wellicht de moeilijk
heden uit de drie voorgaande 
denkmodellen kunnen worden 
overwonnen. Dit vierde denk
model noemt zij het Walzer-model 
omdat het gebaseerd is op de 
politieke iheorie van Michael 
Walzer. De kern van dit denkmo
del bestaat uit twee gedachten. 
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De eerste gedachte is dat verschil
lende menselijke activiteiten in 
verschillende morele sferen 
thuishoren. Deze verschillende 
sferen kennen hun eigen criteria 
voor rechtvaardigheid. Morele 
problemen treden op bij de 
vermenging van verschillende 
sferen. Als voorbeeld geeft 
Trappenburg elders: 'Een groot 
deel van morele conflicten in 
onze gemeenschap doet zich aan 
ons voor als een vorm van arens
overschrijdina. Wij bediscussi<:!ren 
de commercialisering van het 
onderwijs, de politisering van het 
onderwijs, de bureaucratisering 
van de universiteit, de privatise
ring van het overheidsapparaat, 
de medicalisering van het straf
recht, de commercialisering van 
de gezondheidszorg, de politise
ring van de kerk, de verweten
schappelijking van de politiek, de 
depolitisering van de politiek 
enzovoorts.'' 

De tweede gedachte is dat 
binnen een bepaalde sfeer bepaal
de gemeenschappelijke overtui
gingen ('shared understandings') 
aanwezig zijn. Deze gemeen
schappelijke overtuigingen kun
nen als basis dienen bij het zoeken 
naar een oplossing voor morele 
problemen. Binnen de medische 
sfeer bestaan volgens Trappen
burg de gemeenschappelijke 
overtuigingen in een uitwerking 
van de klassieke artsen-ethiek. Zij 
gaat daarbij uit van de eed van 
Hippocrates. Hieruit neemt zij 
twee elementen. In haar woor
den (3ro): 'Deze twee elemen
ten uit de eed van Hippocrates, 
de belofte van de arts zich in 
te spannen voor het heil van 
zijn patienten en de afspraak van 
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collegiale solidariteit binnen de 
artsenstand vormen de basis van 
de medische rechtvaardigheids
sfeer.' 

De oplossing van het Walzer
model is dat de drie andere mo
dellen in een overkoepelend sys
teem geplaatst worden en dat elk 
een eigen plaats in het debat krijgt 
toegewezen (332). Het juridische 
denkmodel krijgt een legitimatie 
als reservoir voor problemen die 

- niet in de eigen sfeer kunnen 
worden opgelost. Het liberale 
denkmodel maakt dat door de 
erkenning van het autonomie
beginsel binnen de medische 
sfeer behoefte niet meer aileen 
door de arts, maar ook door de 
patient zelf wordt vastgesteld. 
Het conservatieve denkmodel krijgt 
een plaats in het zoeken naar 
gemeenschappelijke overtuigin
gen. Het voordeel van het 
Walzer-model hoven het zoge
naamde aemeenschapsdenken is dat 
het zoeken naar gemeenschappe
lijke overtuigingen binnen een 
sfeer minder moeilijk is dan het 
vaststellen van een door de hele 
politieke gemeenschap gedeeld 
gemeenschapsideaal. 

Ten slotte beschrijft Trap
penburg enkele problemen die 
niet door het Walzer-denkmodel 
worden opgelost: het hellende 
vlak (pessimistisch idee dat de 
gemeenschappelijke overtuigin
gen van kwaad naar erger evolu
eren), de ijzeren ring (het geslo
ten beleidscircuit waarbinnen 
alle besluiten genomen worden; 
lijkt te worden gelegitimeerd 
door het Walzer-model) en een 
economische noodtoestand ( een 
intern goedlopende sfeer kan 
extern onoplosbare gevolgen 

veroorzaken, bijvoorbeeld op het 
gebied van de economie). 

Centrale kritiek 
In het bovenstaande ben ik 
niet uitgebreid ingegaan op de 
inhoud van de vier debatten 
die Trappenburg analyseert. Dit 
heeft twee redenen. Allereerst 
zijn de debatten zeer compact 
weergegeven, waardoor samen
vatting ervan onmogelijk is zon
der het debat onrecht te doen. 
V oor wie met de problematiek 
van de vier debatten geconfron
teerd wordt, lijken ze mij een 
goede inleiding in de stand van 
zaken in de ethische discussie. 

Een tweede reden om niet op 
de debatten als zodanig in te gaan, 
is dat het lijkt alsof deze voor 
Trappenburg van secundair be
lang zijn. Het gaat haar niet 
zozeer om hetgeen zij analyseert, 
maar om de resultaten van de ana
lyse. De vier debatten zijn nodig 
om de Walzeriaanse positie aan 
het einde van het hoek te onder
bouwen. 

Hierin schuilt mijns inziens 
een probleem. Hoewel het kri
tisch enthousiasme van Trappen
burg aanstekelijk werkt en ik 
haar geestdrift voor het sferen
model van Walzer kan delen, blijf 
ik met een aantal twijfels zitten. 
Bovendien slaat bij herlezing van 
het hoek deze twijfel terug op de 
analyserende hoofdstukken. Mij 
bekruipt het gevoel alsof Walzer 
van begin af aan in het hoek zat en 
hij aan het einde van het hoek te 
voorschijn wordt getoverd. Dat 
is jammer omdat het de positie 
van Trappenburg verzwakt. 

Methodologisch komt mijn 
probleem erop neer dat de analy-
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se van de debatten voorgestruc
tureerd lijkt te zijn door hetgeen 
betoogd gaat worden. Oat is 
waarschijnlijk onvermijdelijk, 
maar z~m in het begin verhelderd 
moeten worden. Als van het 
begin af aan duidelijk zou zijn wat 
de auteur aan het einde wil verde
digen, dan zouden de gemaakte 
keuzes kritischer gevolgd kunnen 
worden. 

Inhoudelijk is mijn probleem 
dat de debatten te weinig in 
W alzeriaans perspectief bekeken 
worden. Geen van de vier debat
ten wordt expliciet uitgewerkt 
op basis van het Walzer-model 
om te bezien welke normering uit 
dat model volgt. De studie blijft 
op het beschrijvende en analyse
rende niveau steken. De vraag is: 
hoe ontstaan normen? Maar de 
irnpliciete vraag die achter de 
keuze voor een Walzeriaanse be
nadering steekt - welke normen 
zouden passend zijn bij onze 
gemeenschappelijke overtuigin
gen? - wordt niet beantwoord. 
Een sterker en consequenter 
doorgevoerde W alzeriaanse be
nadering had wellicht tot een 
voorstel voor concrete normge
ving kunnen lei den. 

Oraaantransplantatie als 

voorbeeld 

De bovenstaande kritiek zal ik 
kort aan de hand van een actueel 
voorbeeld uitwerken: de discus
sie over postrnortale orgaantrans
plantatie. In deze discussie is het 
juridisch denkrnodel dominant. 
Hieraan kleeft een groot nadeel. 

Het zelfbeschikkingsrecht 
over het eigen lichaam strekt zich 
tot voorbij de dood uit. Dit maakt 
dat slechts op een beperkte wijze 
over orgaantransplantatie kan 
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worden gediscussieerd. De dis
cussie gaat over de vraag op welke 
wijze het beste aan dat zelfbe
schikkingsrecht tegemoet geko
men kan worden. Het toestem
rningssysteem, waarin orgaando
natie pas mogelijk wordt na 
expliciete toestemming van be
trokkene, wordt hierdoor een 
voor de hand liggende keuze. 
Eventueel zouden nabestaanden 
plaatsvervangende toestemming 
kunnen verlenen. 

Een aantal auteurs die de 
orgaandonatiediscussie niet inzet 
vanuit de donor maar vanuit de 
ontvanger, heeft grote proble
men met deze argurnentatiegang. 
Het bezwaar van deze auteurs is 
dat nezonde organen in het graf 
verdwijnen terwijl mensen op 
de wachtlijst voor donororganen 
staan. Zij zijn voorstander van 
een geen-bezwaarsysteem. In dit 
systeem mogen organen worden 
uitgenomen als er geen expliciet 
bezwaar gemaakt wordt. Het 
geen-bezwaarsysteem kan echter 
- vanwege de juridische struc
tuur van het de bat - aileen via een 
omweg in het debat verdedigd 
worden; het uitgangspunt is het 
zelfbeschikkingsrecht. 

Hier zien we volgens Trap
penburg een nadeel van het juri
disch denkrnodel (156): 'Vanuit 
het perspectief van normvorming 
is het transplantatie-debat een 
debat waarin de voorgejuridi
seerde structuur een onover
koombare hindernis is voor het 
ontstaan van nieuwe norm en.' In 
een noot ( 157) geeft zij aan dat dit 
nadeel voortkomt uit 'het meele
ven met de voorstanders van een 
geen-bezwaarsysteem, voor wie 
de voorgejuridiseerde structuur 
van de discussie in hoge mate 
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frustrerend moet zijn.' Zij voegt 
daar echter aan toe dat zij geen 
voorstander is van het geen
bezwaarsysteem: 'lk vind het lot 
van orgaanbehoevende zieken 
niet dermate zwaarwegend dat 
ten behoeve van hen een volledi
ge ornkering van de juridische 
bewijslast zou mogen plaatsvin
den.' Zij geeft aan deze opmer
king in de laatste ~wee hoofdstuk
ken uit te werken. 

Orgaantransplantatie komt 
echter in die laatste twee hoofd
stukken slechts kort terug. Aller
eerst bij de bespreking van de 
cultuur- en technologiekritiek 
van het conservatieve denkrno
del. Daar wordt aan de hand van 
orgaantransplantatie als voor
beeld van dit denkrnodel gegeven 
(25o): Het 'doorleven met 
andermans organen wordt in 
onze W esterse samenleving ten 
onrechte gewoon gevonden'. 

En vervolgens komt orgaan
transplantatie kort terug bij de 
uitwerking van het Walzer
madel. Daar (3 r 8) wordt gesteld 
dat de basisprincipes uit de sfeer 
van de gezondheidszorg onvol
doende oplossend vermogen 
hebben voor de morele vragen 
die zich voordoen met betrek
king tot orgaantransplantatie. In 
de woorden van Trappenburg 
(3 r8): 'Het is niet 'min of meer 
toevallig' en ook niet 'jammer 
voor de discussie' dat de de batten 
over orgaandonatie en over me
dische experirnenten met men
sen zijn uitgevochten op voorge
juridiseerd gebied. Walzeriaans 
bekeken is het begrijpelijk en 
ethisch juist dat deze vraagstuk
ken op juridisch terrein worden 
bediscussieerd en in juridische 
termen worden beantwoord. 
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Voor intrinsiek abnormale situ
aties schieten reguliere shared 

understandinas tekort. ' 
Deze oplossinB voor het debat 

- terugverwijzen naar het juri
disch denkmodel - vind ik onbe
vredigend. Betekent dit volgens 
haar dat het zelfbeschikkingsrecht 
bij de discussie over orgaandona
tie voorop moet staan? En als zij 
hier inderdaad positief op zou 
antwoorden: op welke wijze kan 
dit dan het beste vorm gegeven 
worden? Kan het conservatieve 

model in deze helpen bij het zoe
ken naar gemeenschappelijke 
overtuigingen, en hoe dan? Het 
nom1genererend vermogen van 
het Walzer-madel wordt hier 
onvoldoende helder gemaakt. 

Een eerste stap hiertoe zou 
genomen kunnen worden door te 
zoeken naar de gemeenschappe
lijke overtuigingen die onze om
gang met overleden medemensen 
normeren. Daarbij zijn twee pun
ten van belang. Allereerst de 
vraag of de discussie over het 
beslissysteem met betrekking tot 
orgaandonatie behoort te ver
trekken vanuit het respect voor 

Tegen de zinledigheid 
van de ouderdom 

Hans Kribbe bespreekt: 

Rob Houtepen, Op zoek naar een goede 

ouderdom: liberalisme, communitarisme en 

oerontologie, Proefschrift Maastricht, 

Kampen : KokAgora, I993· 

Ooit betekende oud tevens arm. 
Tot halverwege deze eeuw werd 
ouderdom vanzelfsprekend in 
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de wens van de overledene of 
vanuit het tekort aan organen. 
Op de achtergrond van deze dis
cussie speelt een tweede discus
sie. Deze gaat over de vraag of wij 
het lichaam van een overledene 
willen beschouwen als louter bio

loaisch restmateriaal. Mijns inziens 
leidt een dergelijke doordenking 
van onze shared understandinas tot 
een toestemmingssysteem. Een 

_ ar~entatie zou kunnen zijn: 
het lichaam van de overledene is 
meer dan louter biologisch rest
materiaal en daarom moeten wij 
in onze omgang daarmee respect 
tonen voor de wensen van de per
soon, die dit eens was. 

Tot slot 

Een verdere doordenking van 
het sferenmodel van Walzer kan 
voor het medisch-ethische debat 
vruchtbaar zijn. Een voorwaarde 
daarbij is echter dat empirische en 
normatieve positie van de shared 

understandinas uitgewerkt wordt. 
Een eerste vraag daarbij is hoe 
deze shared understandinas zich 
verhouden tot normatieve theo
rievorming, morele intui:ties en 

verband gebracht met financiele 
nood. De gestage uitbreiding van 
de verzorgingsstaat zorgde voor 
basisvoorzieningen die ouderen 
eLn hager welvaartspeil garan
deerden. Terwijl de financiele 
positie van ouderen allengs ver
beterde, werd de aandacht echter 
steeds meer op een ander proble
matisch aspect van de ouderdom 
gevestigd. Nu ouderen het zich 
tegenwoordig kunnen veroorlo
ven de arbeidsmarkt te verlaten 

politiek-bestuurlijke besluitvor
ming. Een tweede vraag gaat 
over de wijze waarop in de de
batten over en op basis van de 
shared understandinas normen ge
vonden zouden kunnen worden. 
Door een meerderheidsbeslis
sing? Door inhoudelijke consen
sus? Door referendum of parle
ment? 

Bij een uitwerking hiervan 
bestaat het gevaar dat de elegantie 
die het model nu lijkt te hebben, 
verloren gaat door theoretische 
en praktische problemen. Toch 
lijkt doordenking van deze lijn in 
normatieve theorievorming mo
gelijk. Het Walzer-madel van 
Trappenburg kan daarbij een 
goed uitgangspunt vormen. 
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om, zoals dat heet, te genieten 
van de oude dag, raken zij snel in 
een sociaal isolement. Voor ou
deren liggen er geen sociale rol
len en functies meer in het ver
schiet. De jaren van werken zijn 
voorbij, de kinderen zijn reeds 
lang opgevoed en studeren is 
een bezigheid voor jongeren. 
Ouderen participeren minder en 
minder in de maatschappij en de 
ouderdom wordt min of meer 
beschouwd als een zinledige en 


