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Medische ethiek 
voor sociaal
democraten? 

Wat sociaal-democraten in 
de eerste plaats bindt is een 

stereotiepe verloop van de 
politieke discussie: de libe

gemeenschappelijk stand
punt over sociale rechtvaar
digheid, en dit standpunt 
staat los van levensbeschou
wing en dus van de daaruit 
voortvloeiende norm en. 
C.hristen-democraten delen 
een opvatting over de zin 
van het Ieven, en hieruit 

RONALD PLASTERK 
ralen en PvdA zijn voor, 
CDA is tegen, en er wordt 
een compromis gevonden. 
Oat er een compromis tot 
stand komt is op zichzelf 
prima, dat is wezenlijk 
voor de democratic, maar 
de inhoud ervan is vaak 

Moleculair biolooa verbonden aan het 

Nederlands Kanker lnstituut en bijzonder 

hooaleraar Moleculaire Microbioloaie 

aan dejaculteit Geneeskunde van 

de Vrije Universiteit 

vloeien morele standpun-
ten voort over Ieven en dood. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat actuele discussies over medisch 
ethische kwesties veelal vanuit het CDA worden 
gei'nitieerd. Wat echt telt, het verkiezingsprogram
ma van het CDA, bevat krachtige standpunten over 
in vitro fertilisatie en pre-implantatie technologic, 
over embryo onderzoek, over pre-natale diagnos
tiek etc. Meestal komt het neer op beperken of ver
bieden. 

Het is om verschillende redenen wenselijk dat 
de PvdA probeert gedachten te wijden aan medisch 
ethische kwesties. Ten eerste zijn het zaken die het 
publiek zeer aanspreken. Er is een duidelijke maat
schappelijke tendens waarneembaar dat individuele 
dilemma's en keuzen interessanter gevonden wor
den dan verdelingsvraagstukken en maatschappij
hervormingen. De toegenomen interesse hangt ook 
sam en met de snelheid waarmee nieuwe ontwikke
lingen in het erfelijkheidsonderzoek zich voordoen: 
men maakt zich ernstig zorgen waar dit allemaal 
heen gaat. Die zorg speelt niet aileen in christelijk
democratische kring, maar ook in de eigen achter
ban. 

Het belang van een sociaal-democratische visie 
op 'immateriele kwesties' is groot. In het verleden 
was de discussie vee! te een-dimensioneel. God's 
wet versus de libertijnen. CDA en klein rechts die 
hameren op 'normen en waarden', en daarmee blij
ken te bedoelen dat ze hun eigen normen belangrij
ker vinden dan die van anderen. De wetten op 
abortus en euthanasic dragen aile sporen van het 

nauwelijks verdedigbaar. 
Wanneer de discussie be

vrijd wordt van de al te simpele polariteit tussen 
christelijke moraal en de rest dan ontstaat er ruimte 
voor discussies die mijns inziens veel wezenlijker 
zijn. Oit wordt ge'illustreerd door de psychiater 
Koerselman die (nadrukkelijk onder vermelding 
dat hij niet christelijk is) bezwaar maakt tegen het 
stand punt vanuit de K N M G dat artsen aan sui'cide 
van depressieve patienten zouden mogen meewer
ken. Hij vindt dat een arts dat nooit zou moeten 
doen, niet omdat God het verbiedt, maar omdat het 
de taak van de arts is depressie te behandelen, en 
niet er aan toe te geven (NRC Handelsblad 21 mei 
1994)-

0it artikel beoogt een aantal uitgangspunten te 
geven die een rol zouden kunnen spelen bij sociaal
democratische standpunten over medisch ethische 
kwesties. Het zijn enigszins onderscheidende stand
punten, dat wil zeggen dat ze in hun samenhang 
'typisch PvdA' pogen te zijn. 

Belana van mensen voorop 

Uitgangspunt is de zorg voor het belang van men
sen. De eerste vraag die gesteld wordt bij het 
beoordelen van een ethische vraag is welk belang 
van mensen er in het geding is. Dit uitgangspunt 
klinkt misschien als een open deur, maar het ver
schilt wezenlijk van een uitgangspunt waarbij de 
eerste vraag is 'mag het?', en niet 'wat heeft een 
persoon er aan?'. Daarmee komen de meeste vra
gen in de sfeer van welzijn en volksgezondheid 
terecht. Typerend is dat het CDA deze materie in 
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hct vcrkiezingsprogramma bespreekt in het hoofd
stuk over de rechtsorde, en niet in dat over gezond
h idszorg. Als het belang van een patient duidelijk 
gcdicnd is bij een behandeling, en er zijn geen 
d rd b Iangen in het geding, dan moet de opstel
ling in cerste instantie liberaal zijn. Oat blijkt bij
voorbeeld in de discussie over euthanasic: over 
allcrlei uitwerkingsproblemen, over garanties voor 
zorgvuldigheid valt te praten, maar het uitgangs
punl is dat de wens van een terminaal zieke voor 
c n zachte dood gerespecteerd moet worden, en 
niel genegeerd onder verwijzing naar God's wet. 
Id m bij prenatale diagnostiek: het recht van ouders 
om cen zwangerschap af te Iaten breken in geval van 
en ernstige afwijking staat niet ter discussie, maar 

cr is wei aile aandacht voor een zorgvuldige beoor
deling van de individuele en maatschappelijke con

quentie van dergelijke diagnostiek. 
Je zou drie categorieen van morele toelaatbaar

heid kunncn onderscheiden: toegelaten, onwense
lijk maar toegestaan, en verboden. Wanneer je de
ze categoriccn een goddelijke herkomst toekent, 
dan is cr voor de middencategorie minder bestaans
rccht. Zo zijn er gemeenten die het zwembad op 
zondag luitcn. Een dergeUjk verbod kan nooit tot 
docl hebben aileen de gelovigen uit het water te 
houden, want die kennen zelf de mening van de 
dominee al, maar beoogt ook de goddelozen droog 
te houden. Het hierboven genoemde uitgangspunt 
leidt crtoe dat voor sociaal-democraten de midden
categoric 'toegestaan, ook al zou ik het zelf mis
schien niet doen' vrij groot is. Het verschil tussen 
christelijke politick en sociaal-democratische poli
tick ligt misschien niet primair in de Ugging van de 
grens tussen wenselijke en onwenselijke praktij
ken, maar in de categoric praktijken waarvan het 
geoorloofd is de eigen moraliteit aan een ander op 
te lcggen. Oaarbij heb ik de indruk dat in vele zaken 
Groen Links zich wat dit betreft meer aan het CDA 

verwant voelt. 

Rol voor de overheid 
Er is vertrouwen in de overheid, en bovendien ook 
een grote rol voor de overheid. Bij de visie op de rol 
van de overheid, die niet essentieel verschilt van de 
traditionele visie van de PvdA op de rol van de 
overheid in de econon'lie, wordt naar twee kanten 
een accent gelegd. 

a. Enerzijds is er een redelijk groot vertrouwen 
in het functioneren van de democratic. Een van de 
populaire argumenten tegen allerlei genetische 

technologieen is 'nu gaat het aileen om ernstige 
ziektes, maar als er ooit weer een Hitler opstaat dan 
gaat het ook om Joden, negers en homo's'. De hel
lend-vlak-aedachte laat zich vergelijken met een 
bezwaar tegen parkeerbonnen dat het nu gaat om 
een boete, maar binnenkort zijn het stokslagen en 
dan een executie, dus Iaten we er maar helemaal 
niet aan beginnen. Ze is gebaseerd op wantrouwen 
in de kracht van de democratic. Als Hitler aan de 
macht komt kan hij ook zonder DNA technieken 
genocide plegen; de echte vijand is dan ook politie
ke dictatuur, en niet de technologic. Het redeUjke 
vertrouwen in de overheid leidt er toe dat bij de 
wetgeving van vandaag geen rekening wordt ge
houden met de mogelijkheid dat de samenleving 
nog eens in de handen van misdadigers zal vallen. 

Nu de hellend-vlak-gedachte genoemd is moet er 
iets aan toegevoegd worden. Het is waar dat, ook 
zonder dictatuur, de consensus over wat acceptabel 
is geleidelijk kan verschuiven. Als een katholiek 
meisje in r 9 5o met een jongen naar bed ging, begon 
de familie over trouwen; als een katholiek meisje 
van 1 8 nu zegt dat ze wil trouwen zal haar vader 
bezorgd vragen of ze niet beter eerst eens samen 
kan gaan wonen. Wanneer men de kans op toe
komstige normverschuivingen als reden gebruikt 
om ontwikkelingen die nu op zichzelf als wenselijk 
gezien worden tegen te houden, dan wil men als het 
ware over het graf heen regeren en zich indekken 
tegen opvattingen die men zelf in de toekomst zou 
kunnen hebben. Oat past we!Ucht in een wereld
beeld dat normen als eeuwig beschouwt, maar niet 
in dat van de sociaal-democratie. We m·oeten er van 
uit gaan dat ook in de toekomst de samenleving op 
een verantwoorde wijze regels zal stellen. 

b. Het complement van het sociaal-democrati
sche vertrouwen in de democratic is dater ook een 
grote taak voor de overheid gezien wordt, en dat 
het van be lang wordt gevonden dat de overheid die 
taak op zich neemt. Neem het humane genoom pro
ject, een gigantisch internationaal programma ge
richt op het in kaart brengen van het menselijke 
erfelijk materiaal. Een doel van het programma is 
het opsporen van genen die ziektes veroorzaken, 
zodat hetzij door prenatale diagnostiek, dan wei 
door therapie, ernstige ziektes voorkomen of gene
zen zouden kunnen worden. Er bestaat weerstand 
tegen dit programma vanuit de gedachte dat je in de 
toekomst aan iemands oN A kunt zien of die per
soon kans loopt op het krijgen van ziektes, en die 
kennis zou, bij aanstellingskeuringen, bij het aan-
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vragen van hypotheken of verzekeringen, iemand 
aardig in de weg kunnen zitten. Die angst is niet 
irreeel, maar gaat voorbij aan de mogelijkheid dat 
de overheid een ongewenste toepassing gewoon 
verbiedt. Los van de discussie of aanstellingskeurin
gen iiberhaupt enige voorspellende waarde hebben, 
en ofje je niet gewoon zou moeten beperken tot het 
bepalen of iemands gezondheid toestaat dat hij of zij 
nu een functie gaat vervullen, kan de overheid po
tentiele werkgevers, banken en verzekeraars ver
bieden onderzoek te doen naar, en vragen te stellen 
over iemands genetische aanleg. Op dit punt 
bestaat wcllicht een verschil van opvatting met 
rechtse liberalen, voor wie de vrijheid van het indi
vidu voorop staat zolang het bedrijfsleven er geen 
schade van heeft. Maar het is een essentieel onder
dee! van een sociaal-democratisch beleid m.b.t. 
oN A onderzoek: oN A diagnostiek mag aileen als 
het een medisch doe! client voor betrokkene of 
diens nageslacht, en client in andere gevallen verba
den te zijn. Het belang van de verzekeraar om het te 
verzekeren risico te overzien zou leiden tot onge
wenste effecten wanneer de verzekerde via een der
gelijke test op de hoogte zou komen van een nade
rend onheil waar men tot dan toe niet van wist (bij
voorbeeld het vooruitzicht van een ernstige ziekte 
op middelbare leeftijd). Hier staat wei tegenover 
dat een verzekeraar mag verlangen dater bij de ver
zekerde geen kennis reeds aanwezig is die een 
nieuw Iicht kan werpen op het verzekerde risico. 
Macht zich in de toekomst een situatie voordoen 
waarbij de kennis over het eigen erfelijk materiaal 
zo groat is dat de verzekeraar met recht kan zeggen 
dat de klant meer kennis heeft over het verzekerde 
risico dan de verzekeraar 1 dan moet dit verbod wel
licht aangepast worden. Ik vind echter dat de over
heid op dit punt restrictief moet zijn. Daarbij moet 
niet vergeten worden dat juist dit aspect van erfe
lijkheidsonderzoek voor velen een schrikbeeld is: 
'je moet overal je genenpaspoort Iaten zien'. Vee) 
aversie tegen op zichzelf zeer nuttig wetenschappe
lijk onderzoek zou worden voorkomen wanneer de 
overheid erop toe ziet dat deze kennis niet leidt tot 
onwenselijke praktijken. 

Medisch toerisme 
Zoals bij iedere kwestie waar de overheid een grate 
taak wordt toebedeeld moet ook hier beoordeeld 
worden of de overheid die taak aan kan. Dat hangt 
af van de mate waarin de bevolking bereid is de 
overheidsinterventie te accepteren, en het hangt af 

van de mogelijkheden tot ontwijken. Seide vragen 
zijn ook in dit geval aan de orde. 

De acceptabiliteit komt bijvoorbeeld aan de 
orde wanneer vastgelegd zou worden welke ziektes 
zo ernstig zijn dat prenatale screening is toegestaan, 
en welke hiervoor als te onschuldig gezien worden. 
Op dit moment bestaat er een vorm van erfelijke 
slechtziendheid die prenataal zou kunnen worden 
gediagnostiseerd, maar waarvan de genetische cen
tra vinden dat het geen ernstige afwijking is. Ik zou 
me kunnen voorstellen dat voor bepaalde ouderpa
ren, die al een slechtziend kind hebben en bij een 
nieuwe zwangerschap een test willen Iaten doen, de 
grens van de acceptabiliteit bereikt wordt bij een 
dergelijke weigering. Ik kan ze ook niet geheel 
ongelijk geven, wanneer je bedenkt dat onder het 
motto 'de vrouw beslist' iedere zwangerschap tot 
2o weken kan worden afgebroken (na 5 dagen 
bedenktijd). Zo mag een echtpaar dus beslissen een 
ongewenste zwangerschap te onderbreken omdat 
de hond anders niet meer op de achterbank van de 
auto past, maar zou een ander echtpaar niet mogen 
weten of het kind een handicap te wachten zal 
staan. 

Doordat alle prenatale screening en genetische 
counseling nu (nog) in een beperkt aantal zieken
huizen gebeurt is de greep van de overheid nog 
behoorlijk groat, en zijn de mogelijkheden tot ont
wijken gering. Toch lenen de meeste handelingen 
zich voor medisch toerisme. De post-menopauze 
zwangerschappen uit Italie hebben heel Europa op
geschrikt, en er zal altijd wei een land zijn waar een 
dergelijke techniek vrij toegepast mag worden. Dat 
legt een druk op een discussie, zoals de mogelijk
heid voor abortus-toerisme een rol heeft gespeeld 
in besluitvorming in Ierland. In de praktijk is toeris
me voor de wetgever meestal geen reden een onge
wenste praktijk niet te verbieden, dat geldt ook 
voor druggebruik, kinderprostitutie, etc. Wie er
voor naar Bangkok gaat kan zijn gang gaan, maar in 
Nederland verbieden we. 

Problematischer wordt het wanneer een postor
derpraktijk mogelijk zou zijn. Technisch is het 
mogelijk dat iemand die wil weten of hij of zij dra
ger is van een bepaalde al bekende erfelijke afwij
king kan volstaan met het versturen van een brief 
met een plukje haar. W anneer de N ederlandse wet
gever al te restrictief zou zijn met genetische counse
lina , het analyseren van het ouderlijk erfelijk mate
riaal voorafgaande aan een zwangerschap, dan zou 
een buitenlands postorderbedrijfje met de omvang 
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van en garage, en een technisch medewerker snel 
rijk kunnen worden. Ik denk zelf dat dit geen grote 
beperkingen zal opleggen aan overheidsinterventie, 
omdat in die gevallen waar het belang van de wens
ouders evident is, de overheid geen belemmeringen 
zal cr er n, en in gevallen van onduidelijk belang 
d markt te klein zal zijn. Oat zou wellicht iets 
and r zijn wanneer pre-natale screeninB per post 
kon, du oN A onderzoek aan foetaal materiaal in 
plaats van dat van de ouders. Dan zou er misschien 
en grocp ouders zijn die er geld voor over heeft te 

Iaten uitzoeken of het een jongetje of meisje wordt 
(iets wat in de huidige Nederlandse praktijk nooit 
c n vraag is die aanleiding voor een onderzoek 
vormt, tenzij er een geslachtsgebonden ernstige 
ziekte in de familie is). Vooralsnog is dit technisch 
ni t mogelijk, maar het is goed om in het oog te 
houden dat een goede, acceptabele en waterdichte 
regeling door een technische ontwikkeling in de 
problcmen zou kunnen komen. Hierop anticiperen 
lijkt me echter miplaatst. 

Streven naar vooruitaana 
In het stadhuis van Leiden hangt een schilderij uit 
1953, met daarop de skyline van Leiden met alle
maal rokende schoorstenen. Oat was geen schrik
beeld, maar een wensdroom van het toenmalige 
vooruitgangsdenken. De inhoud van de droom is 
veranderd met het opkomende rnilieubesef, en we 
zien nu advertenties in weekbladen van autofabri
kanten met mooie natuurfoto's . Die zijn evenzeer 
teken van vooruitgangsdenken, vertrouwen in 
schonere motoren en betere brandstoffen. De sky
line van Lei den is overigens nu schoner dan twintig 
jaar terug. Vooruitgangsdenken is niet specifiek 
sociaal-democratisch, maar een zeker optimisme 
over de maakbaarheid van de toekomst is wei altijd 
aanwezig. Daarin past het om niet nostalgisch te 
doen over de natuurtijd toen er nog geen antibioti
ca en vaccins waren, want we realiseren ons dater 
toen een hoop ellende was die nu voorkomen zou 
worden. En daarin past het om reele mogelijkheden 
voor het verder uitbannen van ziektes serieus te 
onderzoeken. 

Een bezwaar hiervan, onder andere afkomstig 
van organisaties van gehandicapten, is dat men 
daarmee een impliciet oordeel zou uitspreken over 
de waarde van het Ieven van gehandicapten. Het is 
een begrijpelijk gevoel, en de politick zal zeker vee! 
uil moeten leggen voor dat bezwaar eventueel weg 
zou gaan, maar je kunt toch niet als bezwaar tegen 

het uitbannen van een ziekte of handicap aanvoeren 
dat dit de huidige slachtoffers zou stigmatiseren? 
Door een antibioticum te slikken spreek je geen 
waardeoordeel uit over mensen die aan een long
ontsteking zijn overleden, door een zwangerschap 
af te breken in geval van Down's syndroom zeg je 
niet dat een jonge of volwassen mongool geen 
bestaansrecht zou hebben, door een voorbehoed
middel te gebruiken spreek je geen mening uit over 
de kinderen die elders wei verwekt worden. 
Prenatale diagnostiek zal er inderdaad toe leiden 
dat een aantal ziektes en handicaps uit het straat
beeld zullen verdwijnen. Wie zich realiseert wat 
het voor een kind betekent om taaislijmziekte te 
hebben, zal niet nostalgisch doen. 

Een grotere greep op de menselijke voortplan
ting betekent dat ouders een kind steeds meer als 
'produkt' kunnen gaan zien, en een dergelijk toe
komstbeeld stuit velen tegen de borst. Een halve 
eeuw geleden werd dit ook als bezwaar ingebracht 
tegen voorbehoedmiddelen: een kind op bestelling. 
We moeten niet ontkennen dat de greep op de 
voortplanting is toegenomen, en we moeten ook de 
consequenties niet ontkennen. Iedereen was razend 
toen Hirsch Ballin ter sprake bracht dat ouders van 
een mongooltje gestigmatiseerd zouden kunnen 
worden door de toegenomen mogelijkheiden voor 
pre-natale screening. Voor zover de boosheid zich 
richtte op de suggestie dat zonder CDA aile morali
teit verloren zou gaan kan ik me die voorstellen. 
Maar we moeten onderkennen dat de praktijk dat 
moeders van 3 6 jaar en ouder zich kunnen Iaten 
screenen wei een zeker gevolg heeft. Op dit 
moment kiest 56 procent van deze categoric voor 
een dergelijke test. De wedervraag aan Hirsch 
Ballin die mij interesseert is ofhij het nadeel van de 
mogelijke stigmatisering zo groot vindt dat hij de 
pre-natale screening op Down's syndroom zou wil
len verbieden voor ouders die die wensen. Een ver
volgvraag zou overigens zijn waarom hij dat als 
Minister van justitie dan niet heeft voorgesteld. Als 
hij een dergelijk verbod niet wil, dan kan ook hij 
niets doen voor ouders van mongooltjes die zich 
door de buren aangekeken voelen, en moet hij niet 
doen of dat de schuld van de libertijnen is. Zoals de 
mogelijkheid van va'ccinatie een stigmatiserend 
effect heeft op ouders van kinderen met polio, zo 
zal er ook een effect uitgaan van het terugdringen 
van aangeboren afwijkingen. 

Overigens is het wei zo dat Down's syndroom 
ook voorkomt bij jonge ouders, en dat de meeste 
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gevallen van bijvoorbeeld cystische fibrose zich 
voordoen bij ouders waar nog geen familiegeschie
denis bestond. Het stigmatiseren van ouders van 
dergelijke kinderen komt dus veel meer aan de orde 
als men zou kiezen voor een (vrijwillig) bevolkings
onderzoek, ook buiten risicogroepen, en als de 
meerderheid van de (toekomstige) ouders ervoor 
zou kiezen hieraan mee te doen. lk zou overigens 
ook in dat geval het recht van ouders om geen 
gehandicapt kind te willen zwaarder wegen dan de 
gevoeligheid van de weigeraars voor wat de omge
ving zegt. 

Beschermen van zwakken 
Daar waar een individu niet in staat is zelf te beslis
sen over medische handelingen moet de overheid 
zi.ch uiterst beschermend opstellen. Een actueel 
onderwerp waar dit aspect aan de orde komt is 
orgaandonatie: er is een (m.i. juiste) tendens om de 
mogelijkheden van orgaandonatie na overlijden uit 
te brei den. In de marge van die discussie speelt de 
vraag onder welke omstandigheden organen van 
levenden gebruikt mogen worden. Dat is geen aca
demische kwestie: bijvoorbeeld bij nierdonaties is 
er een sterke voorkeur voor donatie door een 
broertje of een zusje, omdat dan de kans op afsto
ting veel kleiner is. Mag een kind van 6 jaar een nier 
afstaan aan een familielid? Het laatste woord is hier
over nog niet gezegd. Persoonlijk heb ik een uitge
sproken standpunt: ik vind dat het nooit mag. Ook 
wanneer het levensreddend zou zijn voor dat fami
lielid, ook wanneer het kind en de ouders er voor 
1 oo% achter staan . Een nierdonatie is een vermin
king, men heeft niet voor niets twee nieren, en stel 
dat er op latere leeftijd iets met de resterende nier 
gebeurt, dan kan de donatie alsnog grote gevolgen 
hebben. lk vind dat aileen volwassenen (waar de 
leeftijdsgrens ligt is dan een secundaire zaak) 
mogen besluiten zichzelf dit aan te doen, en ik vind 
dat ook wanneer vaders dialyse grote problemen 
oplevert hij nooit met zijn zoontje aan de hand naar 
de chirurg mag stappen. Of men mijn mening op dit 
punt deelt is minder belangrijk, het voorbeeld 
bedoelt te illustreren dat de overheid een taak heeft 
bij het beschermen van zo'n kind. Omgedraaid kan 
de overheid ook een taak hebben bij het juist wei 
effectueren van een medische handeling, zoals bij
voorbeeld bij een poliovaccinatie voor kinderen uit 
orthodox protestante kring. 

Dit zijn vier uitgangspunten, ge"illustreerd met wat 
actuele voorbeelden. Nog eens op een rijtje gezet: 

1. Belang van mensen. 
2. Taak voor de overheid, en redelijk vertrou
wen in de overheid. 
3. Streven naar vooruitgang, naar verbeterde 
kwaliteit van het Ieven . 
4· Bescherming van de zwaksten. 

Dit rijtje misstaat de PvdA mijns inziens niet. Het 
sluit aan bij uitgangspunten die de PvdA vanouds 
hanteert bij het beoordelen en nastreven van andere 
maatschappelijke ontwikkelingen. Zijn ze nu spe
cifiek sociaal-democratisch? Ach, de meeste van 
deze pun ten kunnen evenzeer humanistisch of libe
raal genoemd worden, en zullen ook door christe
nen en klein-linksen niet betwist worden. Maar 
zoals altijd in de politiek schuilen de verschillen in 
de nuances, waarbij een rechtsere partij wellicht 
ietsje meer open staat voor de wens van verzeke
raars het commerciele risico af te dekken bij medi
sche keuringen, het CDA de manipulatie van de 
voortplanting meer beziet in de verbodssfeer, en 
klein links evenals klein rechts de vooruitgang van 
de techniek met weinig enthousiasme tegemoet 
treden. Het is echter niet nuttig de verschillen 
kunstmatig op te blazen, en het lijkt me overdreven 
te spreken van een sociaal-democratische ethiek. 

Een belangrijke inspirator is nog onbesproken ge
bleven: het gevoel. Standpunten over ethische 
kwesties hebben vaak een sterke gevoelsmatige 
component, en daar is niets mis mee. Het hierbo
ven genoemde voorbeeld van een kind dat een nier 
aan zijn vader wil afstaan, de zwangere vrouw van 
58 - niemand kan erover nadenken zonder er 
gevoelens bij te hebben, en die zullen sterk afhan
gen van iemands persoonlijke situatie. In discussies 
over medisch ethische kwesties moeten politici 
zorgvuldig en rationeel te werk gaan, maar erken
nend dat de standpunten van anderen en ook van 
henzelf mede bepaald worden door de aanvoeltem
peratuur van een enkele casus. Wanneer ieder dat 
erkent zal de kwaliteit en rationaliteit van de be
sluitvorming toenemen. 
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