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Thema: Tekort aan organen

Inleiding
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recht? Moet de overheid niet meer behoedzaamheid
en respect betonen bij een zodanig gevoelig onderwerp als (eigen) sterven, rouw en lichamelijke integriteit, en dus op afstand blijven? Of geldt eerder het

De recente instemming van de Tweede Kamer met het

omgekeerde: het grote belang van het redden van een

wetsvoorstel van D66 voor een nieuw registratiesys-

leven verplicht iedereen minstens tot het maken van

teem heeft het thema orgaandonatie weer prominent

een uitgesproken keuze?

onder de aandacht gebracht. Het huidige systeem

Maar misschien hoeft het spel wel niet zo hoog

waarin je donor wordt door je actief te registreren

gespeeld te worden en zijn er (weldra) andere moge-

(opt in), wil men veranderen in een systeem waarin

lijkheden om de nood te lenigen. Nierpatiënten hoe-

in principe iedereen donor is, tenzij je registreert dat

ven niet per se te wachten, zij kunnen bij hun naasten

je dat niet wil zijn (opt out). Men verwacht dat daar-

polsen of iemand bereid is te helpen door een nier af

door het aantal donoren zal toenemen en het tekort

te staan. Hoe staat het met biotechnologische ontwik-

aan organen kan worden verminderd ten behoeve

kelingen, zoals het kweken van organen in dieren of

van patiënten die op wachtlijsten staan. Weliswaar

zelfs in het eigen lichaam? Gaan die het probleem in

verandert dit pas als ook de Eerste Kamer ermee zou

de nabije toekomst oplossen? Welke ethische en filo-

instemmen, maar alleen al het vooruitzicht brengt de

sofische vragen spelen daarbij? Is het erg als dierlijk

nodige beroering teweeg. De lang gekoesterde hoop

en menselijk weefsel met elkaar vermengd raken? Kun

op een beter systeem staat tegenover bezorgdheid en

je dat veilig uitproberen op mensen? Wie is de eige-

zelfs protest over inmenging van de overheid in zeer

naar van die organen? Mogen ze worden verkocht of

gevoelige privé-beslissingen van burgers over het dode

verhuurd? Heeft iedereen er recht op? Met de inzen-

lichaam van hun dierbaren en henzelf. Dat protest was

dingen op onze oproep is het gelukt om dit hele pal-

bijvoorbeeld af te lezen aan de resultaten van de do-

let aan vragen te belichten. De bijdragen bieden een

norweek van dit jaar: het totale aantal nieuwe én ge-

informatieve inkijk in zowel de bestaande praktijk van

wijzigde registraties was twee keer zo hoog als het jaar

orgaandonatie, als op enkele nieuwe ontwikkelingen.

ervoor, maar voor het eerst waren er meer registraties

Ook geven de bijdragen een goed beeld van de gevoe-

met ‘nee’ dan ‘ja’ (76% versus 24%).

lige vragen die ermee gemoeid zijn en de verschillende

De behoefte aan organen is duidelijk: patiënten

standpunten die in het maatschappelijk debat worden

die nu op wachtlijsten staan, hebben ze vroeg of laat

ingenomen. De bijdragen zijn geschreven vanuit heel

nodig om te kunnen overleven en/of uitzicht te krij-

verschillende perspectieven: die van de patiënt en de

gen op een betere kwaliteit van leven. Uit de meest

donor, de arts uit de kliniek, manager van een trans-

recente cijfers (maart 2016) blijkt dat er in 2014 to-

plantatiecentrum, onderzoekers uit het laboratorium,

taal 984 mensen op de wachtlijst stonden voor één of

ethici uit de academie, een patiëntenorganisatie en

meerdere organen. De grootste groep bestaat uit pa-

de politiek. Dat laat zien dat de plek van waaruit je

tiënten die wachten op een nier (544), gevolgd door

betrokken bent, de denkwijze en standpuntbepaling

longen (176), lever (109) en hart (101). De kans om or-

kleurt. Dat de zwaarte en nabijheid van ‘het belang’

gaandonor te worden is relatief klein: in 2014 was 11.3%

dat je vertegenwoordigt – patiënt op de wachtlijst,

van de personen die in het ziekenhuis overleed (864

nabestaanden aan ster ed – kan beïnvloeden hoe

personen) medisch gezien geschikt om organen te do-

je ‘redden van een leven’, ‘lichamelijke integriteit’ of

neren. Daarvan doneerde uiteindelijk 31% één of meer

‘zel eschikking’ tegen elkaar afweegt. Maar ook ver-

organen. Dit was 3.5% (268 personen) van het totale

schillende principiële visies op mens en lichaam, mens

aantal overledenen in ziekenhuizen in 2014.

en dier spelen uiteraard een rol. Gemeenschappelijk

De kwestie is of de nood van patiënten op wachtlijsten legitimeert dat de overheid druk op burgers

is de betrokkenheid bij kwetsbaarheid en nood van
mensen, ook daar waar de standpunten uiteenlopen.

uitoefent om tot een donatiebeslissing te komen. Mag

We openen met de bijdrage van D66, waarin

dat? Of is dat aantasting van het zel eschikkings-

politica Pia Dijkstra tekst en uitleg geeft over haar
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wetsvoorstel. Zij beargumenteert dat de nieuwe voor-

Ook in moslimkring wordt over orgaandonatie

gestelde wet niet alleen rechtvaardig is maar juist bij

gediscussieerd. Roukaya Oueslati, docent en onder-

uitstek oproept tot zel eschikking omdat burgers

zoeker aan de Leiden Islam Academie, laat in haar

actief worden aangespoord hun wens vast te leggen.

bijdrage zien hoe er binnen de moslimgemeenschap

Esmé Wiegman en Elise van Hoek betogen vanuit de

gedacht wordt over orgaandonatie. Opvattingen zijn

Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) dat de over-

diverser dan door buitenstaanders vaak wordt ge-

heid te ver gaat met het opleggen van een registratie-

dacht. Ook hier zit de spanning tussen het redden van

plicht. De overheid mag burgers aansporen, maar niet

een leven en de integriteit van het lichaam.

dwingen om gehoor te geven aan een morele plicht.

Uit deze drie laatste bijdragen blijkt dat van be-

Door dwang verandert een moreel appel in een juridi-

lang is om in donatiegesprekken begrip en aandacht

sche verplichting. Dat staat haaks op de essentie van

te hebben voor de – al dan niet religieuze – overtui-

donatie, die in letterlijke zin een persoonlijke gift is en

gingen van een potentiële donor en familie.

geen publieke aangelegenheid.

Tot nu toe spraken we over post mortem donatie

Ethicus Jan Vorstenbosch stoot ook op de druk

maar de laatste jaren worden nieren ook door leven-

door de overheid in zijn beschouwing over het voor-

den gedoneerd. Soms aan een bekende, soms aan een

stel tot wetswijziging door D66. Hij uit zijn zorg over

anonieme ontvanger.

de subtiele dwang die van de utilistische en objective-

Gerbrand van Hout en Monique Mosheuvel be-

rende motieven in het voorstel uitgaat. Die lijken zeer

schrijven als paar hun ervaring van het respectievelijk

redelijk en plausibel, zijn dat deels ook, maar laten

geven en ontvangen van een nier. Volgens Van Hout

daardoor geen ruimte meer om de twijfel van burgers

spelen daarbij niet alleen altruïstische motieven een

om de keuze uit te stellen of in het geheel niet te ma-

rol. Als donor heb je er ook zelf veel plezier van als het

ken, nog serieus te nemen. Hij vindt dat een bedenke-

goed gaat me je partner. Ambivalentie is er ook bij de

lijke ontwikkeling.

ontvanger: opluchting maar ook twijfel of je zo’n gift

Kennelijk zit veel pijn in het feit dat je iets moet
ondernemen om te voorkómen dat je als potentiële
donor geregistreerd wordt. Hoe zien betrokkenen uit
de praktijk dit?

kunt aannemen en zorg om de ander. Het positieve
gevoel overheerst bij beiden.
De werkgroep Ethiek van de afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis vroeg zich of je een

Jack de Groot, emeritus geestelijk verzorger op

ziekenhuispatiënt actief mag helpen zoeken naar een

Intensive Care Units, onderzocht hoe de donatievraag

donor in de kring van naasten. Breng je degene aan

beleefd wordt, zowel door de zorgverleners die de

wie je het vraagt niet te zeer in verlegenheid? Moet

vraag (moeten) stellen, als door de nabestaanden. Dat

‘het recht om met rust gelaten te worden’ prevaleren

hij de nieuwe wet de ‘wie zwijgt stemt toe’-wet noemt,

boven de nood van de patiënt? Hier lijkt een analoog

zegt misschien genoeg. Zijn gesprekken met professi-

probleem te spelen als in de discussie rond het wets-

onals en nabestaanden wijzen erop dat er meer succes

voorstel. Wat is de goede verhouding tussen aanspo-

– lees: meer beschikbare organen – behaald kan wor-

ren en ruimte laten?

den door betere begeleiding van nabestaanden.

Betalen van donoren voor hun gift is taboe. In-

Ook Marion Siebelink, manager van het UMC

grid Geesink, coördinator van het thema ziekte en

Groningen Transplantatie Centrum, promoveerde op

gezondheid bij het Rathenau Instituut, analyseert in

een onderzoek naar de donatiepraktijk. Siebelink pleit

‘Markt voor organen’ waarom we het niet gepast vin-

voor grotere bekendheid van het feit dat ook kinderen

den (onderdelen van) lichamen tot handelswaar te

donor kunnen worden en dat artsen ook bij hen ver-

maken en waarom donoren dus geacht worden hun

plicht zijn het donorregister te raadplegen. Informatie

organen ‘om niet’ af te staan. Tegelijk neemt ze waar

op school en gesprekken tussen ouders en kinderen

dat bedrijven en overheden wel winst maken. Geesink

wanneer zij nog gezond zijn, vergroten de kans dat ou-

bepleit regulering die beter aansluit bij bestaande

ders – als de situatie zich onverhoopt aandient - bereid

praktijken: marktregulering en randvoorwaarden ter

zullen zijn hun kind orgaandonor te laten zijn.

bescherming van kopers en verkopers.
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Eén van de andere alternatieven om het orgaantekort op te lossen, is het kweken van organen in dieren.
Eline Bunnik, Inez de Beaufort, Joost Gribnau en Jan
IJzermans bespreken hoe dat technisch zou kunnen
en welke ethische vragen deze mogelijkheid oproept.
Die variëren van de concrete zorg voor proefpersoon
en dierenwelzijn tot de fundamentelere vragen omtrent instrumentalisering, humanisering en vermenging van mens en dier.
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Een nieuw donorsysteem:
een oproep aan ons
allemaal

Henk Jochemsen, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de WUR, buigt zich over de wen-

Pia Dijkstra

selijkheid van het kweken van menselijke organen in
dieren. Op basis van de fundamentele eigenheid van
mens en dier geeft hij vooralsnog de voorkeur aan
ethisch minder bezwaarlijke alternatieven, zoals in vitro kweek van organoïden: gekweekte ministructuren
die de functie van een orgaan nabootsen.

De nieuwe, in de Tweede Kamer aangenomen,
wet voor actieve donorregistratie is niet alleen
rechtvaardig, maar roept ook bij uitstek op tot
zelƟeschikking omdat burgers actief worden
aangespoord hun wens vast te leggen.

Een nog weer ander alternatief is het kweken van
nieuwe organen in het lichaam van de mens. Op de

In september 2016 werd in de Tweede Kamer mijn

TU Eindhoven werken ze hieraan. Tamar Wissing,

wetsvoorstel voor actieve donorregistratie (ADR) in

Suzanne Koch en Anthal Smits beschrijven hoe ze

stemming gebracht. Het was ongelofelijk spannend

hartkleppen kunnen laten groeien op de plek van de

en ik wist: elke stem telt. Bij hoofdelijke stemming

defecte hartklep. Het lichaam maakt met eigen cellen

werd de wet met één stem verschil aangenomen. De

een heel nieuw orgaan. Dat lijkt het ideale scenario.

blijdschap was groot. Wetgeving is een lang en in-

Toch blijken ook hier ethische vragen bij te stellen.

tensief proces, en vanaf het begin dat ik in de Kamer

Een van die vragen gaat over eigendomsrechten en

kwam heb ik me hiervoor ingezet. Voor het televisie-

verhandelbaarheid van die organen. Als ze in het ei-

programma Vinger aan de Pols sprak ik met een zes-

gen lichaam groeien met eigen cellen, zijn ze dan ook

tienjarig meisje met taaislijmziekte. Dat maakte grote

jouw eigendom? Of komen ze toe aan de producent,

indruk op mij. Ze had nieuwe longen nodig, maar die

vanwege diens expertise en technologie? En moet je ze

waren er niet. De lange wachtlijsten aanpakken – er

dan kopen of huren van die producent? Deze vragen

wachten meer dan 1000 mensen op een orgaan – was

komen aan de orde in de bijdrage van Philip Nickel,

mijn doel. Actieve donorregistratie kan daaraan een

universitair docent in ethiek en filosofie aan de TU

bijdrage leveren.

Eindhoven.
U ziet het, een gevarieerd palet met voorstellen

Actieve donorregistratie

en reflecties om het tekort aan organen op te lossen.

In de Kamer begon ik de verdediging van mijn voor-

We wensen u veel denk- en leesplezier.

stel met de indrukwekkende verhalen van patiënten
die wachten op een donororgaan. Bijvoorbeeld de

Eric van de Laar, Lieke van der Scheer, Laurien Schrijver

dankbaarheid die sprak uit het verhaal van meisje dat

Themaredactie

een hart getransplanteerd kreeg. Toen haar gevraagd
werd hoe oud ze nu is, moest ze even nadenken: tegenwoordig viert ze namelijk haar hartleeftijd. Of
de jongeman die iedere nacht thuis negen uur lang
dialyseert. In zijn omgeving is er helaas niemand geschikt om bij leven een nier te doneren, waardoor hij
al twee jaar op de wachtlijst stond. Of het verhaal van
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een 22-jarige die wacht op een nieuw hart. Wachten

treerd, wordt aangeschreven met een donorformulier.

wordt vaak gezien als stilstaan. Maar dat gaat hier he-

In een begeleidende brief wordt uitgelegd dat bij het

laas niet op. Voor haar is wachten achteruitgang. Door

uitblijven van een actieve registratie de betrokkene

een afnemende hartfunctie kan ze steeds minder. Het

zal worden geregistreerd als iemand die geen bezwaar

zijn verhalen die je raken. Verhalen die maakten dat ik

heeft tegen orgaandonatie. Actief registreren kan door

deze wet verder wilde brengen.

middel van het ingevuld terugzenden van het donorformulier, maar ook online via donorregister.nl. Aan

Rechtvaardig?

iedereen die niet op deze eerste mailing reageert,

Critici vragen zich af of deze wet wel gerechtvaardigd

wordt opnieuw een donorformulier toegestuurd, op-

is, omdat deze wet er alleen zou zijn voor een kleine

nieuw vergezeld van de informatie over de consequen-

groep patiënten, terwijl van íedereen een keuze wordt

ties van niet reageren. Degenen die zes weken na deze

gevraagd. Maar deze wet is er zeker niet alleen voor

tweede mailing nog niet hebben gereageerd, krijgen

de patiënten die nu op de wachtlijst staan, maar voor

een schriftelijke bevestiging dat zij in het donorregis-

iedere Nederlander, die mogelijk ooit een orgaan no-

ter als ‘geen bezwaar’ zijn geregistreerd. Die registratie

dig heeft. Die kans, om als gevolg van orgaanfalen een

kan iemand bovendien ten alle tijden eenvoudig weer

orgaan nodig te hebben, is zelfs groter dan de kans om

wijzigen. In aanvulling op de uitleg in de begeleidende

ooit zelf na overlijden een orgaan te kunnen geven.

brief zullen er voorlichtingscampagnes gegeven wor-

Slechts een zeer klein percentage van de mensen dat

den om mensen bewust te maken van de gevolgen van

komt te overlijden, kan daadwerkelijk donor worden.

niet reageren, bijvoorbeeld door middel van reclame-

Op het donorformulier aangeven donor te willen wor-

spotjes, sociale media en informatie in beeld en geluid

den, is dus in feite alleen een intentieverklaring. Daar-

in de wachtkamer van ziekenhuizen, de huisarts en

bij zou de overgrote meerderheid van de Nederlanders

de apotheek. Bovendien zal iedere Nederlander extra

graag in aanmerking willen komen voor een donor-

informatie over dit voorstel persoonlijk overhandigd

orgaan, mocht dat ooit nodig zijn. Uitgangspunt van

krijgen bij de aanvraag van een paspoort, identiteits-

de wet is dat iedereen hiervoor in aanmerking moet

kaart of rijbewijs. Iemand die geen donor wil worden

kunnen blijven komen. Het wetsvoorstel gaat dan ook

zal hiervan dus op de hoogte raken, en weten wat hij of

niet uit van het principe van wederkerigheid, waarbij

zij moet doen om dat ook aan te geven.

donororganen alleen of met voorrang beschikbaar

We vragen dus van mensen om iets te doen als

komen voor mensen die zelf als donor staan geregis-

ze geen donor willen zijn. Maar hoe zit dat eigenlijk

treerd. Zorg moet worden verdeeld naar behoefte,

in het huidige systeem? Op dit moment is van 60%

waarbij medische noodzaak bepalend is voor de be-

van de mensen geen keuze bekend. Als iemand in het

handeling. Maar om ervoor te zorgen dat zoveel mo-

huidige systeem niet op de aanschrijving reageert, dan

gelijk mensen in aanmerking kunnen komen voor een

betekent dat niet dat die persoon geen donor is. Het

orgaan, zijn wel donoren nodig. Dat maakt dat ik het

is momenteel zo geregeld dat als iemand geen keuze

rechtvaardig vind om aan iedere Nederlander te vra-

heeft gemaakt, deze beslissing aan de nabestaanden

gen na te denken of hij of zij orgaandonor wil worden,

wordt gelaten, mocht de donatievraag aan de orde

en die keuze vast te leggen.

komen. Voor nabestaanden komt deze vraag, net na
het overlijden hun dierbare, op een uiterst lastig en

Hoe werkt actieve donorregistratie?

ingewikkeld moment. Het is dan ook niet vreemd dat

Het ADR maakt het makkelijker om orgaandonor te

zij vervolgens in overgrote meerderheid ‘nee’ zeggen.

worden. Nu staat 24 procent van de Nederlanders

In 2015 gaf 66 procent van de nabestaanden geen toe-

van 12 jaar en ouder als donor geregistreerd. Maar

stemming voor orgaandonatie, wanneer er geen re-

uit peilingen blijkt dat meer dan 60 procent van de

gistratie bekend was. Al jaren achtereen lukt het niet

Nederlanders wel donor wil worden. Die grote groep

om het weigeringspercentage onder nabestaanden te

kan met dit wetsvoorstel worden aangesproken. Wie

verkleinen. Wel blijkt dat veel nabestaanden achteraf

minimaal 18 jaar is en nog geen keuze heeft geregis-

spijt hebben van hun beslissing om geen toestemming
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te geven voor orgaandonatie, terwijl nabestaanden

ook als gevolg dat meer mensen dan in voorgaande

die wel toestemming gaven over het algemeen nog

jaren, zich als ‘nee’ registreerden. Er is ons vaak ge-

steeds achter deze keuze staan. Wanneer iemand bij

vraagd of we daarvan zijn geschrokken. Maar dat juist

leven wel een beslissing heeft genomen, hoeven na-

meer mensen die géén donor willen worden, zich na

bestaanden deze ingewikkelde keuze op een moeilijk

het aannemen van dit initiatiefvoorstel in de Tweede

moment niet te maken, maar kunnen zij recht doen

Kamer geroepen voelden om hun keuze te laten vast-

aan de wens van hun dierbare. Daarom stimuleert

leggen, verbaast niet. Zij realiseren zich nu namelijk

deze wet dat mensen deze beslissing zelf nemen, op

dat zij, als zij geen actie ondernemen, op termijn wel-

een moment dat ze er rustig over na kunnen denken

licht geregistreerd zullen worden als ‘geen bezwaar’

en de keuze indien gewenst met hun naasten kunnen

hebbend tegen orgaandonatie. Mensen die wél donor

bespreken.

willen worden, zullen momenteel minder de noodzaak tot registratie voelen, omdat de registratie ‘geen

ZelƟeschikkingsrecht?

bezwaar’ die binnen het ADR volgt op niet-reageren,

Dat de door ons voorgestelde wetgeving in strijd zou

niet in strijd is met hun wens. Bovendien zal, als deze

zijn met het zel eschikkingsrecht, zoals soms wordt

wet daadwerkelijk in werking treedt, ook het aantal

beweerd, is dan ook niet waar. Artikel 11 van de Grond-

toestemmingsregistraties aanmerkelijk toenemen.

wet luidt: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens

Van de bijna 9 miljoen mensen die momenteel niet

de wet te stellen beperkingen, recht op onaantast-

geregistreerd staan, en van wie een groot deel bereid

baarheid van zijn lichaam”. Indien iemand uitdruk-

is om donor te worden, zal dan de keuze bekend wor-

kelijke toestemming heeft gegeven om donor te zijn

den. De toename van het aantal registraties, zowel ja-

is er geen sprake van een inbreuk op het recht van de

als nee-registraties, is een goede ontwikkeling: hoe

onaantastbaarheid van het lichaam wanneer orgaan-

meer mensen hun keuze laten vastleggen, hoe beter

donatie plaatsvindt. Om ook zonder uitdrukkelijke

er aan hun wensen recht kan worden gedaan. En al-

toestemming orgaandonatie mogelijk te maken is een

leen op die manier is er sprake van zel eschikking.

wettelijke regeling noodzakelijk. De huidige Wet op
de Orgaandonatie is zo’n wettelijke regeling. Immers,

Pia Dijkstra is Tweede Kamerlid voor D66, en voor

ook wanneer iemand niet uitdrukkelijk zelf toestem-

deze partij woordvoerder Medische Ethiek, Cure,

ming heeft gegeven, kan orgaandonatie plaatsvinden

Sport en Nederlands-Indië.

wanneer de nabestaanden daarmee instemmen. Omdat van 60 procent van de mensen geen registratie
bekend is, kan in die gevallen dus worden afgeweken
van het vereiste van uitdrukkelijke toestemming. Oók
het voorgestelde ADR is zo’n wettelijke regeling, die
gebruik maakt van de mogelijkheid waarin artikel 11
voorziet. Daarmee willen we een zo groot mogelijk
aanbod van organen bewerkstelligen, maar ook recht
doen aan het zel eschikkingsrecht van de donor, door
iedereen in Nederland aan te sporen actief een eigen
keuze vast te laten leggen. Een inbreuk op het grondrecht kan dus eenvoudig voorkomen worden door
middel van het vastleggen van een wilsverklaring.
Kort na het aannemen van de wet de in de Tweede Kamer, kwam er een stortvloed aan reacties. Veel
positieve reacties, van mensen die blij waren dat het
voorstel was aangenomen. Er wordt immers al zo lang
over gepraat. Maar het aannemen van de wet had
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Orgaandonatie:
niet vrijblijvend,
wel vrijwillig
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transplantatie.’ Als je geen keuze registreert, worden
je nabestaanden gevraagd – op het moment dat je een
potentiële donor bent – of jouw organen gedoneerd
mogen worden. Dat betekent dat je na overlijden alleen kunt doneren als je daar actief en schriftelijk toestemming voor gegeven hebt, als je de keuze laat aan je
nabestaanden en deze ervoor kiezen jouw organen te
doneren, of wanneer je geen keuze hebt gemaakt en je

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink
en Elise van Hoek-Burgerhart

nabestaanden ervoor kiezen jouw organen te doneren.
Het grote nadeel van het huidige systeem is dat veel
mensen niet de moeite nemen om werk te maken van

Als mensen (uit luiheid of onwetendheid) niet
zelf kiezen of ze wel of geen donor worden, dan
beslist bij een geen-bezwaar-systeem de overheid. Iets dat als een morele verplichting kan
worden gezien, wordt daarmee merkwaardig
genoeg alsnog een juridische. Vrijblijvendheid
handhaven? Nee. Vrijwilligheid continueren? Ja!

hun registratie.
Binnen het ADR-systeem wordt het omgedraaid:
niet-geregistreerde Nederlanders van 18 jaar en ouder
wordt tweemaal per brief gevraagd een keuze over
orgaandonatie vast te leggen. Wanneer men niet reageert, wordt er uitgegaan van instemming met orgaandonatie. Het voordeel van dit systeem is dat iedereen
geregistreerd staat, waarbij verwacht wordt dat het

Inleiding

aantal donoren sterk zal toenemen.

Het besluit van de Tweede Kamer om het systeem van

Het verschil tussen beide systemen lijkt mini-

orgaandonatieregistratie te veranderen in een actieve

maal. De beoogde uitkomsten van ADR zijn positief:

donorregistratie (ADR) op voorstel van D66 heeft veel

meer zieke mensen voorzien van een donororgaan. De

reacties en emoties opgeroepen. De reacties varieer-

een noemt dit een kwestie van solidariteit. Een ander

den sterk van inhoud; van sterk afwijzend naar bij-

spreekt over naastenliefde. Grote vraag is echter: moet

zonder positief. Orgaandonatie is toch een positieve

de overheid het (christelijke) gebod tot solidariteit of

daad van naastenliefde? En je kunt toch kiezen? De

naastenliefde door orgaandonatie één op één overne-

fundamentele vraag is echter of de overheid alles moet

men in een dwingend registratiesysteem?

regelen wat in zichzelf positief is. Het is positief om
naar zoveel mogelijk donoren te streven. De bijzon-

Morele versus juridische verplichting

dere gift van een orgaan moet echter altijd een vrijwil-

De keuze om een orgaan te geven, is in de eerste plaats

lige, eigen keuze blijven. Het doneren van organen is

een zaak van burgers onderling. We spreken immers

geen publieke aangelegenheid, maar een persoonlijke

over orgaandonatie. Het gaat niet om een gift aan de

gift. Waar het ADR-systeem leidend wordt, verliest or-

overheid, maar een gift tussen mensen onderling.

gaandonatie haar kracht. ADR is een onaanvaardbare

Net zo goed als dat ik geld doneer aan goede doelen,

aantasting van de lichamelijke integriteit.

maar verplicht belasting betaal aan de overheid. De rol
van de overheid dient terughoudend te zijn. Omdat

Bestaande versus nieuwe registratie

orgaandonatie zo wezenlijk iets kan betekenen voor

Zolang de Eerste Kamer niet instemt met de initia-

mensen, zou je wel kunnen stellen dat mensen moreel

tiefwet van D66 om het donorregistratiesysteem te

verplicht zijn een keuze te maken. Luiheid en slordig-

veranderen, kennen we in Nederland het nee-tenzij-

heid passen niet bij dit thema van leven en dood.

donorsysteem, ook wel het ‘toestemmingssysteem’ ge-

Maar als mensen toch te lui of te dom zijn een

noemd of ‘opt in’. Je hebt bij registratie vier keuzemo-

weloverwogen keuze in te voeren in het registratie-

gelijkheden: ‘ja’, ‘nee’, ‘mijn partner of familie beslist’

systeem, dan beslist bij een geenbezwaarsysteem de

of ‘Ik kies zelf een persoon die na mijn overlijden be-

overheid. Daarmee wordt iets dat als een morele ver-

slist of mijn organen en weefsels beschikbaar zijn voor

plichting kan worden gezien, alsnog een juridische.
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Dat is merkwaardig. Een overheid moet haar grenzen

mensen jaarlijks aan de orde is. Het argument van dis-

kennen. De overheid kan mensen aanspreken en aan-

proportionaliteit klinkt hierin door.

sporen tot keuzes, ondersteund met wervende campagnes. Maar de keuze om je keuze te laten registreren

Gevolgen van het ADR-systeem

in een donorregister is echt iets wat aan mensen zelf

Naast deze inhoudelijke argumenten is het ook de

is. Dat heeft niet alleen met het karakter van orgaan-

vraag of het ADR-systeem daadwerkelijk tot meer do-

donatie te maken, maar ook met de integriteit van het

noren en transplantaties zal leiden. Tijdens de laatste

menselijk lichaam.

Donorweek (10 tot 17 oktober 2016) hebben zich voor
het eerst meer mensen geregistreerd die geen organen

Bezwaren tegen het ADR-systeem

willen afstaan dan wel. Dat meldt het ministerie van

De grondwet spreekt van de onaantastbaarheid van het

VWS. Van de bijna 31.844 nieuwe registraties was het

menselijk lichaam (artikel 11) en van eerbiediging van

5.414 keer ‘ja’ (17 procent) en maar liefst 26.430 (83

de persoonlijke levenssfeer. En dit is weer gebaseerd

procent) ‘nee’. Ook bij de mensen die hun registratie

op de waardigheid van ieder mens. Hoewel binnen het

lieten wijzigen, pakte het negatief uit. Er werden 6.511

ADR-systeem de vrijwilligheid benadrukt wordt, kan

bestaande registraties in een ‘ja’ (37 procent) veran-

de praktijk toch een andere realiteit opleveren. On-

derd en 11.025 in een ‘nee’ (63 procent).

danks herhaalde berichtgeving en gevraagde toestem-

Heel verrassend zouden deze berichten niet

ming, kunnen sommige groepen zoals ouderen, laag-

moeten zijn. Jaren geleden is al eens onderzocht wat

geletterden en mensen uit een andere cultuur hier het

er in Nederland gebeurt als het registratiesysteem

slachtoﬀer van worden. Zij kunnen uiteindelijk zonder

verandert. Uit dat onderzoek bleek dat veel mensen

hun medeweten geregistreerd staan als orgaandonor.

zich dan tegen orgaandonatie keren, omdat het ‘do-

Zeker als er geen familie of steunend netwerk om hen

natie’-karakter verdwijnt en we niet graag iets willen

heen is die na hun overlijden voor hen kan spreken.

‘moeten’; al helemaal niet van de overheid. Zo zijn wij

Je zou kunnen betogen dat dit uiteindelijk slechts

Nederlanders. Dit onderzoek naar alternatieve do-

een kleine groep mensen betreft. Maar dan nog blijft

norregistratiesystemen vond plaats ten tijde van het

het argument staan dat het een overheid niet past

ministerschap van Ab Klink (minister van VWS in

zulke vergaande conclusies te trekken waar het gaat

het kabinet-Balkenende IV). In het daaropvolgende

om eigendom van en zeggenschap over het menselijk

kabinet schreef zijn opvolger minister Schippers op 8

lichaam. De overheid dient het recht op lichamelijke

februari 2011 in een brief naar de Tweede Kamer: ‘de

integriteit ook na het overlijden voor de volle 100% te

onzekerheden over de eﬀecten van een systeemwijzi-

respecteren. Het lichaam behoort niet aan de overheid

ging zijn te groot om de inbreuk op het zel eschik-

toe, maar blijft een persoonlijk eigendom. Alleen als

kingsrecht die een verondersteld toestemmingssys-

iemand toestemming heeft gegeven het lichaam na

teem met zich meebrengt, te rechtvaardigen’.

z’n dood aan te bieden voor orgaandonatie, mag een
overheid daar iets mee. In dat opzicht valt het hoog

Belang van informeren

te waarderen dat we in Nederland een zorgvuldig re-

Waar sprake is van nood, mag het nodige worden ge-

gistratiesysteem kennen, waarbij de overheid een be-

vraagd om deze nood te lenigen. Waar orgaandonatie

langrijke verantwoordelijkheid op zich heeft genomen

van wezenlijke betekenis is voor het verbeteren van de

in het beheer van gegevens.

leefsituatie van ernstig zieken, mag daarom worden

Recent schreef Pieter Fokkink in Medisch Con-

ingezet op verhoging van de bereidheid van mogelijke

tact (2017) een kritisch artikel over de initiatiefwet van

donoren om de keuze voor orgaandonatie te maken.

D66. Hij betoogt dat de wet verkeerde uitgangspunten

Daarom steunen wij het initiatief om een positieve

hanteert en vraagt zich af waarom miljoenen men-

boodschap te laten doorklinken, dat orgaandonatie

sen lastig worden gevallen met vragen om te beslis-

een goede zaak is en om te appelleren aan onderlinge

sen over hun lichamelijke integriteit en persoonlijke

solidariteit.

levenssfeer, terwijl die slechts voor een paar honderd

De discussie moet niet blijven cirkelen rondom

9

het systeem, terwijl juist in de praktijk zoveel te veranderen en te verbeteren valt. De systeemdiscussie
staat het antwoord in de weg op de vraag welke dingen wij kunnen doen die werkelijk eﬀect hebben. Informatie aan potentiële donoren: Weten zij genoeg
van procedures? Welke belemmeringen ervaren zij?
Is bijvoorbeeld genoegzaam bekend wat het begrip
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De ‘orgaanisatie’
van het samenleven
Jan Vorstenbosch

‘hersendood’ betekent? En kun je als chronisch zieke
(ons land telt er 5 miljoen!) ongehinderd donor zijn?
En hoe ga je met nabestaanden om die een onmogelijke vraag op een onmogelijk moment krijgen? Hoe
begeleid je hen?
Verbeter het keuzesysteem door allereerst de

Laat ik vooropstellen dat ik Pia Dijkstra een sympathieke politica vind. Ik twijfel geen moment aan
haar integriteit. Wat is het dan toch wat me onrustig maakt in haar enthousiaste en emotionele
politieke campagne voor ‘Wie zwijgt, stemt toe’?

drempels van mensen serieus te nemen. Dit helpt hen
te kiezen. Dit laat onverlet dat de vrije keuze aan de

Waar zit de pijn?

mensen zelf blijft en dat orgaandonatie dus een zaak

Je kunt iemands leven redden door toestemming te

blijft tussen burgers onderling. Getypeerd als naasten-

geven dat na je dood je organen kunnen worden uit-

liefde voor wie daar wel voor kiezen en dit als naas-

genomen om te worden getransplanteerd naar iemand

tenliefde beleven en met blijvend respect voor dege-

die ze nodig heeft. De hypothetische situatie maakt dit

nen die daar niet voor kiezen. Aan de vrijblijvendheid

misschien psychologisch gezien geen win-win-situatie

moet een einde komen, aan de vrijwilligheid niet.

(denken aan je eigen dood: die is meestal niet prettig),
maar voor veel mensen voelt het als een morele plicht.

Drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink is directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV),

De een zijn dood is de ander zijn orgaan.
Waar zit hem dan de pijn, als de overheid de rege-

een christelijke vereniging die namens 56.000 leden

ling verandert in een ‘ja, tenzij je expliciet nee hebt ge-

zich bezighoudt met medisch-ethische vragen en op-

zegd’? Misschien in het feit dat ik nu, bij leven en wel-

komt voor de beschermwaardigheid van het leven. Van

zijn, ‘aan de bak moet’ op instigatie van een anoniem

2007 tot 2012 was ze Tweede Kamerlid voor de Chris-

staatsapparaat. Dat staatsapparaat heeft eerst vele ja-

tenUnie. Drs. E. van Hoek-Burgerhart is socioloog en

renlang met reclamecampagnes, registratieregelingen

manager beleidsbeïnvloeding bij de NPV. Ze is (mede)

en anticiperende technische maatregelen er alles aan

auteur van publicaties en richtlijnen rond medisch-

gedaan om mij het besef bij te brengen dat ik er zelf,

ethische thema’s en werkt vanuit patiëntenperspectief

als ik dood ben, niet meer toe doe, maar mijn organen

mee aan wetenschappelijk onderzoek.

wel. En nu dat allemaal niet lukt zoals de staat het wil,
zijn er eerzame politici zoals Pia Dijkstra die er een

Literatuur
Fokkink, P. (2017) Wetsvoorstel orgaandonatie onver-

schepje bovenop doen.
Ik heb het idee dat deze stap niet alleen een

standig. Beoogde nieuwe wet hanteert verkeerde

voorbeeld is van een opdringerige staat, maar ook een

uitgangspunten. Medisch Contact, 6 januari 2017.

voorbeeld van een moderne moraal die een dwingend

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-

karakter heeft op het zel egrip van personen als het

nieuws/artikel/wetsvoorstel-orgaandonatie-

gaat om de volgende vier morele relaties: de morele

onverstandig.htm. Geraadpleegd 30 april 2017.

relatie tot jezelf, de morele relatie tot je naasten (die

Ministerie van VWS, 18 oktober 2016. Resultaten
Donorweek. https://www.rijksoverheid.nl/actu-

ik hier buiten beschouwing laat), de morele relatie tot
vreemden en de morele relatie tot de staat.

eel/nieuws/2016/10/18/resultaten-donorweek-49380-registraties-11-925-ja-24-37-455-nee-76.
Geraadpleegd 30 april 2017.

Ik en mijzelf
Om te beginnen dringt orgaandonatie mij een be-
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paalde relatie tot mezelf op en wel tot de drie meest

dat inzamelen zit al de centrale kern van de moderne

wezenlijke aspecten van mijn bestaan: hoe ik denk

samenlevingsorganisatie die een organisatie van ag-

over de relatie tot mijn eigen dood, over de relatie tot

gregatie en distributie is onder de banier van de ge-

mijn eigen lichaam en over de relatie tot mijn eigen

lijkheid van rechten, kansen en levensgeluk.

morele identiteit. Welke kijk op deze drie relaties zou

Ik ga daar niet dramatisch over doen, want ook

de fervente voorstanders van een ‘ja, tenzij’ het beste

hier heeft onze samenleving een volkomen nieuwe

uitkomen? Deze kijk kan worden samengevat in de

situatie gecreëerd die zijn eigen morele, materiële en

volgende drie stellingen.

psychische mogelijkheden en regels kent. Die moge-

Een: Als de dood er is, ben jij er niet meer en is er
verder niks meer, dus waar maak je je druk om?
Twee: Jouw lichaam is jouw eigendom en je kunt
er mee doen en laten wat je wilt.

lijkheden zijn zeker niet allemaal negatief te beoordelen. Mijn opmerking over aggregatie en distributie
is meer een methodische dan een morele opmerking.
Maar die methodische opmerking leidt naar het in-

Drie: Je plicht is in elk geval, en in dit geval zeker,

zicht dat aarzeling omtrent doneren kan zijn ingege-

om zoveel mogelijk goed te doen, of (een iets minder

ven door de anonimisering van de giftrelatie, door het

radicaal utilisme) daar waar er geringe kosten mee

beeld dat mijn hart ‘gepooled’ wordt met een heleboel

gemoeid zijn, altijd zoveel mogelijk goed te doen, i.c.

andere harten. Vier miljoen, als ik het wel heb.

levens te redden.

Dat massieve en massale beeld dient dan ook –

Ik denk dat dit drie belangrijke vooronderstel-

dat hebben de reclamemakers goed begrepen – ver-

lingen van orgaandonatie in het algemeen zijn, en ze

drongen te worden door het beeld van een concrete

zijn alle drie goed verdedigbaar, alhoewel ze in hun sa-

hartpatiënt die volgend jaar zal sterven tenzij, tenzij...

menhang misschien minder coherent zijn dan het lijkt.

inderdaad, tenzij jij niks doet. Maar deze retorische

Maar het gaat me hier om de interpretatie van deze

beeldtaal dringt weer de bizarre gedachte bij me op

vooronderstellingen voor de situatie waarin het om

dat mijn leven ten koste gaat van hem of haar: hoe

jouw eigen dode lichaam gaat. Het dwingende karak-

eerder ik dood ben hoe beter voor haar of hem. Hier

ter van de utilistische moraal, die zich juist bij dit soort

ligt de perversiteit op de loer: met de organen van die

grenssituaties, extra opdringt, maakt stapje voor stapje

suïcidale, jonge psychiatrische patiënte met ongun-

van iets wat een imperfecte plicht is – jouw opvatting

stige prognose en een doodswens zou immers zoveel

dat jij hier en nu dit moet doen – een perfecte plicht:

goeds gedaan kunnen worden... Waarom zou zij meer

de opvatting dat jij dit niet mag laten. Ik denk dat dit

recht op leven hebben dan die vijf andere mensen die

het stormpje verklaart van oorspronkelijke ja-zeggers

zonder er iets aan te kunnen doen op de dodenlijst

die er bij nader inzien een nee van gemaakt hebben.

staan en juist graag willen leven? Het is de reductio
ad absurdum van het ‘luck egalitarianism’, waaraan

Ik en ‘de anderen’

bijvoorbeeld John Harris in 1975, in een artikel met

Over naar de tweede relatie die in het geding is bij or-

de titel The Survival Lottery een uitwerking gaf, en

gaandonatie namelijk, de relatie tot de ‘anderen’. Onze

waarvan ik nog steeds niet weet of hij het komisch of

samenleving heeft de morele manieren om iets voor

serieus bedoelde.1

die anderen te betekenen, in veel gevallen versmalt
tot het bijna plichtmatige geven in abstracto. Wat we

Ik en mijn lichaam

geven is geld, afgedankte kleren, en organen, en waar-

Ik kom nog eens terug op de eerdere beschreven drie

aan we geven is: een gironummer, een hulporganisa-

vooronderstellingen die gemeen hebben dat ze het

tie, een kringloopbedrijf, een registratiebureau. We

subject alle drie in een objectiverende relatie plaatsen

geven geen concrete goederen aan anderen, tenzij die

tot de wezenselementen van zijn bestaan: zijn dood,

anderen onze naasten zijn, meestal in letterlijke zin

zijn lichaam en zijn moraal. Die objectiverende relatie

– ruimtelijk of genetisch. Concrete dingen, ook geld,

kan verder geconcretiseerd worden door deze drie fe-

geven aan een vreemde wordt al snel vernederend.

nomenen in de objectiverende taal te beschrijven die

Het sleutelwoord voor goede doelen is ‘inzamelen’. In

de moderne wetenschap ons aanreikt. De dood is dan
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geen overgang meer, maar een definitief einde, een

vrijheid laten registreren dat mijn nabestaanden mo-

leegte die ons wacht en waarover we ons geen zorgen

gen beslissen over mijn organen na mijn dood.

hoeven te maken want we zullen er dan niet meer zijn
(Epicurus). Het lichaam is dan geen lijf meer, maar

Dr. Jan Vorstenbosch is als senior onderzoeker ver-

een repareerbare machine, het hart is geen zetel van

bonden aan het Ethiek Instituut van de Universiteit

emoties meer, maar een pomp. En de moraal is pri-

Utrecht

mair een sociale moraal, een horizontale verhouding
tussen subjecten waarin abstracte rechten en plichten
tegenover elkaar domineren. De utilistische ethiek

Noot
1.

Harris, J. (1975). The Survival Lottery, Philosophy 50,

brengt die rechten op één noemer: die van maximali-

pp. 81-87. Harris stelde voor om periodiek gezonde

sering van welzijn, met inzet van dode lichamen – om

mensen uit te loten die gedood zouden worden om

het maar eens al te cru te zeggen – en ten koste van

hun gezonde organen te ‘oogsten’ ten behoeve van an-

rituelen en emoties rond de verwerking van de dood

deren die die organen nodig hebben om te overleven.

van dierbaren.

De gezonde lotelingen en alle andere gezonde mensen

Maar ook in een rechtenethiek die door het luck

hadden immers niet meer recht op leven dan de door

egalitarisme is beïnvloed, valt niet in te zien waarom

het lot getroﬀenen, en dus was een evenredige kans op

mijn ‘recht om in dezen niets te laten weten aan de

overleven de meest rechtvaardige oplossing. Harris is

staat’ boven het recht op leven van de potentiële ont-

overigens een libertarist, geen utilist.

vanger van mijn organen zou gaan. Zo leidt de technische mogelijkheid van transplantatie door toedoen
van de staat tot de ‘orgaanisatie’ van onze betrekkingen. Het is misschien niet toevallig dat juist D66, de
meest pragmatistische, geseculariseerde en niet-ideologische partij hier het voortouw neemt en de ethische
theorie uitwerkt in de politieke praktijk.

Slot
Welk licht werpen al deze beschouwingen dan op de
vierde relatie die ertoe doet in dit ‘dossier’: die van
de burger tot de staat? Er is te weinig ruimte om daar
verder op in te gaan dan met een enkele verwijzing:
die naar het recht om met rust gelaten te worden. Dat
recht is een zogenaamd vrijheidsrecht en geen claimrecht – het correspondeert met de afwezigheid van
een recht van de ander om zich met mij te bemoeien
(hetgeen dan weer een negatieve plicht van die ander
is natuurlijk). Die ander is in dit geval de staat. Die
mag mij van alles verzoeken, maar zij mag mij niet
dwingen om ook op dat verzoek te reageren op straﬀe
van de sanctie dat als ik dat niet doe, ervan wordt uitgegaan dat ik toestem. Wie zwijgt op een schriftelijk
verzoek, stemt niet toe, welk verzoek het ook is. Dat
lijkt me het principe dat hier symbolisch op de tocht
staat, ook al komt die tocht in dit geval uit een morele
schoorsteen die zwaar ‘trekt’.
Overigens heb ik lang geleden netjes en in alle
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Meer orgaandonoren,
maar wel met het
eerlijke verhaal…..

12

die wisten dat hun geliefde ‘geen bezwaar’ had tegen
donatie, maar toch besloten om geen toestemming
te geven. Dat zal ook in de toekomst blijven gebeuren. Zelfs als de hersendode patiënt in het donorregister geregistreerd staat als donor wordt donatie nu
soms geweigerd door de nabestaanden. In 5 á 6% van
de situaties dat iemand als donor geregistreerd staat
leidt dit ertoe dat er toch geen donatie plaatsvindt,
omdat de arts het familiestandpunt en de argumenten om te weigeren meer waarde toekent dan de toe-

Jack de Groot

stemming van de overledene. Het lijkt me een gerede
verwachting dat het percentage familieleden dat niet

In het initiatiefwetsvoorstel voor orgaandonatie
worden Nederlanders verplicht om na te denken over een keuze met betrekking tot orgaandonatie en die keuze kenbaar te maken in het
Nationaal Donorregister. Op niet reageren staat
een sanctie: je wordt automatisch donor, omdat
in het register wordt aangegeven dat je ‘geen
bezwaar’ hebt. Tegen dat ‘geen bezwaar’ heb ik
bezwaar.

instemt met donatie, voor de als ‘geen bezwaar’ - geregistreerden veel hoger zal zijn. Bovendien hebben
nabestaanden dan een zeker recht van spreken, omdat niet overtuigend is aangetoond dat de overledene
het echt gewild zou hebben. Binnen het huidige systeem worden mensen soms getraumatiseerd door
de wijze waarop de donatievraag gesteld wordt. Uit
literatuur (Kesselring, Kainz et al. 2007) en uit mijn
eigen onderzoek blijkt dat met name voor te komen
als zorgverleners een utilistische benadering hanteren

Bezwaar heb ik tegen deze zinsnede uit de toelichting

en meer gericht zijn op orgaanverwerving dan op em-

op de Kamerstukken op de website van de Eerste Ka-

pathie met de nabestaanden. Een gesprekspersoon uit

mer bij het initiatiefwetsvoorstel van Pia Dijkstra:

mijn onderzoek belde me 6 maanden na het interview

‘Op deze wijze worden mensen gestimuleerd ac-

huilend op tijdens de nationale donorweek: ‘Ze doen

tief na te denken over hun keuze met betrekking

maar alsof donatie een feestje is.’ Ze gaf aan dat ze nog

tot orgaandonatie. Nabestaanden en medische

steeds last had van de opmerkingen van de arts die ge-

professionals worden daardoor ontlast.’

vraagd had om de organen van haar hersendode man.

Nabestaanden worden mijns inziens niet ontlast in

Vooral de opmerking ‘We kunnen alles van hem ge-

hun besluitvorming in die situatie. Daarnaast worden

bruiken’ was haar in het verkeerde keelgat geschoten.

medische professionals gedwongen de waarheid ge-

Een andere gesprekspersoon (een moeder) voelde zich

weld aan te doen als ze (moeten) zeggen: ‘Uw geliefde

moreel onder druk gezet door de arts die hamerde op

heeft geen bezwaar tegen donatie en daarom willen

het belang van donatie: ‘U kunt daar heel veel goeds

we nu zijn organen uitnemen.’ De dokter zou moeten

mee doen.’ Of donatie passend was voor haar doch-

zeggen: ‘Uw geliefde heeft geen bezwaar gemaakt, dus

ter, vond de arts niet van belang. Dit soort trauma’s zal

wij weten niet of we wel zijn organen mogen uitne-

binnen het nieuwe systeem niet afnemen.

men.’ Het ‘wie zwijgt, stemt toe’ principe lijkt me hier
niet op te gaan. Nog steeds betekent ‘geen bezwaar’
niet hetzelfde als ‘het moet’.

De professionals
Of professionals ontlast worden, is ook zeer de vraag.
De wetgever zadelt zorgprofessionals op met een wet

De nabestaanden

die een smal draagvlak heeft en in zijn uitwerking niet

Ik heb afgelopen jaren een promotieonderzoek gedaan

eenduidig is. In mijn onderzoek vond ik met name bij

naar hoe de donatievraag beleefd wordt, zowel door de

IC-verpleegkundigen heel veel begrip voor het feit dat

zorgverleners die de vraag (moeten) stellen, als door de

lang niet in elke situatie donatie gewenst is, terwijl het

nabestaanden. Daarbij waren nogal wat nabestaanden

juridisch wel mogelijk is. Er was een verpleegkundige
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die zich op haar 18e als donor had geregistreerd, maar

gevolg hebben dat zorgverleners zich ziekmelden of

nu haar keuze had veranderd in ‘mijn nabestaanden

ander werk zoeken (Oh and Gastmans 2015). De wet

beslissen’, omdat ze geconfronteerd was geworden

lijkt medische professionals dus eerder te belasten dan

met een potentiële donor met jonge kinderen: de pa-

te ontlasten.

tiënt was geregistreerd als donor, maar de echtgenoot
maakte bezwaar tegen donatie vanwege de emotionele

Het belang van registratie

reactie van hun kinderen op het verzoek. Artsen heb-

Bij de wetgeving staat een afweging op het spel van de

ben toen afgezien van donatie. Ook in de toekomst

belangen van mensen in nood (i.c. zieken op de wacht-

zullen geregistreerde donoren (laat staan degenen die

lijst voor een orgaan) en de belangen van mensen die

met ‘geen bezwaar’ staan geregistreerd) niet altijd hun

hersendood zijn met hun nabestaanden. De wetge-

keuze updaten als hun leefomstandigheden wijzigen.

ver laat in het nieuwe voorstel de nood van de eerste

Daarnaast kunnen er bij professionals verschil-

groep prevaleren boven het zel eschikkingsrecht en

len gaan ontstaan qua benadering. De ene professio-

de integriteit van de overledene (recht op piëteit na

nal kiest voor een ‘zachte’ benadering en zal proberen

overlijden). Dat is naar mijn mening een verkeerde

het gesprek aan te gaan met de nabestaanden en luis-

afweging. Hoewel mijn eigen onderzoek daar niet pri-

teren naar hun bezwaren, terwijl de ander vanuit een

mair op gericht was, gaf het wel aanwijzingen waarom

‘harde’ benadering kiest voor orgaanuitname ongeacht

een (vrijwillige) registratie van de eigen keuze over

wat de mening van de overledene of de nabestaanden

orgaandonatie van belang is. Als mensen echt actief

is. De wet gaat uit van presumed consent: er is sprake

hun donatievoorkeur hebben geregistreerd, dan biedt

van een veronderstelde toestemming. Daarmee staat

dat zorgverleners en nabestaanden houvast wanneer

de wet op gespannen voet met een andere wet (nl. de

de donatievraag wordt gesteld. De wens uit het donor-

Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst) die

register werd in mijn onderzoek altijd gevolgd, ook al

een ‘informed consent’ vereist: de arts mag slechts

hadden nabestaanden daar moeite mee. Maar zonder

(be)handelen nadat de patiënt expliciet toestem-

registratie tasten nabestaanden vaak in het duister en

ming geeft op basis van door de arts versterkte infor-

willen niet zomaar beschikken over het lichaam, res-

matie. Engelse en Spaanse auteurs betogen samen dat

pectievelijk de organen, van hun dierbare. Mensen die

het systeem van presumed consent niet doorslaggevend

zelf positief staan tegenover donatie (en ook als zoda-

is als men meer donaties beoogt (Fabre, Murphy et al.

nig ingeschreven staan in het donorregister) weigeren

2012). Als zorgverleners, met de nieuwe wet in de hand,

geregeld orgaandonatie als het over hun dierbare gaat.

nabestaanden tegen hun zin in moeten dwingen tot

Waarom zou een overheid dan wel over diens organen

donatie (wat mij een contradictio in terminis lijkt, zie

mogen beschikken? Een van mijn respondenten zei:

McCartney 2017) kan dit wederzijds tot frustratie lei-

‘Als je donatie zou willen dan ga ik ervan uit, dan moet

den. In Brazilië is om die reden een wet die veel lijkt

je daar zelf voor kiezen.’ In dat opzicht is de titel van

op het Nederlandse wetsvoorstel ingetrokken (Fabre,

het wetsvoorstel ook misleidend: er is geen sprake van

Murphy et al. 2012), ondanks het feit dat men er net als

actieve donorregistratie, want je wordt aangemerkt als

in de Nederlandse situatie meer donoren mee hoopte

donor als je passief blijft. Het werven van organen mag

te verwerven. De schade bleek groter dan de beoogde

niet ten koste gaan van een expliciete toestemming

winst. Artsen zijn via de eed van Hippocrates gehou-

door de donor en/of diens nabestaanden. De overheid

den tot primum non nocere (in de eerste plaats niet

doet er wel goed om aan alles op alles te zetten zodat

schaden). Het ‘afdwingen’ van donatie door de nieuwe

mensen een keuze maken over wat er met hun orga-

Nederlandse wet kan voelen als ‘schaden’, een situatie

nen moet gebeuren na hun (hersen)dood.

waar de artsenorganisatie KNMG blijkens haar reactie
op het wetsvoorstel (brief aan de Commissie VWS van

Actief informeren en registreren

de Eerste Kamer d.d. 23 februari 2017) ook bang voor

Het doel van de wet is meer donororganen te verwer-

is. Rigide uitvoering van de nieuwe wet kan leiden tot

ven. Uit ervaringen – gedocumenteerd in de literatuur

moral distress bij zorgverleners. Moral distress kan tot

(Rithalia, McDaid et al. 2009) – blijkt dat winst op dat
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terrein nooit aan wetgeving alléén is toe te schrijven.

professionals in the ICU. American Journal of

Er moet dus ook oog zijn voor andere factoren die bij-

Transplantation 7(1): 211-217.

dragen aan dit doel. Naast een empathisch verzoek
blijkt ook goede informatie van belang. Uitleg over
het begrip hersendood is noodzakelijk. Overigens zou

McCartney, M. (2017). When organ donation isn’t a
donation. BMJ 356 DOI 10.1136/bmj.j1028.
Oh, Y. and C. Gastmans (2015). Moral distress expe-

daar met een breder publiek over gecommuniceerd

rienced by nurses: A quantitative literature

moeten worden dan alleen met nabestaanden die voor

review. Nursing Ethics 22(1): 15-31.

de donatievraag staan. De meeste mensen hebben

Rithalia, A., C. McDaid, S. Suekarran, L. Myers and

nauwelijks een idee over hoe het er bij de donatiepro-

A. Sowden (2009). Impact of presumed consent

cedure aan toegaat zodra iemand hersendood is. Het

for organ donation on donation rates: a systemat-

is bij het grote publiek niet bekend dat er afscheid ge-

ic review. BMJ 338. DOI 10.1136/bmj.a3162

nomen moet worden van iemand met kloppend hart
en dat een donatieprocedure soms wel een etmaal of
langer kan duren. In de media wordt meer nadruk
gelegd op de heroïek van de donor (‘hij geeft wat van
zichzelf weg’) dan op het oﬀer van de nabestaanden
(zij moeten meestal onverwacht afscheid nemen van
een tot dan toe gezonde persoon).
Deze essentiële informatie verschaﬀen kan met
goede campagnes waarin volledige voorlichting wordt
gegeven. Niet alleen informatie over de nood van mensen op de wachtlijst, maar ook over wat donor en familie mogen verwachten als de situatie zich voordoet.
Ik onderschrijf het doel (meer organen verwerven), maar ben van mening dat dit doel nooit alleen
via wetgeving kan en mag worden afgedwongen. Sterker nog, mijn onderzoek wijst erop dat er meer succes behaald kan worden door betere begeleiding van
familieleden/nabestaanden in plaats van door dwang
van een ‘wie zwijgt stemt toe’ wet.
Dr. Jack de Groot werkte jarenlang als geestelijk
verzorger op de intensive care van het LUMC en het
Radboud UMC en is gespecialiseerd in morele besluitvorming. Hij is in 2016 gepromoveerd met het proefschrift ‘Decision making by relatives of eligible brain
dead organ donors’.

Literatuur
Fabre, J., P. Murphy and R. Matesanz (2012). Presumed consent: a distraction in the quest for increasing rates of organ donation. BMJ 341. DOI
10.1136/bmj.c4973
Kesselring, A., M. Kainz and A. Kiss (2007). Traumatic memories of relatives regarding brain death,
request for organ donation and interactions with
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Het kind als donor
Marion Siebelink
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Juridisch-ethisch domein
Sinds de komst van de Wet op de Orgaan Donatie
(WOD) in 1998 is ook het Donorregister van kracht. Dit
betekent dat bij iedere geschikte donor in Nederland de
arts verplicht is het Donorregister te raadplegen. Dit is
in de ziekenhuizen tegenwoordig goed bekend. Anders

Niet iedereen weet dat een kind ook donor
kan worden. Toch speelt orgaan- en weefseldonatie wel voor kinderen. Ook kinderen
staan lang op de wachtlijst voor een
transplantatie. Ook kinderen overlijden
terwijl ze op die wachtlijst staan.

wordt het als het om een minderjarige gaat.
De wet zegt dat iedereen vanaf 12 jaar zich mag
registreren in het Donorregister. Ouders mogen de
toestemming van een kind tenietdoen, maar een bezwaar niet. Vanaf 16 jaar hebben ouders geen zeggenschap meer over de keuze die door het kind in het
Donorregister is vastgelegd. Dit betekent dat de arts

Het thema van dit Podium ‘Tekort aan organen’ geldt

verplicht is om bij iedere geschikte donor van 12 jaar of

ook voor kinderen. Maar kunnen we dit wel als zoda-

ouder het Donorregister te raadplegen. Maar dit blijkt

nig stellen? Moeten we niet spreken van een tekort aan

in slechts 34% van de potentiële kinderdonoren ouder

donoren?

dan 12 jaar te gebeuren.

Orgaandonatie in de kindergeneeskunde is een

Vanuit ethisch oogpunt roept het kind als donor

uiterst gevoelig onderwerp. Immers, een kind hoort

een aantal vragen op. Bijvoorbeeld: welke autonomie

niet te sterven. Een kind dat geschikt is als donor komt

is leidend? Die van de ouders of van het kind? Bij

vaak zeer plotseling te overlijden door bijvoorbeeld

kleine kinderen zijn het de ouders die een beslissing

een ongeval. Dat maakt orgaandonatie complex: ie-

moeten nemen. Het is dan erg belangrijk dat ouders

mand is geholpen bij de dood van een ander.

het samen eens zijn.

Als een kind een geschikte donor is doet dit een

Uit onderzoek komt naar voren dat de vraag soms

groot beroep op specifieke kennis en vaardigheden

niet aan ouders is voorgelegd omdat de medische pro-

van de medische professional. Welke factoren zijn van

fessional de situatie als te emotioneel beoordeelde

invloed op het kind als donor? Dit was de kernvraag

(Tsai et al. 2000). Hoewel soms begrijpelijk, is dit ju-

van mijn promotieonderzoek: The child as a donor; a

ridisch en ook ethisch onjuist. De keuze moet daar

multidisciplinair approach (RUG, 2013). In de verschil-

gelegd worden waar die moet worden gemaakt (Sie-

lende domeinen komen sleutelmomenten naar voren.

belink 2013). Bij het niet stellen van de vraag wordt de
ouders de keuze ontnomen.

Het medisch domein
Op de kinder-intensive care overlijden ieder jaar kin-

Communicatief domein

deren die geschikte donoren zouden kunnen zijn. Uit

Goede communicatie rondom donatie is van cruciaal

onderzoek, dat is uitgevoerd op alle acht kinder inten-

belang. Maar wat is goede communicatie als de vraag

sive care-afdelingen in Nederland, blijkt dat 11% van

om donatie moet worden gesteld? Uit de literatuur

de kinderen die overlijden geschikt is als orgaandonor

blijken een pro-donatie cultuur op de afdeling, ver-

en 19% als weefseldonor (Siebelink 2013). Dit betekent

trouwen in het medisch team en een competente pro-

dat ieder jaar ongeveer 20 kinderen geschikt zijn als

fessional van groot belang (Bratton et al 2006).

orgaandonor.

Het is belangrijk om het donatiegesprek altijd los

Toch wordt niet ieder overleden kind als potenti-

te koppelen van het slecht nieuwsgesprek. Nabestaan-

ele donor herkend. Dit geldt met name bij jonge kin-

den hebben eerst tijd nodig om het slechte nieuws tot

deren. Een basis hiervoor is het tekort aan adequate

zich door te laten dringen; die tijd moet de ouders wor-

kennis en vaardigheden (Wood & Finlay 2010). Dit is

den geboden. Soms komen ouders zelf met de vraag of

ook niet zo verwonderlijk. Een kind als potentiële do-

hun kind geschikt kan zijn als donor. Dan hebben ze

nor blijft gelukkig altijd uiterst zeldzaam.

bijvoorbeeld eerder met hun kind over donor worden
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gesproken en weten ze dat hun kind dit zelf graag had

Het lijkt meer redelijk om te spreken van een

gewild. Zo’n ogenschijnlijk algemeen gesprek blijkt

donortekort. Met de komst van het ADR-systeem ver-

dan heel bepalend te zijn in de keuze die ouders ma-

wacht de overheid het tekort aan donoren op te los-

ken. Kunnen beslissen volgens het gedachtegoed van

sen. Het is goed te bedenken dat de kans dat iemand

hun kind, ondersteunt bij de rouwverwerking. Ouders

een orgaan nodig heeft, groter is dan de kans dat ie-

zien donatie dan als zingeving aan een plotselinge zin-

mand donor wordt.

loze dood. Het gevoel dat hun overleden kind dan nog
iets kan betekenen, geeft troost.

Wederkerigheid, de één is pas geholpen bij een
gift van de ander, maakt dat het een maatschappelijk
vraagstuk is dat iedereen kan raken. Maak het daarom

Maatschappelijk domein
Orgaandonatie is regelmatig een onderwerp in de me-

normaal om erover na te denken. Kinderen zijn hiervoor de basis.

dia en bij overheidscampagnes. Maar wanneer worden
volwassenen hierover aangesproken in hun rol als ou-

Dr. Marion Siebelink is manager van het UMC

der? Het is bij volwassenen dan ook vaak onbekend

Groningen Transplantatie Centrum. Daarnaast is zij

dat een kind ook donor kan worden.

voorzitter van de medisch ethische commissie van de

Daarnaast hebben kinderen vanaf een jaar of

Nederlandse transplantatie vereniging en vertegen-

10 zelf ook een mening. Dit blijkt uit mijn landelijk

woordigt zij Nederland in de ethische commissie van

representatief onderzoek dat samen met het Jeugd-

Eurotransplant.

journaal is uitgevoerd. Uit dat onderzoek wordt duidelijk dat 75% van de kinderen ouder dan 12 jaar zelf

Literatuur

wil beslissen over donatie en dat 66% daadwerkelijk

Bratton, S.L, Kolovos N.S., Roach. S., McBride, V.,

donor wil worden (Siebelink 2013). Hieruit komt ook

Geiger, J.L., & R.L. Meyers. (2006) ‘Pediatric

naar voren dat de meeste kinderen thuis nog nooit

organ transplantation needs: organ donation best

of slechts één keer over dit onderwerp hebben ge-

practices’. Arch Pediatr Adolesc Med 2006

sproken. Toch kunnen kinderen vanaf de leeftijd van

05;160(5):468-472.

10-11 jaar zelf heel goed nadenken en praten over dit

Siebelink, M. (2013) Thesis: The child as a donor; a

maatschappelijke thema. Ouders vinden het moei-

multidisciplinary approach; ISBN; 978-90-367-

lijk een gesprek hierover te beginnen met hun kin-

6334 RUG. http://www.rug.nl/research/portal/

deren. Toch weten we hoe belangrijk zo’n gesprek

publications/pub(18a9a225-aca9-46d2-bc79-

thuis aan de keukentafel is. Onderwijs kan het ge-

109e557dd590).html

sprek thuis bevorderen (Siebelink 2013). Mijn on-

Tsai, E., Shemie, S.D., Cox, P.N., Furst, S., McCarthy,

derzoek heeft geleid tot een digitale lesmodule voor

L. & D. Hebert. (2000) Organ donation in chil-

groep zeven/acht van het basisonderwijs www.do-

dren: role of the pediatric intensive care unit.

nordenkers.nl en voor de onderbouw van het voort-

Pediatr Crit Care Med 2000 10;1(2):156-160.

gezet onderwijs www.donorwise.nl. Deze lesmodule

Wood, D. & D. Finlay (2013) Doctors’ knowledge of

draagt significant bij aan het gesprek thuis over het

tissue donation in children. Arch Dis Child 2010

donorschap.

10/29;95(11):926-927.

Is er een tekort aan organen of is er een
tekort aan donoren?
Het tekort aan organen wordt vaak als oorzaak van de
lange wachtlijst gezien. Dit geldt ook voor kinderen.
De oplossing kan soms worden gezocht bij een levende donor. Een ouder kan bijvoorbeeld een nier of een
deel van de lever doneren. Maar dit is niet mogelijk als
een kind op een hart of een long wacht.
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Islam en orgaantransplantatie.
Visies door de
tijd heen
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te komen, maken moslimgeleerden gebruik van religieuze teksten zoals de Koran en overleveringen (hadīth),
.
maar ook van analogieën, van consensus onder moslimgeleerden en van algemene uitgangspunten zoals
het dienen van het algemeen belang, het blokkeren van
middelen tot verderf en ‘nood breekt wet’.
In de fatwaliteratuur over orgaantransplantatie
vormden twee belangrijke met elkaar concurrerende
waarden het middelpunt: de integriteit van het menselijk lichaam enerzijds, versus het redden van een le-

Roukayya Oueslati
Binnen de moslimgemeenschap bestaat nogal
eens onduidelijkheid over of orgaantransplantatie vanuit religieus perspectief is toegestaan.
Daarnaast is er veel diversiteit in standpunten
onder moslimgeleerden. Dit onderstreept het
belang van een goed orgaandonatiegesprek over
de waarden die voor naasten een rol spelen.

ven anderzijds.

Integriteit van het lichaam
In de eerste religieuze fatwa’s over orgaantransplantatie spraken moslimgeleerden zich terughoudend uit.
al-Shāf ī (1896-1976), moefti van India
Muhammad
.
en later van Pakistan, wijdde in de jaren ’60 een boek
aan dit onderwerp waarin hij orgaantransplantatie om
verschillende redenen verbood.
In de eerste plaats stelde hij dat de integriteit van

Oud en nieuw

een lichaam ermee geschonden wordt. Daardoor is or-

In de moslimgemeenschap wordt al lang nagedacht

gaantransplantatie volgens hem in strijd met een over-

over het vervangen van lichaamsdelen. Moslimgeleer-

die stelt dat ‘het breken van het gelevering (hadīth)
.

den in de twaalfde eeuw bespraken bijvoorbeeld het

beente van een dode is als het breken van het gebeente

vervangen van een verloren tand door een tand van

van een levende.’ Omdat orgaantransplantaties in die

een overleden persoon of dier, of het herstellen van

tijd bovendien nog niet zo succesvol waren, vond al-

een botbreuk met botten van dieren. De belangrijk-

Shāf ī dat niet opwegen tegen het schenden van een

ste vraag hierbij was of lichaamsvreemde materialen

lichaam.

de rituele staat van reinheid die vereist is voor het

Ten tweede stelde hij dat de mens niet de eige-

gebed aantasten. Nadat een nierpatiënt in Boston in

naar van zijn lichaam is, maar het gedurende zijn le-

1954 voor het eerst succesvol een nier ontving van zijn

ven slechts in bruikleen heeft gekregen, waarna het

eeneiige tweelingbroer, werd deze discussie opnieuw

weer terugkeert naar God.

aangewakkerd. In de westerse medische wereld werd

Al-Shāf ī’s laatste bezwaar is gebaseerd op de ef-

de geslaagde operatie enthousiast ontvangen, on-

fecten die orgaantransplantatie kunnen hebben op de

danks dat sommige redacteuren van medische tijd-

samenleving. Volgens hem zou orgaantransplantatie

schriften orgaantransplantatie in eerste instantie in

kunnen leiden tot uitbuiting van armen, die vanwe-

strijd vonden met de Hippocratische eed. Succesvolle

ge financiële redenen genoodzaakt zouden kunnen

transplantaties van andere organen volgden, ook van

worden hun organen te verkopen. Dit was en is een

overleden donoren.

realistisch bezwaar omdat Pakistan een land is waar

De nieuwe medische ontwikkelingen bereikten

orgaanhandel nog steeds veelvuldig voorkomt.

al snel de moslimwereld. Vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw zien we dat orgaantransplantatie ook onder

Redden van een leven

moslimgeleerden een onderwerp van discussie werd

Naarmate orgaantransplantaties succesvoller werden

en dat de eerste fatwa’s over dit onderwerp verschenen.

– met name door betere immunosuppressiva – nam

Fatwa’s zijn religieuze opinies die niet bindend zijn,

ook het aantal fatwa’s toe dat orgaantransplantatie

maar wel invloed kunnen hebben. Om tot een fatwa

goedkeurt. In 1979 vaardigde de toenmalige Egypti-
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(1917-1996) een lange fatwa
sche moefti Jād al-Haqq
.

Nadat moslimgeleerden zich eerst hadden ge-

uit over orgaantransplantatie. Hij is een van de eerste

bogen over orgaantransplantatie, werden zij later

moefti’s die orgaantransplantatie toestaat. Hoewel ook

genoodzaakt ook een standpunt over hersendood in

de integriteit van het lichaam hoog in het
bij al-Haqq
.

te nemen. Sommige organen kunnen immers alleen

vaandel stond, vond hij dit principe ondergeschikt aan

succesvol getransplanteerd worden wanneer ze door-

het redden van een mensenleven. Hij haalde hierbij

bloed blijven, en dus alleen geoogst worden nadat

het koranvers ‘Voor wie het leven van één mens redt,

iemand hersendood is verklaard, maar nog wel be-

is het alsof hij de gehele mensheid gered heeft’ (5:32)

ademd wordt.

aan. Ook stelde hij dat sommige wetscholen toestaan

Reacties van moslimgeleerden op hersendood

om de buik van een overleden zwangere vrouw open

lopen uiteen. Sommigen beschouwen een hersen-

te snijden om haar foetus te redden, als deze nog leeft

dode patiënt niet als dood, terwijl anderen hierover

en levensvatbaar is.

twijfelen. Deze twijfel resulteert bij de Syrische mos-

Aan orgaantransplantatie waren volgens al-Haqq
.

al-Būtī. (1929-2013) om hersenlimgeleerde Rama dān
.

echter wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet

dood niet gelijk te stellen aan een cardiopulmonale

volgens hem het orgaan bruikbaar zijn voor de ontvan-

dood (gestopte hart-longfunctie).

ger en mag het lichaam van de donor niet onnodig be-

Een invloedrijke fatwaraad zoals de Islamic Fiqh

schadigd worden. Ook mag er geen financiële compen-

Academy in Mekka stelt hersendood echter wel gelijk

satie gegeven worden aan de donor of nabestaanden en

aan een cardiopulmonale dood, terwijl de Islamic Or-

moet de donor toestemming hebben gegeven.

ganization for Medical Sciences (Koeweit) meent dat

Behalve deze voorwaarden voor orgaantrans-

hersendood een stadium is tussen leven en dood, ver-

plantatie gaan fatwa’s niet echt in op donorregistra-

gelijkbaar met de laatste stuiptrekkingen voorafgaand

tiesystemen. In een fatwa bundel uit 2003 van Yūsuf

aan het overlijden. In dit stadium mogen organen ge-

al-Qarādāwī, een van oorsprong Egyptische moslimge-

oogst worden, maar worden er nog geen begrafenis-

leerde die actief is in verschillende fatwaraden in het

rituelen uitgevoerd, gaat het erfrecht nog niet in, en

Midden-Oosten en Europa, wordt dit onderwerp wel

worden huwelijken nog niet ontbonden.

kort aangestipt. Een moslim uit Italië, waar een actief
donorregistratiesysteem gehanteerd wordt, vroeg al-

Verscheidenheid

Qarādāwī hoe moslims om moeten gaan met een der-

Ondanks het toegenomen succes van orgaantrans-

gelijk systeem. In zijn antwoord gaat al-Qarādāwī niet

plantaties, blijft een kleine groep moslimgeleerden

in op het systeem, maar benadrukt dat orgaandonatie

er terughoudend over. Hun voornaamste argumenten

gezien moet worden als een vorm van liefdadigheid.

zijn de integriteit van het lichaam en de zeggenschap
over het lichaam (God als eigenaar van elk menselijk

Hersendood

lichaam).

Behalve bovenstaande afwegingen, roept orgaantrans-

Visies van moslimgeleerden op orgaantrans-

plantatie ook vragen op die samenhangen met defini-

plantatie verschillen. Dit hangt sterk samen met de

ties van de dood. In de negentiende eeuw werd voor

complexiteit van de materie, de context waarin or-

het eerst in de medische geschiedenis in het stervens-

gaantransplantatie plaatsvindt en het ontbreken van

proces geïntervenieerd door mensen te beademen of

eenduidige religieuze teksten waarop teruggevallen

door ze elektroshocks te geven om het hartritme te

kan worden.

herstellen.

De verscheidenheid aan religieuze opinies geeft

Terwijl de (juridische) dood tot dan toe meestal

moslims die waarde hechten aan een religieus kader

gedefinieerd werd door het stoppen van de hart-long-

in het omgaan met orgaantransplantatie de ruimte

functie, introduceerden twee Franse neurologen, Pier-

om zelf over dit onderwerp te reflecteren.

re Mollaret en Maurice Goulon, in 1959 de toestand

Om een goed gesprek aan te kunnen gaan met

hersendood onder de naam coma dépassé: een onom-

patiënten en naasten is het belangrijk voor zorgverle-

keerbaar coma.

ners om te weten welke overwegingen een rol kunnen
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spelen en welke religieuze waarden belangrijk kunnen
zijn voor patiënten en naasten, zoals bijvoorbeeld de
integriteit van het lichaam, zeggenschap over het lichaam en het redden van een mensenleven. Daarnaast
kunnen ook andere overwegingen een rol spelen in de
afweging om wel of geen organen te doneren: Wat betekent orgaandonatie voor het rouwproces? Voelt men
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Egoïstisch altruïsme:
een ervaringsverhaal
Gerbrand van Hout en Monique Mosheuvel

zich klaar om afscheid te nemen? Is er vertrouwen in
de zorgverleners? Het is nuttig om al deze factoren
mee te nemen in een donatiegesprek, zodat patiënten
en naasten uiteindelijk een beslissing kunnen nemen
waar ze volledig achter staan.
Roukayya Oueslati MA, MSc, is docent en onderzoe-

Hoe is het om een nier af te staan? Hoe is het
om er een te ontvangen van je partner? In deze
bijdrage vertellen we over onze ervaringen
met nierdonatie bij leven, en over de motieven
en gedachten die ons tot deze keuze hebben
gebracht.

ker aan de Leiden Islam Academie (Universiteit Leiden) waar ze zich bezighoudt met islam en medische

Een nier afstaan aan je partner

ethiek. Daarnaast doet ze onderzoek bij het LUMC in

Toen ik Monique zeven jaar geleden leerde kennen,

samenwerking met Pharos naar de wensen en waarden

vertelde zij mij al snel dat zij, vanwege cystenieren, op

van niet-westerse migranten aangaande palliatieve

een gegeven moment zou moeten dialyseren. Dat zei

zorg.

me toen nog niet zoveel, maar ik beloofde haar alvast
één van mijn nieren. Toen haar nierfunctie achteruit
ging en zij, als voorbereiding op de dialyse, een shunt
liet plaatsen, was ik enigszins verbaasd: ‘ik had je toch
een nier van mij beloofd?’ Monique op haar beurt: ‘ja,
maar toen was je verliefd’. Mijn antwoord was kort en
duidelijk: ‘ik ben nog steeds verliefd en mijn aanbod
geldt ook nog steeds’. Ik wilde haar meer geven dan
mijn liefde.
De voorbereiding op de transplantatie, de operaties op zich en het herstel daarvan verliepen prima,
het bracht ons in meerdere opzichten nóg meer tot elkaar. Ik zou het iedereen dan ook aanraden: je leidt er
weinig tot niks onder en het maakt je rijker (behalve
dan op financieel gebied, want de vergoedingsregeling
laat soms ernstig te wensen over).
Nu ben ik zeker geen altruïst, ik ga niet naar de
chirurg en zeg ‘hier heb je mijn nier, doe er maar iets
leuks mee’. Ik ga voor mijn eigen voordeel: Monique zo
lang mogelijk gezond in mijn nabijheid houden. We
hebben het hier dus eerder over ‘egoïstisch altruïsme’.
Dat naast Monique ook andere nierpatiënten er iets
aan hadden, de wachttijd voor een donornier werd immers één plekje korter, was mooi meegenomen.
Daarnaast waren er voor mij nog een aantal bonuspunten, waar ik overigens pas later achter ben gekomen. Zo ben ik toch wat positiever over mezelf gaan
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denken, geeft het een goed gevoel iets voor anderen

daad het geval te zijn en kun je een normaal leven lei-

te kunnen betekenen, heb ik van mijn werkgever een

den. Dat is gelukkig ook mijn ervaring. Maar de vraag

paar maanden hersteltijd gekregen en ben ik gezon-

daarbij is, althans voor mij, waarom ík wel hetzelfde

der gaan leven. Ten slotte, heb ik nu een prima excuus

leven zou moeten kunnen leiden terwijl dat voor mijn

waarom ik niet meer rugby en ben gestopt met Thai

partner niet zo is? Trouwens, als mijn partner moet

boksen: ‘het mag niet meer’ doet het veel beter dan ‘ik

dialyseren en/of ziek is, heb ik dan nog wél hetzelfde

ben er te oud voor’.

leven als daarvóór? In voor- en tegenspoed en samen

Na mijn donatie sta ik er vaak bij stil hoe ik ook

delen, that’s the deal!

anderen zo ver kan krijgen om ook te doneren en hoe

Als je nieren het bijna niet meer doen, heb je

ik nierpatiënten zou kunnen bijstaan in het zoeken

de keuze tussen dialyseren of transplantatie, anders

naar en vragen om een nier. Dat blijkt echter een heel

kan het snel met je afgelopen zijn. Dialyseren is een

stuk ingewikkelder dan ik graag zou zien, ethische

zware opgave, die je weliswaar in leven houdt, maar

zaken en dergelijke….. In zo’n kwestie van leven en

niet geneest en zelfs niet voorkomt dat je gezond-

dood(ziek) heb ik echter niet veel met ethiek en ga ik

heid verslechtert. Transplantatie is vaak een betere

eerder voor de pragmatiek.

behandeling, met een nier van een overleden of van
een levende donor. Het probleem is dat er te weinig

Oog om oog, tand om tand….
Het werd me pas recentelijk, tijdens het horen van een

donoren zijn om iedere nierpatiënt bijtijds van een
nier te voorzien.

preek, goed duidelijk wat met deze woorden werd be-

Transplantatie met een nier van een levende

doeld in het Oude Testament: in plaats van een hele

donor heeft nogal wat voordelen. Zo’n nier gaat twee

familie uitmoorden als wraak mocht je hooguit het-

keer zo lang mee, doorgaans 20 tot 25 jaar, als een

zelfde doen als wat jou was aangedaan. Jezus bleek

nier van een overleden donor. Daarnaast is de wacht-

daar toch op een heel andere manier naar te kijken: de

tijd voor een levende nier drie tot zes maanden, voor

andere wang toekeren en dergelijke, prima idee lijkt

een postmortale nier is dat zo’n drie tot vijf jaar, en

me. Met een heel andere invulling vind ik die woorden

zodoende kan een donatie bij leven dialyseren voor-

uit het Oude Testament wel wat hebben, maar dan

kómen. Gevolg van dit alles is doorgaans een betere

eerder in de zin van ‘orgaan om orgaan’. Misschien is

kwaliteit van leven.

het niet zo gek om af te zien van, dan wel het recht te

Gelukkig zijn er in Nederland nogal wat mensen

verspelen op, een vervangend orgaan als je niet bereid

bereid hun nier bij leven af te staan en vinden er in

bent om zelf een orgaan af te staan, op zijn minst na je

Nederland meer transplantaties plaats bij leven dan

overlijden…. Zoals ik al aangaf: ik heb in deze kwestie

postmortaal. Hiermee lopen we voorop in de wereld.

niet zoveel met ethiek.

Ondanks deze mooie ontwikkeling is een donatie bij

In feite is een dergelijke voorkeursbehandeling al

leven niet altijd een eenvoudige beslissing. Niet alleen

doorgevoerd in Nederland, in die zin dat ik bij nierfa-

vanwege de complicatierisico’s die aan een operatie

len bovenaan de lijst zou komen voor een transplanta-

kleven of vanwege de kans op een tegenvallend her-

tie. Of en in hoeverre hiervoor eerst een ethische dis-

stel, maar ook omdat het een emotionele gebeurtenis

cussie moest worden gevoerd, is mij niet bekend. Het

kan zijn. Zo kan de relatie tussen donor en ontvanger

is overigens nog maar de vraag of ik ervoor zou kiezen;

onder druk komen te staan, bijvoorbeeld als de trans-

ik weet niet of het levenslang en zeer strikt gebruiken

plantatie niet het gewenste resultaat oplevert of als de

van afweeronderdrukkende medicatie wel iets voor

ontvanger niet zo goed op zijn of haar gezondheid let

mij is (maar als het onverhoopt ooit zover komt zal ik

als de donor het graag had gezien. Monique bijvoor-

wel anders piepen neem ik aan).

beeld, zou zich daarbij bezwaard voelen en is geneigd
te denken dat zij iets niet goed doet als de nier het wat

Anderen motiveren ook te doneren
Veel mensen vragen zich af of je met één nier wel verder kunt leven. Over het algemeen blijkt dat inder-

laat afweten, zelf heb ik daar gelukkig geen last van
(‘gegeven is gegeven’).
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Hoe is het met de ontvanger?
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goed zou zijn iemand te hebben die hem of haar on-

Al in heb begin van de jaren tachtig wist ik dat ik

dersteunt bij het sonderen naar de bereidheid tot do-

ooit gedialyseerd zou moeten worden, en aan dona-

natie bij leven bij familie en vrienden.

tie bij leven werd toen nog niet gedacht. Omdat mij
nog geen beperkingen werden opgelegd, bestond het

Gerbrand van Hout is klinisch psycholoog en werk-

nierprobleem weliswaar, maar beïnvloedde het mijn

zaam in het Obesitascentrum van het Catharina

leven nog niet. Het was eerder interessant dan eng.

Ziekenhuis Eindhoven. Monique Mosheuvel is tandarts

Het hielp me zelfs om nageplaatst te worden bij mijn

en werkzaam in een duo-praktijk in Duisburg (Duits-

studie tandheelkunde (met numerus clausus), .... over

land). Ze hebben sinds zeven jaar een LAT-relatie en

ethiek gesproken!

de niertransplantatie vond drie jaar geleden plaats.

Toen in latere jaren de mogelijkheid bestond van
donatie bij leven, heb ik er nooit bij stilgestaan om
mijn familie of vrienden te vragen, misschien omdat
ik me al op dialyseren had ingesteld. Hierdoor heb ik
blijkbaar de opmerking van mijn liefste, dat ik één van
zijn nieren mocht hebben, nooit serieus in overweging
genomen. Pas op het moment dat ik moest gaan dialyseren en hij enigszins teleurgesteld reageerde, begreep
ik de impact van zijn gebaar. Ik voelde me gevleid en
opgelucht maar had tegelijkertijd enorme twijfels of ik
hem dat wel mocht aandoen. Toen ons werd uitgelegd
dat hij in principe ook nierpatiënt werd, schrok ik zo
dat ik hem heb gezegd dat ik het zou begrijpen wanneer hij er van af zou zien. Zijn argument dat het dan
onze relatie zou beïnvloeden, maakte het er niet gemakkelijker op. We hebben heel veel samen gepraat,
de ‘voors’ en ‘tegens’ afgewogen, en zijn er toen voor
gegaan.
Later bleek dat zowel een zus als een broer van
mij bereid waren geweest om mij een nier te doneren.
Ik heb het alleen nooit gevraagd, en ik weet ook niet
of ik dat in de toekomst wél zal durven als mijn niertje
niet meer wil.
Mijn niertje functioneert nu al drie jaar tot volle
tevredenheid en, behalve de afweeronderdrukkende
medicijnen, zijn er ook nu geen beperkingen en ben
ik dolgelukkig met deze kans die mijn liefste me heeft
gegeven.
De verminderde afweer laat af en toe van zich
horen, waarna de nierfunctie een (meestal tijdelijke)
klap krijgt. En dan schaam ik me voor dat ik misschien
niet goed voor mijn nier heb gezorgd, en ben ik bang
dat mijn liefste voor niets nierpatiënt is geworden.
Ik heb het geluk gehad, dat ik een goedgeefse
man heb leren kennen die me hielp toen ik een nier
nodig had. En ik denk dat het voor iedere nierpatiënt
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‘Het recht om met
rust gelaten te
worden’ als hoogste
goed?
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transplanteerden en dialyserenden reeds in het eerste
jaar na het starten van de behandelingen uiteenlopen
in het voordeel van de getransplanteerden.
In het afgelopen decennium nam het aandeel
donoren bij leven gestaag toe ten opzichte van het
totaal. Dit komt door de betere overleving van getransplanteerden in geval van doneren bij leven, maar
ook doordat het aanbod aan postmortale donoren gedaald is vanwege betere verkeersveiligheid.1
Een vraag die zich bij doneren bij leven opdringt

Petra Douwes, Eric van de Laar, Gerben
van den Bosch

is of het schadelijk is om een nier af te staan. Amerikaans onderzoek uit 1997 waarin een cohort van
20.000 nierdonoren dertig jaar gevolgd werd, toont

De werkgroep Ethiek op de afdeling Nierziekten
van het Catharina Ziekenhuis onderzocht de
vraag of het ziekenhuis patiënten mag helpen
bij het zoeken naar een geschikte donor in de
kring van naasten en verwanten. Het leidde tot
de kwestie of het recht om met rust gelaten te
worden als hoogste goed gezien moet worden.

een betere overleving in de groep donoren dan in
niet-donoren.2 De onderzoekers verklaren dit door
veranderingen in leefstijl. Donoren gaan kennelijk
gezonder leven. Recenter onderzoek uit Noorwegen
bevestigt dit overlevingsvoordeel van donoren echter
niet.3 Dit zou te verklaren zijn doordat sommige nierziekten erfelijk zijn en de ziekte zich bij een klein aantal familiedonoren na de donatie alsnog openbaart.

Aanpak

In een grote recente Amerikaanse studie was er geen

De werkgroep ethiek op de afdeling nierziekten stelde

verschil in het optreden van nierfalen en sterfte bij de

twee vragen. Ten eerste, hoe de risico-baten analyse

donoren ten opzichte van de controles.4 Derhalve kan

uitvalt. Wat valt er te winnen voor beide partijen? We-

men stellen dat bij nierdonoren die geselecteerd zijn

gen de risico’s hier tegen op? Ten tweede, hoe het zit

op gezondheid, het sterfterisico op lange termijn niet

het met het proces van vragen. Breng je partner, vriend

significant verhoogd is.

of familielid in verlegenheid of gewetensnood met de
vraag of ze donor willen zijn voor hun naaste? Kunnen

Afwegingen rond donatie

zij daar wel ‘nee’ op zeggen of is die ruimte er eigenlijk

Het belangrijkste voordeel voor de donor is dat het een

niet? En zo niet, mag je het dan wel vragen? Die tweede

grote mate van voldoening kan geven om een naaste

vraag bleek het moeilijkst te beantwoorden.

die nierpatiënt is te helpen. Onderzoek bevestigt dit:
85-90% zou het weer doen.5 Wanneer men bij elkaar

Risico-baten analyse
Als je nieren niet meer werken en er geen donornier

in de buurt woont, zal de donor kunnen zien hoe het
dagelijks leven van de ontvanger erdoor verbetert.

beschikbaar is, dan moet die functie worden overge-

Zoals bij elke operatie zijn er ook risico’s en soms

nomen door nierfunctie-vervangende behandeling.

gaat het herstel minder voorspoedig dan verwacht.6

Bij dialyse moeten patiënten drie keer per week gedu-

Voorts kunnen er problemen rijzen in de relatie tus-

rende vier uur het bloed laten zuiveren met een appa-

sen donor en ontvanger, als de ontvanger minder

raat dat de functie van de nieren nabootst, of dagelijks

dankbaarheid toont dan de donor had verwacht, of

ten minste vier buikspoelingen ondergaan. Niertrans-

niet zuinig is op de nier. Het is niet prettig risicoge-

plantatie geldt als een betere vorm van nierfunctie-

drag te zien zonder dat je daar veel aan kunt doen,

vervangende behandeling. Want behalve dat dialyse

bijvoorbeeld als de ontvanger zijn medicatie niet

zwaar is en de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt,

trouw neemt, te veel drinkt of rookt. Je mag dan wel

heeft het ook negatieve gevolgen voor de gezondheid.

je zorg uitspreken, maar kunt de ander niet dwingen.

Uit onderzoek blijkt dat de overlevingscurven van ge-

Het omgekeerde kan ook voorkomen, dat de donor
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tegenprestaties verwacht voor zijn gift. Als donor ben

instantie als de moreel meest aangewezene gezien zal

je immers ook enkele weken uit de roulatie. Uiteraard

worden. Van degenen die het dichtst bij staan, wordt

moeten alle risico’s van te voren goed verkend worden.

het meest verwacht en dus is het niet te voorkomen

Ondanks de risico’s wegen voor de meeste dono-

dat daar ook enige morele druk komt te liggen (tenzij

ren de positieve kanten zwaarder en volgen ze hun ge-

iemand anders hen uit eigen beweging voor is). Die

voel om iets goeds te willen doen voor de ander. Veel

druk brengt het gewetensprobleem mee, dat men lie-

donoren vertellen dat ze het bijzonder vinden om dit

ver zou willen vermijden. Kan iemand dan nog ‘nee’

mee te mogen maken.

zeggen zonder ongemak?
We gaan hier niet verder in op de gevolgen die

Gewetensnood als onneembare horde?

het niet inwilligen van het verzoek voor de relatie kan

Nu naar het afwegingsproces in de werkgroep. Over

hebben, maar beperken ons tot de vraag waarom het

de hierboven besproken zaken was snel overeenstem-

eventueel veroorzaken van ongemak zo zwaarwegend

ming: een geslaagde transplantatie biedt veel gezond-

is. Hoe komt het dat we aarzelen of het niet beter is

heidswinst in vergelijking tot dialyse en de risico’s

om deze morele worsteling te vermijden en de hele

werden niet té zwaar ingeschat. Geen redenen om te

vraag dan maar niet te stellen? Weegt het recht op ‘ge-

denken dat het niet te verantwoorden zou zijn als het

wetensrust’, het recht om met rust gelaten te worden,

ziekenhuis patiënten zou helpen bij het zoeken naar

zwaarder dan de gezondheidswinst van degene waar je

een geschikte donor.

je leven mee deelt of die je anderszins zeer nabij bent?

Anders werd het echter toen we gingen nadenken over de vraag hoe dit dan in de praktijk te gaan

Negatieve vrijheid

uitvoeren. Toen dook de verlegenheid op: is het wel

Deze aarzeling geeft een inkijkje in onze cultuur en de

gepast was om dit iemand rechtstreeks te vragen? De-

waarden die daarin dominant zijn. Het gaat om ons

genen aan wie het gevraagd wordt, kunnen zich dan

vrijheidsbegrip. Als je deze vraag zestig jaar geleden

immers onder druk gezet voelen. Zodoende vroegen

gesteld zou hebben, zou de plicht om te helpen het

we ons af of het niet beter verpakt kon worden in een

eerste zijn geweest wat er vanuit het toenmalige, door

informatieavond voor een hele groep, waarbij de do-

het christendom gekleurde, morele perspectief naar

natievraag in algemene bewoordingen uitgelegd zou

boven zou zijn gekomen. Bij nood hoort plicht om te

worden. De goede verstaander zou die vanzelf oppik-

helpen. Daar kwam geen vrijheidsoverweging bij kij-

ken, en er in veiligheid en met rust zijn gedachten

ken, van wat dat helpen eventueel voor mij als indi-

over kunnen laten gaan.

vidu zou betekenen, of het past, of ik eraan wil, of ik
het aankan. Psychologisch misschien wel, maar vanuit

Veiligheid en ruimte

de moraal niet.

Twee vragen rezen daarbij: Werkt dat echt zo? Is die

Dit plichtsgevoel staat nu niet meer op de voor-

veilige ruimte er daadwerkelijk? En belangrijker:

grond. Dit is overigens een constatering, en geen waar-

waarom moet die er zijn?

dering onzerzijds. We houden geen pleidooi om terug

De laatste vraag is snel beantwoord. Natuurlijk is

te keren naar een tijd waarin het individu geen eigen

het belangrijk om veiligheid en ruimte te bieden en de

afwegingen mag maken bij ingrijpende gebeurtenis-

persoon dus niet direct te vragen, maar de groep in het

sen in zijn leven. Opvallend is wel dat die gewetensrust

algemeen. Potentiële donoren moeten uit overtuiging

zo zwaar weegt, dat er dus kennelijk een norm gevoeld

en vrije beweging tot dit besluit kunnen komen. Het

wordt om iemand niet in verlegenheid te brengen,

is immers een ingrijpende beslissing en interventie.

geen ongemak te veroorzaken. En dat in een situatie

Maar van de andere kant, ongemak voorkomen is niet

waarbij er voor de ander zo veel op het spel staat: de

helemaal mogelijk. De hete aardappel wordt namelijk

mogelijkheid tot een gezond leven bij transplantatie,

hoe dan ook in de groep gelegd, en daarmee worden

of een leven als dialysepatiënt en al de moeilijkheden

verwachtingen opgeroepen in een niet onwillekeurige

die daarmee gegeven zijn. Mag je echt geen ongemak

rangorde, waarbij bijvoorbeeld de partner in eerste

veroorzaken bij de poging om dit zware scenario voor
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de patiënt te voorkomen? Dat de uitkomst van de
weging van die twee componenten spontaan naar de
gewetensrust neigt, verbaasde ons. Dáár zit wel een
waardering onzerzijds.
Ons vrijheidsbegrip wordt getypeerd als ‘negatieve vrijheid’. Het is de invulling die de Engelse filosoof
John Stuart Mill (1806-1873) eraan gegeven heeft, als de
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Thema: Tekort aan organen

Ons lichaam op de
wereldmarkt
Ingrid Geesink

ruimte om het leven naar eigen goeddunken in te richten, met als enige begrenzing elkaar niet tot last te zijn.
Op de vermijding van die last ligt nu het accent. Maar
er is ook een positief vrijheidsbegrip, zo weten we van
Isaiah Berlin (1909-1997). Dat is de vrijheid om je uit
eigen beweging met een goede zaak te engageren.
Ontzag voor vrijheid als zel eschikking komen
we ook in de discussie rond het wetsvoorstel van D66

Terwijl donoren hun organen gratis weggeven,
verdienen andere partijen er geld aan. Dat is
een van de redenen waarom we af moeten van
het taboe op het betalen voor organen. Daarmee ontstaat ruimte voor marktregulering en
randvoorwaarden ter bescherming van kopers
en verkopers.

tegen. Wellicht helpt het daarom om in de orgaandonatiekwestie in brede zin wat meer op dit positieve

Al decennialang wordt nagedacht over oplossingen

vrijheidsbegrip te koersen. En daarmee het ongemak

voor het tekort aan organen voor transplantatie. Dat

van de gewetensvraag iets anders, lichter te wegen

varieert van betere voorlichting of begeleiding van

dan de te behalen gezondheidswinst voor de patiënt.

nabestaanden, tot een meer eﬃciënte organisatie

In de werkgroep had dit besef eﬀect: de aanvankelijke

van de transplantaties in ziekenhuizen, van slimme

schroom werd niet meer als morele blokkade gevoeld.

ruildonatie voor de optimale match tussen donor en
ontvanger tot een systeem van actieve donor registra-

Dr. Petra Douwes is internist-nefroloog in het Ca-

tie (dat momenteel weer actueel is). Waar we nog niet

tharina Ziekenhuis Eindhoven en dr. Eric van de Laar

aan willen, is het betalen voor organen om iets aan

ethicus. Gerben van den Bosch is medisch maat-

het nijpende tekort te doen. Dat is vreemd, want op

schappelijk werker op de afdeling nierziekten van het

allerlei manieren wordt verdiend aan delen van ons li-

Radboudumc Nijmegen.

chaam. De praktijk is daarmee allang niet meer in lijn
met een wet en moraal die non-commercialiteit als
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natie-bij-leven/leven-met-1-nier/risicos-nierdonatie-

telijke kaders vastgelegd. Belangrijke principes hierin

op-korte-en-lange-termijn

zijn lichamelijke integriteit, autonomie en waardigheid. Het menselijk lichaam is geen ding waarin naar
hartenlust kan worden ingegrepen. Wat we ook niet
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gepast vinden, is het lichaam tot object maken van
financieel gewin, tot een commodity of handelswaar.
Het lichaam, of delen daarvan, zijn niet te koop.
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ziek zijn voor transplantatie.
Maar orgaandonatie bij leven heeft ook een verschuiving teweeg gebracht in het denken over de voor-

Toch is dat precies wat we al jaren zien gebeu-

waarden van donatie en in de relatie tussen donor en

ren. Organen worden verhandeld op een wereldwijde

ontvanger. Vragen over toestemming, zeggenschap,

markt. Donoren van eicellen of sperma krijgen een ver-

eigendom, solidariteit en rechtvaardigheid worden

goeding voor hun gift. Bloed en bot worden verwerkt

meer expliciet bij levende donatie; zeker in een con-

tot producten, waarop bedrijven en overheden winst

text van extreme tekorten in organen in combinatie

maken. Op allerlei manieren wordt kortom verdiend

met een levensbedreigende toestand voor een patiënt.

aan delen van het lichaam. Het principe van non-com-

Bijvoorbeeld: mag een donor bepalen aan wie hij of

mercialiteit in de wet is dan ook alleen van toepassing

zij een nier afstaat, en daar beperkingen in aanbren-

op de donor, de bron van het materiaal. Die moet han-

gen (niet aan rokers of alcoholisten, wel aan jonge

delen uit naastenliefde, zonder winstoogmerk. Dat is

moeders)? En mag er iets voor worden teruggevraagd

veiliger, gezonder en ethischer. Toch zijn die argumen-

(geld, of een wederdienst)?

ten in de praktijk steeds minder goed verdedigbaar.

Met die schuivende belangen en waarden is ook
de donatiepraktijk zelf uitgebreider en complexer ge-

Verschuivingen

worden. Bij de bemiddeling komen tussenpersonen

De wachtlijst voor een postmortale donornier schom-

of bedrijven kijken, en de transplantatie kan de vorm

melt in Nederland al tijden rond de vier jaar. Er zit wei-

van een transactie krijgen op het moment dat er com-

nig rek in die wachtlijst, terwijl het aantal mensen dat

merciële belangen of geld in omgaan. Dat laatste zit

een donornier nodig heeft toeneemt. Patiënten gaan

veel mensen niet lekker. Maar waarom vinden we een

op zoek naar alternatieven, zoals iemand die bij leven

markt voor organen zo bezwaarlijk?

een orgaan kan doneren. Medisch-technologische
ontwikkelingen (zoals veiligere uitname, transplanta-

Non-commercialiteitsprincipe

tie, bewerking en transport van organen) maken dat

Het klassieke referentiepunt voor discussies over be-

ook steeds beter mogelijk. Inmiddels worden meer

talen voor en donatie van lichaamsmateriaal is het

nierpatiënten geholpen met een donatie bij leven dan

werk van Richard Titmuss, die in 1971 The Gift Relati-

via de wachtlijst voor donatie na de dood.

onship schreef. Het non-commercialiteitsprincipe uit

Maar veel nierpatiënten ervaren het als emotio-

dit werk is nog steeds de basis voor onze nationale en

neel belastend om een partner, familie of vrienden te

Europese regelgeving en voor vele internationale ver-

moeten vragen een nier af te staan, zeker als het niet

dragen (zoals van de Raad van Europa en de Wereld

de eerste niertransplantatie betreft. Het aantal leven-

Gezondheidsorganisatie). Altruïsme, vrijwilligheid en

de niertransplantaties buiten de eigen (familie)kring

naastenliefde moeten de leidende overwegingen zijn

neemt toe; zowel van bekende donoren als van ano-

om lichaamsmateriaal aan een ander te geven. Een

nieme of ‘samaritaanse’ donoren. Ook is het aanbod

vergoeding voor gemaakte kosten is toegestaan en

van mensen die een nier willen afstaan toegankelijker

gebeurt ook in de praktijk; denk aan eiceldonoren die

geworden door internet en sociale media. Geregeld

ruim 900 euro ontvangen in ons land, of donoren van

zijn mensen in het nieuws die hun nier tegen betaling

bloed en sperma die in verschillende buitenlanden

kwijt willen, of patiënten die via Facebook oproepen

een compensatie van enkele tientjes tot honderden

tot donatie van een orgaan. In tegenstelling tot post-

euro’s ontvangen. In Nederland krijgen ook mensen

mortale orgaandonatie, geldt bij levende donatie niet

die een nier bij leven doneren een tegemoetkoming in

medische indicatie of urgentie als belangrijkste crite-

de gemaakte kosten. Dus vergoeden mag, maar beta-

rium, maar het vermogen om een orgaan te regelen.

len voor lichaamsmateriaal mag niet. Een veelgehoord

Een groot voordeel van deze zogeheten ‘pre-emptieve

argument is dat betaling in strijd is met het respect

transplantatie’ is dat patiënten een donornier kunnen

voor menselijke waardigheid omdat het lichaam, en

ontvangen voordat ze aan de dialyse moeten of al te

daarvan afgescheiden materialen, tot een zaak of ver-
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handelbaar product worden gereduceerd. Een tweede

zijn zelf slachtoﬀer van illegale transplantatie. De op-

argument tegen betaling is dat de veiligheid en kwali-

brengst gaat doorgaans ook niet naar de donor maar

teit van het materiaal in gevaar komt, omdat donoren

naar een tussenpersoon of derde partij, waardoor de

omwille van het geld belangrijke gezondheidsinfor-

gehoopte uitvlucht uit armoede uitblijft.

matie achter kunnen houden en daarmee een gevaar

Daarbij wordt juist op het gebied van betaling de

voor de volksgezondheid vormen. Ten slotte, zou be-

laatste jaren veel geëxperimenteerd met alternatieven

talen de vrijwilligheid om te doneren onder druk zet-

voor de perverse prikkel van snel cashen – en daarmee

ten. Donatie moet vrij zijn van drang en dwang, en

mogelijk niet vrijwillig en weloverwogen doneren.

door te betalen zouden mensen met weinig geld eer-

Voorbeelden zijn een tegemoetkoming in de kosten

der geneigd zijn een deel van hun lichaam af te staan.

van de begrafenis bij postmortale donatie, de optie om

In de praktijk zijn deze argumenten echter steeds

donoren levenslang een gratis ziektekostenverzekering

minder steekhoudend. Respect voor de menselijke

aan te bieden of een hogere plek op de wachtlijst als ze

waardigheid leidt tot de paradoxale situatie dat een

zelf een orgaan nodig hebben. Ook is geopperd dono-

donor volgens de wet en moraal uit altruïsme en ‘om

ren een financiële tegemoetkoming te geven die niet in

niet’ moet doneren, maar dat het andere partijen

een keer wordt uitgekeerd (tegen ‘snel cashen’) maar

vrij staat te verdienen aan het materiaal. Het levert

in delen, over een langere periode. Dit zijn voorbeel-

de donor dus niks op, maar anderen wel en door het

den van tegemoetkomingen aan donoren, of hun na-

toegenomen economisch belang van het materiaal,

bestaanden, die niet direct worden uitgedrukt in geld

wellicht in toenemende mate. Ook het argument van

maar wel een financiële waarde vertegenwoordigen.

veiligheid en kwaliteit is minder valide op het moment
dat we wel producten van betaalde donoren toelaten

Marktregulering en randvoorwaarden

in Nederlandse ziekenhuizen, zoals het geval is met

Discussies over compensatie en betaling zijn extra

bijvoorbeeld bloedplasmaproducten. In landen als de

ingewikkeld omdat we eigenlijk geen prijskaartje wil-

Verenigde Staten, Duitsland en Oostenrijk ontvan-

len hangen aan een deel van ons lichaam, en als we

gen bloeddonoren een vergoeding die hoger is dan de

dat wel doen, het lastig is om de hoogte van dat prijs-

gemaakte kosten (en daarmee strikt genomen ‘winst’

kaartje te bepalen in verhouding tot wat passend en

kunnen maken); de producten op basis van deze be-

te rechtvaardigen is. In Europa loopt momenteel een

taalde donatie worden niet geweerd van de Neder-

actieve discussie, met het oog op herziening van de

landse markt omwille van veiligheid of kwaliteit.

regelgeving, over verschillende bedragen die in EU lid-

Hetzelfde geldt voor eicellen en sperma van betaalde

staten worden toegekend aan donoren. In Spanje en

donoren die in Nederland vrij beschikbaar zijn (en via

Nederland ligt dat bedrag voor eiceldonoren rond de

internet vrij toegankelijk). Het derde argument, van

900 euro; in Bulgarije en Polen rond de 1500 euro en

vrijheid van drang en dwang, is steekhoudend zolang

Estland kent geen maximum aan te vergoeden onkos-

het bedrag dat de donor ontvangt zodanig hoog is, dat

ten voor eiceldonatie. In landen als Ierland, Italië en

geen andere keuze kan worden gemaakt dan te done-

Roemenië bestaat geen enkele vergoeding; in de Ver-

ren. Zeker bij orgaanhandel is dit relevant, omdat het

enigde Staten tot 10.000 US dollar. De verschillen tus-

vaak gaat om nieren uit conflictgebieden en van men-

sen landen zijn kortom groot, net als de waarde van de

sen in armoede.

bedragen. Daarbij blijft de vraag wat er precies wordt
vergoed: de ingreep, het materiaal, het ongemak, fei-

Crimineel circuit
Maar dat is maar een deel van het verhaal. Problema-

telijk gemaakte onkosten, inkomstenderving … en van
wat dan?

tisch is vooral dat orgaanhandel zich nu afspeelt in een

Deze voorbeelden van vergoedingen vallen bin-

crimineel circuit, waar naast orgaanhandel ook regel-

nen de regelgevende kaders. Bij illegale handel, zoals

matig vrouwen- en wapenhandel wordt aangetroﬀen,

met nieren, is er geen beroepsgroep die overlegt over

in netwerken van intimidatie en onderdrukking. Veel

gepaste vergoedingen, geen publiek debat over moge-

handelaren van nieren in landen als Pakistan en India

lijkheid of wenselijkheid, geen democratisch besluit,
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geen instantie die de randvoorwaarden bepaalt, niemand die toeziet op (wan)praktijken en geen regu-
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materiaal. Amsterdam: Bert Bakker.
Geesink, I. et al. (2016). Economic landscapes of

lering van vraag en aanbod. Donor noch ontvanger

human tissues and cells for clinical application in

hebben enige vorm van bescherming op deze ongeor-

the EU. Final report EAHC/2012/Health/19. Brus-

dende markt, waardoor uitbuiting en oplichting op de

sel: Europese Commissie.

loer liggen.
Toch is er wat te zeggen voor vormen van tegemoetkoming waarbij de gever van een orgaan (of ander lichaamsmateriaal) meedeelt in de ‘winst’. Daarvoor zijn allerlei varianten denkbaar, van informatie
en erkenning tot compensatie en zelfs betaling. Een
donor mag er tenslotte niet financieel op achteruit
gaan als hij of zij een orgaan afstaat. Ook een model
waarin iedereen verdient aan altruïstisch gedoneerd
lichaamsmateriaal, behalve de bron van dat materiaal zelf, is lastiger verdedigbaar op het moment dat de
economische waarde van het materiaal toeneemt.
De excessen bij orgaanhandel komen niet slechts
voort uit het feit dat wordt betaald voor een orgaan.
Een groter moreel probleem zijn uitbuiting en gedwongen donatie. Marktregulering kan de randvoorwaarden scheppen om bescherming te bieden aan
kopers en verkopers, met toezicht op excessen en
interventie bij perverse marktprikkels. Medisch-ethische principes die we kennen uit de reguliere geneeskunde, zoals geïnformeerde toestemming, autonomie
en bescherming tegen ongelijke behandeling vanuit
een kwetsbare positie als patiënt, zouden meer goed
doen dan het krampachtig handhaven van een verbod op betaling. Door te durven sturen op manieren
waarop lichaamsmateriaal en geld wel goed samengaan geven we ruimte aan alternatieve manieren om
het tekort aan organen te verhelpen. Daarmee deelt
iedereen mee in de winst.
Dr. Ingrid Geesink is coördinator van het thema
ziekte en gezondheid bij het Rathenau Instituut in
Den Haag. Ze is co-auteur van het boek ‘Nier te koop
– Baarmoeder te huur’ over wereldwijde handel in
lichaamsmateriaal (2011) en onderzoeksleider van een
project voor de Europese Commissie naar economieën
voor weefsels en cellen in de EU (2016).
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In dieren gekweekte
menselijke organen:
een verantwoord
alternatief?
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Hoe gaat het in zijn werk?
Het beoogde proces ziet er als volgt uit: van een patiënt die een nieuw orgaan nodig heeft, worden somatische cellen afgenomen, bijvoorbeeld huidcellen.
Deze cellen worden in het laboratorium bewerkt tot
pluripotente stamcellen (induced pluripotent stem
cells, of iPS cellen), die ertoe aangezet kunnen worden te diﬀerentiëren tot een verscheidenheid aan
weefseltypen, waaronder bijvoorbeeld nierweefsel.
Daarnaast wordt een varkensembryo heel gericht ge-

Eline M. Bunnik, Inez D. de Beaufort, Joost
Gribnau, Jan N.M. IJzermans

netisch gemodificeerd met behulp van CRISPR/Cas9,
een gene editing techniek, zodanig dat het zich verder
normaal ontwikkelende embryo één specifiek orgaan,

Onderzoeksgroepen rond de wereld maken gebruik van nieuwe stamceltechnologieën om een oplossing te vinden voor de
huidige orgaantekorten en de wachtlijsten
voor orgaantransplantatie. Onderzoekers
verkennen de mogelijkheden om in dieren menselijke organen te laten groeien,
die kunnen worden gebruikt voor transplantatie. In deze bijdrage worden deze
nieuwe technieken beschreven, en worden
veelgenoemde ethische bezwaren kritisch
besproken.

bijvoorbeeld de nier, niet zal kunnen aanleggen. Als
het embryo een paar dagen oud is en uit een paar honderd cellen bestaat (een blastocyste), wordt de iPS cel
van de patiënt ingebracht, waarna de van de iPS cel
afgeleide cellen vanzelf invallen voor de lege ontwikkelingsniche tijdens de embryonale ontwikkeling.2 In
het varkensembryo zal een menselijke nier groeien op
de plek waar zich normaliter de varkensnier zou hebben ontwikkeld, bestaande uit cellen die genetisch
identiek zijn aan de iPS cellen van de patiënt. Vervolgens wordt het embryo ingebracht in een draagmoederdier, en zal na de geboorte opgroeien als een
normaal varken (of eigenlijk als een ‘chimaera’: een

Blijvend tekort

wezen dat bestaat uit cellen van verschillende soorten

In Nederland wachten jaarlijks zo’n duizend patiën-

organismen). Na zes maanden zal het menselijke or-

ten op een orgaan voor transplantatie, en sterven on-

gaan zijn volgroeid en kan het worden uitgenomen en

geveer 150 patiënten omdat het orgaan niet of te laat

naar de patiënt worden getransplanteerd.

beschikbaar komt. Juist omdat dit leed kan worden

In 2010 slaagde een onderzoeksteam onder lei-

voorkomen als er maar meer organen beschikbaar

ding van stamcelprofessor Hiro Nakauchi (Stanford

zouden zijn, blijft het orgaantekort een dramatisch

Universiteit en de Universiteit van Tokyo) erin al-

probleem. Een recent wetsvoorstel voor actieve do-

vleesklieren van ratten te laten groeien in muizen, en

norregistratie is bedoeld om de wachtlijsten voor

vice versa. Recent zijn de eerste stappen gezet met het

orgaantransplantatie terug te dringen, maar lost

‘kweken’ van menselijke cellen en weefsels in varkens

het probleem niet op: ook in landen met een geen-

en runderen.3 Tijdens een recent bezoek aan Neder-

bezwaarsysteem, zoals België, Frankrijk, Oostenrijk

land zei Nakauchi: “Tien jaar geleden leek het science

en Zweden, bestaan nog altijd wachtlijsten voor or-

fiction, maar inmiddels is het een realistisch scena-

1

gaantransplantatie. Als alternatief voor menselijke

rio.” De techniek moet echter eerst verder worden ver-

donatie – bij leven of postmortaal (na het overlijden)

beterd, en het kan nog jaren duren voordat klinische

– worden momenteel de mogelijkheden onderzocht

studies met patiënten kunnen worden opgezet.

om met een nieuwe techniek, interspecies blastocyst
complementation,2 menselijke organen te laten groeien in varkenslichamen.

Veel voordelen
Met de interspecies blastocyst complementation techniek kan idealiter een lichaamseigen orgaan worden
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gekweekt, het leven van de patiënt worden gered, en
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Selectie van proefpersonen

kunnen de risico’s van afstoting en disfunctioneren

Er spelen ook ethische vragen rond de selectie van

worden geminimaliseerd. Omdat patiënten met een

proefpersonen in first-in-human studies van hybride

lichaamseigen orgaan geen gebruik zullen hoeven

donatie. Zo moeten proefpersonen niet in aanmer-

maken van immunosuppressieve nabehandeling, ver-

king komen voor bewezen eﬀectieve alternatieven,

betert de kwaliteit van leven aanzienlijk, en blijven de

de risico’s en mogelijke consequenties begrijpen, en

belasting en de kosten van levenslange medicatie be-

bereid zijn in te stemmen met levenslange follow-up.

spaard. Bovendien kan met deze techniek een onuit-

Tevens is nog niet duidelijk hoe menselijke en

puttelijke bron van organen worden ontsloten, en kun-

dierlijke organen verdeeld zullen worden onder patiën-

nen de wachtlijsten voor orgaantransplantatie blijvend

ten met orgaanfalen: moeten zij in de toekomst kiezen

worden teruggedrongen. Enerzijds zou de ‘hybride do-

tussen een post mortem of bij leven gedoneerd orgaan

natie’ daarom een ongekende doorbraak kunnen be-

van een ander mens, of een lichaamseigen maar in een

tekenen, maar anderzijds roept zij een aantal ethische

dierlijk lichaam ontwikkeld orgaan? Of zal transplan-

vragen op, in tenminste drie domeinen: de patiënt en

tatie met gedoneerde organen komen te vervallen, als

diens omgeving, het dier, en de maatschappij.

transplantatie met in dierlijke lichamen ontwikkelde
orgaan goedkoper en eﬀectiever blijkt te zijn?

Medische en psychologische risico’s
Ten eerste gaat de introductie van nieuwe technieken

Dierenwelzijn

in de gezondheidszorg vrijwel altijd gepaard met be-

Er zijn ethische zorgen rond dierenwelzijn. De ‘bron-

kende en onbekende medische risico’s voor patiënten.

dieren’ zullen moeten worden gehouden in gesloten

Ook deze nieuwe vorm van donatie en transplantatie

faciliteiten, onder gecontroleerde pathogeen-vrije

kan een risico inhouden op infecties met virussen die

omstandigheden, waar ze over het algemeen hoge

van dieren op mensen worden overgedragen (zoönoti-

standaarden voor dierenwelzijn zullen genieten. Het

sche virussen). Patiënten en hun familieleden en an-

is nog niet bekend of brondieren last zullen onder-

dere naasten moeten zodoende voor lange tijd worden

vinden van het lichaamsvreemde, menselijke orgaan.

gemonitord, om overdraagbare infectierisico’s uit te

Bovendien zal het brondier bij het uitnemen van hart,

sluiten.

longen, pancreas of lever moeten worden geoﬀerd –

Ook kunnen psychologische eﬀecten optreden,

hoewel dat in het geval van de nieren niet noodzake-

bijvoorbeeld ten aanzien van het lichaamsbeeld: het

lijk hoeft te zijn. Alle experimentele handelingen met

is mogelijk verontrustend voor sommige patiënten -

dieren zullen onder toezicht staan van dierexperimen-

4

een ‘walgfactor’ - om een orgaan in zich te dragen dat

tencommissies (DECs), en het ongerief bij het dier zal

in een dier is gegroeid. Toch geven veel patiënten aan

zoveel mogelijk worden beperkt.

bereid te zijn zelfs dierlijke organen te ontvangen als
er geen andere oplossing is, met uitzondering van een
kleine groep patiënten met fundamentele religieuze of
5

spirituele bezwaren tegen xenotransplantatie.

Instrumentalisering van dieren
Een ander veelgehoord bezwaar betreft de verregaande instrumentalisering van het dier: het is moreel pro-

Uiteraard zullen de vaak kwetsbare en ernstig

blematisch om dieren te reduceren tot ‘spaarvarken’,

zieke patiënten in onderzoeksverband geïnformeerde

‘bioreactor’ of opslagplaats van menselijke reserve-

toestemming moeten geven voor de procedure, om ex-

onderdelen. Het ‘kweken’ van dieren alleen om de

ploitatie van levensbedreigend zieke proefpersonen te

organen te kunnen ‘oogsten’ zou in strijd zijn met de

voorkomen. In een later stadium, zodra het als regulie-

intrinsieke waarde van het dier.

re behandeling aangeboden zou mogen worden, zullen

Mensen hebben evenwel altijd al gebruik ge-

patiënten de risico’s van het nieuwe alternatief van hy-

maakt van dieren, voor allerlei doeleinden. Het afstaan

bride donatie moeten afwegen tegen de risico’s van het

van organen dient een zwaarwegender doel dan het

huidige behandelingsaanbod (zoals de kans dat een

dienen als bron van bijvoorbeeld voedsel of kleding:

menselijk donororgaan niet op tijd beschikbaar komt).

met het orgaan kan immers een mensenleven worden
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gered. Bovendien zijn er bij hybride donatie geen – of

burgers en patiënten ten aanzien van de nieuwe tech-

te weinig – alternatieven. Voorts is het gebruik maken

nieken. Bovendien moet er een maatschappelijke

van een dier niet onverenigbaar met respectvol om-

discussie worden gevoerd over de ethische bezwaren

gaan met het dier en met het bieden van goede zorg

tegen hybride donatie en over de voorwaarden waar-

en verzorging. Sterker nog: het eerste varken dat een

onder het kweken van menselijke organen in dieren

menselijk orgaan zal afstaan voor transplantatie, mag

voor orgaantransplantatie, toelaatbaar kan zijn. Ten-

rekenen op enige heldenverering, zoals die ook nog al-

slotte zal er een platform moeten worden opgericht

tijd toekomt aan stier Herman en schaap Dolly.

voor de toetsing van onderzoek waarbij chimaeren
worden geproduceerd. Het is belangrijk dat Neder-

Humanisering

landse onderzoekers hun ambities afstemmen met

Ten slotte bestaan er zorgen rond de humanisering

de wensen van de maatschappij.

van het dier. Bij het maken van chimaeren (mens-diercombinaties) kunnen menselijke cellen zich – verder

Conclusie

dan de bedoeling is – door het dierlijk lichaam ver-

Nieuwe technieken voor het kweken van menselijke

spreiden. Menselijke cellen zouden in de hersenen van

organen in varkens kunnen een wereld van verschil

het brondier terecht kunnen komen, en het chimaere

betekenen voor patiënten op de wachtlijst voor or-

dier zou menselijke trekken kunnen gaan vertonen.

gaantransplantatie. Om het onderzoeksprogramma

Onderzoekers achten het niet waarschijnlijk dat

dat daarvoor nodig is doorgang te laten vinden, moe-

dieren zullen ‘vermenselijken’ in moreel relevant op-

ten onderzoekers zorgvuldig te werk gaan. Er moeten

zicht, door bijvoorbeeld menselijk bewustzijn of een

heldere afspraken worden gemaakt met de autoritei-

menselijk vermogen tot lijden te ontwikkelen. Toch

ten over de voorwaarden waaronder preklinische stu-

moeten onderzoekers voorkomen dat menselijke cel-

dies kunnen worden uitgevoerd, waarbij goede zorg

len zich mengen met bijvoorbeeld dierlijke geslachts-

wordt gedragen voor het welzijn en de veiligheid van

cellen, opdat er geen menselijke embryo’s in dieren

de proefdieren, en in een later, klinisch onderzoek-

zullen groeien. Met gerichte gene-editing-technieken

stadium, voor de veiligheid van zowel de patiënt en

is dat mogelijk.

diens omgeving als voor de brondieren. Die afspraken moeten transparant zijn voor de samenleving en

Maatschappelijke bezwaren

brede steun vinden, zodat een draagvlak bestaat voor

Een derde groep bezwaren is van meer maatschappe-

de ontwikkeling van deze mogelijk levensreddende

lijke aard, en heeft betrekking op waarden zoals res-

technieken.

4

pect voor de menselijke waardigheid. Het gaat er hier
om dat een zekere beschermwaardigheid, die wordt

Alle vier de auteurs zijn verbonden aan het Erasmus

toegekend aan menselijke cellen, weefsels, en organen

Medisch Centrum. Eline Bunnik is daar universitair

(ook los van individuele lichamen), op het spel staat

docent bij de afdeling Medische Ethiek en Filosofie van

als met mens-diercombinaties wordt geëxperimen-

de Geneeskunde, Inez de Beaufort is hoogleraar Ge-

teerd. Het mengen van menselijke en dierlijke cellen

zondheidsethiek, Joost Gribnau is hoogleraar Ontwik-

zou onnatuurlijk zijn, en het creëren van chimaeren

kelingsbiologie bij de afdeling Ontwikkelingsbiologie en

een vorm van ‘voor God spelen’.

Jan IJzermans is hoogleraar Transplantatiechirurgie.

Onderzoeksprogramma’s voor hybride donatie en transplantatie staan ook voor juridische uit-

Noten

dagingen: er zullen uitzonderingen moeten worden

1.

Eurotransplant. http://statistics.eurotransplant.org/.

gemaakt op de Embryowet en op het verbod op xe-

2.

Matsunari, H. et al. (2013). Blastocyst complementa-

notransplantatie. Het is duidelijk dat de programma’s

tion generates exogenic pancreas in vivo in apancre-

zonder steun van de bevolking niet kunnen worden

atic cloned pigs. Proc Natl Acad Sci U.S A. 110, 4557–
456.

gerealiseerd. Daarom moet empirisch onderzoek
worden gedaan naar de opvattingen van Nederlandse

3.

Wu, J. et al. (2017). Interspecies Chimerism with
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Mammalian Pluripotent Stem Cells. Cell 168, 473–486.
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Thema: Tekort aan organen

Mens-dier chimaeren,
het onnatuurlijkheidsargument en
de naturalistische
drogreden
Henk Jochemsen
In het begrip ‘(on)natuurlijk’ zijn feitelijke en
normatieve dimensies te onderscheiden. ‘Natuurlijk’ in de normatieve betekenis wijst op:
volgens de eigen aard van iets, als ‘passend bij
een bepaald verschijnsel of wezen’. Met behulp
van deze betekenis kan worden verdedigd dat
mensen en dieren, zoals in het geval van chimaeren, niet met elkaar vermengd moeten worden.
Inleiding
Een van manieren waarop gedacht wordt dat het orgaantekort kan worden opgelost, is via het kweken van
organen in mens-dier chimaeren, d.w.z. dieren waarin
vanuit ingebrachte menselijke pluripotente cellen
organen groeien die voor transplantatie geoogst kunnen worden (Streiﬀer, 2014). Hieraan zitten de nodige
technische en ethische haken en ogen. In deze korte
bijdrage wil ik ingaan op een beroep op ‘onnatuurlijkheid’ als een moreel argument. Ik geef hiermee een
vervolg aan de discussie hierover in het Podium over
Natuur & Natuurlijkheid (nr. 4 2016).

Onnatuurlijkheid
Uit onderzoek blijkt dat een beroep op onnatuurlijkheid onder de bevolking regelmatig voorkomt bij het
afwijzen van nieuwe technologische ontwikkelingen
(Macnaghten, Davies, Kearnes, 2015, Nuﬃc Council
on Bioethics 2015). Er leeft een besef van een bepaalde
orde waarin mens en dier fundamenteel verschillen.
En van het idee dat doorbreking van die orde kwalijke
gevolgen zal hebben, terwijl het respecteren ervan
juist gunstig is voor het leven en samenleven in het algemeen – ook al kan dit in individuele gevallen anders
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beleefd worden. In de ethische literatuur wordt het

ting van een bepaalde, historisch ontwikkelde manier

argument wel regelmatig besproken, maar meestal als

van denken en benaderen van de werkelijkheid.

niet steekhoudend gezien. Deze tegenstelling tussen
ervaringen van een breder publiek en de overheersende filosofische positionering heeft mijns inziens

Descriptieve en normatieve invulling van
‘natuur’

iets onbevredigends. Filosofie is er om ervaringen te

Dit neemt niet weg dat er in de afwijzing van de zo-

verhelderen, niet om ze weg te verklaren.

genaamde naturalistische drogreden een belangrijke

Tegen de geldigheid van een beroep op ‘onna-

gedachte besloten ligt die als volgt geformuleerd kan

tuurlijkheid’ wordt veelal een filosofisch en een empi-

worden: ‘aan een feitelijke stand van zaken kunnen

risch argument ingebracht. Het filosofische argument

niet zonder meer normen worden ontleend’. Om dit

komt neer op een verwijzing naar de ‘naturalistische

zinnig te verbinden met het begrip ‘natuurlijk’, is het

drogreden’. Het empirische argument is dat in het ver-

nodig hier een onderscheid aan te brengen tussen

leden vaak ontwikkelingen zoals orgaantransplantatie

twee verschillende invullingen van het begrip natuur.

en kunstmatige voortplantingstechnieken, aanvan-

Ik noem die de descriptieve en de normatieve invul-

kelijk zijn afgewezen met het argument dat het ‘on-

ling. De descriptieve opvatting houdt in: de natuur

natuurlijk’ zou zijn, terwijl die technieken later toch

zoals die zich empirisch aan ons voordoet, met alles

breed aanvaard zijn.

wat er gebeurt. In deze zin is ‘natuurlijk’ niet normatief, omdat er in de empirische natuur ook dingen ge-

Naturalistische drogreden

beuren die we als verstoring ervaren, bijvoorbeeld een

Ik ga nu alleen in op het filosofische argument. De na-

ernstige erfelijke aandoening of misvorming. Maar

turalistische drogreden gaat terug op de Engelse filo-

juist die ervaring van verstoring wijst op een tweede,

soof G.E. Moore en stelt, kort gezegd: vanuit een ‘ís’,

de normatieve, betekenis van het begrip ‘natuurlijk’.

kan niet tot een ‘ought’ worden geconcludeerd; dat wel

Natuurlijk als: volgens de aard van iets, of: passend bij

doen is een drogreden. Anders gezegd, een feitelijke

een bepaald verschijnsel of wezen.

stand van zaken geeft geen moreel argument. Wanneer
mensen iets afwijzen op grond van ‘onnatuurlijk’, doen

Eigenheid en passend

ze dat eigenlijk op grond van redenen die ze al hadden

De geneeskunde is erop gericht om zulke verstoringen

en die ze in hun natuurbegrip stoppen.

te behandelen. Hierbij is een normatief beeld van wat

Deze opvatting is echter een uiting van de mo-

‘normaal’ of ‘gezond’ is, dus een verstaan van ‘natuur’ in

dernistische splitsing tussen feit en waarde, die terug-

normatieve zin, leidend. Dat verstaan van normaliteit

gaat op het Cartesiaanse denken en de opkomst van

is enerzijds mede cultuura ankelijk, maar anderzijds

de moderne wetenschap. Deze berust op de moderne

kennen mensen over culturen heen de notie dat schep-

subject-object relatie waarin wordt afgezien van spi-

sels en processen in de natuur een eigen aard hebben.

rituele en morele aspecten. Het subject, waarvan de

Een duidelijk hedendaags voorbeeld is het streven in

rede centraal staat, richt zich op de functionele ver-

de veehouderij om de dieren te houden op een wijze

banden in de direct of indirect zintuiglijk waarneem-

waarop ze ‘natuurlijk’, of wellicht beter, ‘soorteigen

bare werkelijkheid. Daarmee wordt dus van mogelijke

gedrag’, kunnen vertonen (Jochemsen, 2013). Het spre-

normativiteit die in de werkelijkheid besloten zou

ken over natuurlijk gedrag is alleen zinvol als dieren in-

liggen, methodisch afgezien. Dat men die normati-

derdaad een eigen aard hebben, hoe divers die zich in

viteit in het resulterende beeld van de werkelijkheid

bepaalde opzichten ook moge uiten. In deze, hier ver-

niet meer onderkent, is eenvoudigweg het gevolg van

dedigde, visie heeft natuurlijk gedrag van dieren niet

de gekozen methode. Door de overwaardering van

pas morele betekenis als het mensen belieft aan gedrag

de wetenschappelijke benadering als bron van ‘ware’

van dieren morele betekenis toe te kennen, zoals de be-

kennis heeft die benadering zich ontwikkeld tot de in

nadering achter de naturalistische drogreden stelt. In

het publieke leven dominante wereldbeschouwing. De

deze visie daarentegen ‘vraagt’ het dier in de relatie met

kwalificatie ‘naturalistische drogreden’ is dus zelf ui-

mensen om een bepaald gedrag jegens hen.
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In het alledaagse, voorwetenschappelijke bestaan, staan we in relatie tot de zaken om ons heen,
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doet aan het fundamentele onderscheid tussen mensen en dieren niet af.

die ieder op een eigen wijze een appel op ons doen

Uit de diverse onderzoeken naar opvattingen en

om op een bepaalde manier behandeld te worden.

houdingen van mensen tegenover nieuwe technieken

Ik meen dan ook dat de aarzelingen en afwijzing die

als het tot stand brengen van dier-mens combinaties,

mensen vaak verwoorden met betrekking tot onder-

komt naar voren dat bij velen een besef leeft van een

zoek als dat met chimaeren, mede een achtergrond

orde in de werkelijkheid die we in elk geval niet zomaar

hebben in een verzet tegen een sterke instrumenta-

moeten doorbreken. Het gaat om een orde die een ze-

lisering van de natuur, waarin de laatste in haar ei-

kere bescherming biedt aan het menselijke bestaan.

genheid wordt miskend. Een verzet ook tegen de ge-

Een orde die, positief gezegd, voorwaarden biedt voor

percipieerde pretentie van volledige beheersing en

een positieve ontplooiing van het menselijke (samen)

maakbaarheid van de natuur. Mensen stuiten in de

leven! Die ordelijkheid is geen blauwdruk voor wat wel

omgang met de werkelijkheid niet alleen op gegeven

en niet ‘mag’, maar is eerder een dieptedimensie van

feitelijkheden daarin, maar daarmee nauw verstren-

de werkelijkheid waarmee mensen in hun handelen

geld, ook op gegeven normativiteit (die breder is dan

als het ware ‘in gesprek’ gaan en die respondeert in de

de ethische normativiteit). Het is zinvol om in een

wijze waarop de werkelijkheid reageert op het mense-

rationele analyse die twee dimensies te ontwarren,

lijk ingrijpen – dat kan zowel positief als negatief zijn.

maar dat is wat anders dan te stellen dat de normati-

Er is op beleidsniveau dus alle reden zorgvuldig na

viteit er pas bijkomt wanneer wij die aan dingen toe-

te denken over de introductie van nieuwe technieken

kennen. Bovendien, die analyse zelf is altijd ook weer

in de gezondheidszorg. En dan niet alleen op basis van

normatief geladen, want ze gaat uit van een bepaalde

individuele preferenties, medische proportionaliteit en

opvatting van de werkelijkheid en van een rol en het

kosten-baten analyses. Een overweging zou ook moeten

vermogen van de menselijke ratio.

zijn: wat doet de introductie van die medische interven-

Omdat in de werkelijkheid, in de natuur, het nor-

tie met opvattingen in de samenleving die van belang

matief geldende en de verstoring vaak sterk vervloch-

zijn voor handhaving van bescherming van menselijke

ten voorkomen, is het onderkennen van normativiteit

integriteit en waardigheid, van een samenlevingskli-

in de natuur niet eenvoudig. Het vereist zorgvuldige

maat waarin mensen zich erkend weten en veilig voe-

bestudering en openheid voor de verschijnselen; het

len? Met andere woorden, welk eﬀect zal er vermoede-

vereist een hermeneutiek van de verschijnselen. Maar

lijk zijn op morele deugden in de gezondheidszorg en

deze heeft niet zozeer het karakter van een constructie

in het intermenselijke verkeer; ofwel, op het ‘morele

als wel van een ontdekkingstocht.

kapitaal’ in de samenleving (vgl. Kuiper, 2009)?
Dit is voor mij reden om ervoor te pleiten voor-

Chimaeren

alsnog af te zien van het pogen menselijke organen

Wat betekent dit nu voor het maken van en eventueel

te kweken in dieren en in te zetten op ethisch minder

omgaan met chimaeren? Allereerst, dat veel mensen

bezwaarlijke alternatieven, zoals in vitro kweek van

afweer kennen bij grensoverschrijdingen in de orde, is

organoïden, in een ‘reageerbuis’ gekweekte ministruc-

mijns inziens een uiting van de ervaring dat er tussen

turen die de functie van een orgaan nabootsen.

mensen en dieren, naast overeenkomsten, ook fundamentele verschillen bestaan.1 Het is onmiskenbaar dat

Prof. dr. Henk Jochemsen is bijzonder hoogleraar

de instituties in onze samenleving daarop gebaseerd

christelijke filosofie aan de WUR. Zijn aandachts-

zijn. Een gelijkschakeling van mens en (hoger) dier

gebieden zijn: filosofie en ethiek van nieuwe techno-

qua status in de sociale werkelijkheid is een onuit-

logieën (biotech, nanotech, synthetische biologie)

voerbare operatie, nog afgezien van de wenselijkheid.

ontwikkelingssamenwerking en duurzame landbouw.

Dieren hebben in mijn visie een morele status die ver-

Daarnaast is hij directeur van Prisma, de vereniging

eist dat we ons afvragen wat dieren gezien hun natuur

van christelijke organisaties in ontwikkelingssamen-

toekomt en hoe we daaraan tegemoetkomen. Maar dat

werking
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In de dagen dat ik hieraan werkte, kwam bijvoorbeeld
in het nieuws dat een chimpansee die door een gezin
was geadopteerd en als (menselijk) gezinslid werd behandeld, daarvan verward, ongelukkig en agressief
werd en daarom ‘uit huis geplaatst’ moest worden.
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het zélf beschadigde weefsels kan herstellen of
aanmaken? Wat wellicht klinkt als science fiction, wordt binnenkort mogelijk werkelijkheid.
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ralness in public and political debates about sci-

geleidelijk aan verdwijnt. Een grensverleggende tech-

ence, technology and medicine. Analysis paper;

nologie die onlosmakelijk is verbonden met menig
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ethisch vraagstuk.
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Wat gebeurt er als uw hartklep het niet meer
doet?

Stanford Encyclopaedia of philosophy; http://pla-

Sinds het begin van de jaren ‘60 is het mogelijk om

to.stanford.edu/entries/chimeras/, laatst geopend

slecht functionerende hartkleppen te vervangen

op 30 november 2016.

door mechanische of biologische hartklepprothesen.
Hoewel dit levensreddende prothesen zijn, kleven er
aanzienlijke nadelen aan, die hun weerslag hebben
op de levensverwachting en kwaliteit van leven. Een
mechanische hartklep slijt langzaam en gaat relatief
lang mee. Echter, op deze kleppen ontstaan gemakkelijk bloedpropjes zodra de prothese in aanraking
komt met bloed. Wanneer deze bloedpropjes losraken, kunnen ze een infarct in de hersenen of het
hart veroorzaken. Om dit te voorkomen zijn patiënten genoodzaakt permanent antistolling medicatie
te gebruiken. Deze medicatie gaat gepaard met een
verhoogd risico op levensbedreigende bloedingen.
Als alternatief voor de mechanische hartklep,
worden er biologische hartkleppen van dierlijk (of
menselijk materiaal) geïmplanteerd. Doordat deze

35

Podium voor Bio-ethiek • jaargang 24 • nr. 1 • 2017

hartkleppen uit dood weefsel bestaan hebben ze een

bovenal functioneel hartklepweefsel wordt gevormd?

beperkte levensduur van circa tien tot twintig jaar.

Reageert iedere patiënt hetzelfde op het materiaal?

Zowel mechanische als biologische hartklepprothe-

Hoe kunnen we dit testen? Hoe zinnig zijn dierproe-

sen kunnen zichzelf niet repareren of aanpassen aan

ven in dezen, en zijn er eigenlijk wel valide alternatie-

veranderende druk of stromingen van het bloed, zoals

ven? Deze nieuwe methode is volledig a ankelijk van

een normale, levende hartklep dat doet. Bovendien,

het herstellend vermogen van de patiënt zelf. Aange-

omdat de hartkleppen niet meegroeien zijn ze voorna-

zien het natuurlijk herstellend vermogen sterk vari-

melijk voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen

eert tussen verschillende dieren en de mens, maar ook

suboptimaal. Deze kinderen zullen gedurende hun

tussen mensen onderling (bijvoorbeeld op basis van

leven meerdere malen geopereerd moeten worden,

leeftijd, geslacht, gezondheid), is het een grote uitda-

hetgeen doorgaans een levenslange belasting is van

ging om de levensvatbaarheid en eﬃciëntie van deze

het gestel.

nieuwe methode te toetsen en te nuanceren.
Met cel- en weefselkweek in het laboratorium

Het lichaam zelf een nieuwe klep laten
regenereren

(in vitro methoden) en diermodellen (in vivo methoden) proberen onderzoekers antwoord te krijgen op

Wetenschappers aan de Technische Universiteit Eind-

hun vragen. Maar worden er wel altijd de juiste keu-

hoven (TU/e) zijn bezig met de ontwikkeling van een

zes gemaakt? In vitro methoden kunnen worden ge-

kunststof hartklep die na implantatie wordt vervangen

standaardiseerd en doordat de experimenten in een

door lichaamseigen weefsel. De kunststof hartklep

gecontroleerde omgeving in het laboratorium worden

dient als het ware als een tijdelijke routebeschrijving

uitgevoerd, zijn er bij dergelijke methoden minder va-

en instrueert de cellen van de patiënt tot de vorming

riabelen die de uitkomst beïnvloeden. Dit is echter ook

van nieuw hartklepweefsel. Tijdens het vormen van

direct het grote nadeel: de in vitro omstandigheden

nieuw weefsel wordt de kunststof mal langzaam afge-

zijn vaak sterk vereenvoudigd, waardoor de vertaling

broken. Dit complexe proces moet uiteindelijk resul-

naar de complexe situatie in het menselijk lichaam be-

teren in een functionele hartklep die een leven lang

moeilijkt wordt. Om de volledige complexiteit van het

meegaat en die kan groeien en herstellen zonder dat

lichaam te omvatten worden doorgaans diermodellen

hierbij aanvullende medicatie nodig is.

ingezet. De overstap naar een dierproef wordt door

Jarenlang multidisciplinair onderzoek onder

velen gezien als gevoelige, maar noodzakelijke opstap

leiding van de professoren Frank Baaijens en Carlijn

naar de eerste testen in de mens. Om dierexperimen-

Bouten van de TU/e, in nauwe samenwerking met het

teel onderzoek in ethisch verantwoorde banen te lei-

UMC Utrecht, het AMC Amsterdam en het universi-

den geldt er in Nederland een Wet op de Dierproeven.

teitsziekenhuis in Zürich, Zwitserland, stelt ons nu in

Daarin staan de 3 V’s centraal: Vervangen (een proef-

staat om een dergelijke hartklep te maken. De meest

opzet waarbij geen proefdieren nodig zijn), Verminde-

recente resultaten laten zien dat deze kleppen voor

ren (een proefopzet waarbij minder proefdieren nodig

lange tijd functioneel zijn wanneer ze geïmplanteerd

zijn) en Verfijnen (een proefopzet waarbij de proefdie-

worden in schapen en inderdaad geleidelijk transfor-

ren zo min mogelijk last ondervinden).2 Hoewel we

meren in een levende hartklep.1

weten dat dierexperimenteel onderzoek erg waardevolle informatie kan opleveren, is het belangrijk om

Wetenschapsethiek en voorspellende
modellen

ons te realiseren dat ook bevindingen uit dierproeven
alleen in de juiste context geïnterpreteerd dienen te

Hoewel deze bevindingen mogelijk de deur openen

worden. De vertaling naar de mens is niet altijd even

naar revolutionaire nieuwe therapieën, roepen ze ook

valide en niet alle diermodellen zijn geschikt voor het

de nodige vervolgvragen op, op het grensvlak van we-

beantwoorden van elke wetenschappelijke vraag. In de

tenschap en bio-ethiek: hoe vertaalt zich dit naar de

praktijk wordt daar echter niet altijd voldoende reke-

mens? Hoe reageert een patiënt op dit materiaal en

ning mee gehouden door onderzoekers.

kunnen we de hartklep zo vormgeven dat nieuw en

Om dierexperimenteel onderzoek te reduceren
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en resultaten beter vertaalbaar te maken wordt er veel

soortgelijke a reekbare kunststof hartklep een feit,

onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van innova-

namelijk in handen van het Nederlands-Zwitserse

tieve alternatieven. Onderzoekers proberen bijvoor-

bedrijf Xeltis, dat de sprong naar de kliniek heeft ge-

beeld essentiële biologische factoren- zoals bepaald

waagd. Gebruikmakend van soortgelijke technologie

celgedrag of de productie van specifieke eiwitten door

als die ontwikkeld aan de TU/e, produceert Xeltis

de cellen te identificeren die ons in staat stellen om

a reekbare kunststof hartkleppen die zo zijn ont-

de lange-termijn-uitkomsten in het lichaam te voor-

worpen dat deze het lichaam aanzetten tot natuurlijk

spellen met sterk vereenvoudigde laboratoriumexpe-

herstel van het weefsel. Positieve resultaten uit een

rimenten. Daarnaast wordt er veelvuldig gewerkt met

schapenstudie en een eerste haalbaarheidsstudie in

computersimulaties en worden er continu meer com-

mensen hebben de weg vrij gemaakt voor het Xplo-

plexe in vitro testsystemen ontwikkeld, waarin bijvoor-

re-1 project, waarbij hartkleppen in jonge patiënten

beeld (onderdelen van) het hart- en vaatstelsel worden

worden geïmplanteerd. Dergelijke klinische studies

nagebootst. Op deze wijze kunnen zowel de kunststof

begaan onontgonnen terrein en zullen uitwijzen of

hartklep zelf als de interacties van menselijke cellen

deze innovatieve technologie daadwerkelijk robuust

met deze hartklep in een meer natuurgetrouwe omge-

genoeg is om toegepast te worden in de kliniek.

ving worden bestudeerd, zonder dat daarbij gebruikt
moet worden gemaakt van proefdieren.

In dit lange ontwikkelingsproces worden kosten
en baten continu gewogen en moeten allerlei ethische
vragen beantwoord worden. Hoeveel mag een nieuwe

Vertaling naar kliniek en maatschappij

kunststof hartklep kosten? Wordt maatschappelijk

Naast het experimenteel onderzoek bestaat er een

onderzoeksgeld hiermee goed besteed? Veel hangt

ander dilemma: wanneer is het verantwoord om deze

natuurlijk af van de prestatie van de nieuwe hartklep.

synthetische hartklep in de mens te plaatsen? De hui-

Stel, het wordt een succes. Wat dan? Heeft iedere pa-

dige gestandaardiseerde richtlijnen voor hartkleppro-

tiënt (van jonge kinderen tot ouderen) dan het recht

thesen schieten tekort om dit afdoende te beoordelen.

om zo’n hartklep te krijgen? In welke mate speelt de

Kunnen we met preklinisch onderzoek de risico’s vol-

mening van de patiënt een rol bij de keuze voor dit

doende overzien? Of hebben we hiervoor juist lang-

type vervangende hartklep? Daarnaast moet er ook

durige klinische trials in mensen nodig? En zo ja, in

nagedacht worden over de toepassing van de metho-

welke patiëntenpopulatie? Het ligt voor de hand om

diek voor andere doeleinden. In theorie zijn de toe-

voor een patiëntenpopulatie met een beperkte levens-

passingen eindeloos. Hoe ver gaan we? Willen we een

verwachting te kiezen, waarbij de nieuwe technologie

maatschappij waarin iedereen, altijd nieuwe organen

voor enige levensverlenging en kwaliteit van leven kan

kan krijgen? Leidt dat tot een verbeterde gezond-

zorgen. Echter, deze patiënten hebben geregeld addi-

heidszorg? In welke mate moeten we het leven van

tionele ziektebeelden (bijv. diabetes) die de uitkomst

de mens eindeloos willen verlengen? Of moeten we

van het onderzoek kunnen beïnvloeden. Zijn deze pa-

ons alleen richten op het verbeteren van de kwaliteit

tiënten wel in voldoende mate in staat om hartklep-

van leven?

weefsel te regenereren? Of moeten we de hartklep
juist testen in kinderen? Verspreid over Nederland

Tot slot

nemen Medische Ethische Toetsings Commissies

We staan aan het begin van een tijdperk waarin hart-

(METCs) dagelijks moeilijke besluiten over het al dan

klepprothesen mogelijk een leven lang mee kunnen

niet toestaan van klinische trials met nieuwe behan-

gaan. Na jaren van onderzoek zijn wetenschappers

3

delmethoden. Klinische trials worden onderverdeeld

steeds beter gaan begrijpen hoe we het lichaam zelf

in fasen waarbij verschillende vragen moeten worden

kunnen gebruiken om nieuwe weefsels te vormen of

beantwoord voordat de behandeling wordt goedge-

te herstellen. Deze wetenschappelijke revolutie zal

keurd. Is het veilig? Werkt het? En is het beter dan de

orgaandonatie in een geheel ander perspectief plaat-

huidige methoden?

sen, en veel hoop bieden voor patiënten. Tegelijker-

Sinds kort zijn de eerste klinische trials met een

tijd is het een ontwikkeling die gepaard gaat met me-
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nig ethisch vraagstuk. Het is essentieel dat er tijdens
de ontwikkeling en implementatie zorgvuldig nagedacht wordt over de consequenties voor dier, mens en
maatschappij. Alleen zo kunnen we een verantwoorde
toevoeging leveren aan de gezondheidszorg.
Tamar B. Wissing, MSc en Suzanne E. Koch, MSc
zijn beiden PhD student, Dr.ir. Anthal I.P.M. Smits is
Assistant Professor. Allen werken bij de Divisie Soft
Tissue Engineering and Mechanobiology (STEM,)
Faculteit Biomedische Technologie van de Technische
Universiteit Eindhoven.
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Eigendom en
verhandelbaarheid
van synthetische
en natuurlijke
organen
Philip J. Nickel
Gekweekte organen kunnen de manier waarop
we tegen onze eigen, natuurlijke organen
aankijken veranderen. Hoewel deze organen
in eerste instantie het eigendom zijn van het
bedrijf dat ze produceert, worden ze van ons
zodra ze in ons lichaam zijn getransplanteerd.
Zelfs als synthetische organen niet op de vrije
markt gekocht of verkocht kunnen worden, kan
het feit dat ze in zowel functioneel als wezenlijk
opzicht gelijk zijn aan natuurlijke organen ertoe
leiden dat we ze wel als marktproducten gaan
beschouwen. Is dat een probleem?

Handboek proefdierkunde – proefdieren, dierproeven, alternatieven en ethiek. Amsterdam: Reed

Zowel in Nederland als in het grootste deel van de Wes-

Business

terse wereld worden orgaantransplantaties uitgevoerd

Wet medisch-wetenschappelijke onderzoek met men-

op een niet-commerciële basis. Hoewel ethici en be-

sen (2017, 1 maart). Geraadpleegd op 13 maart

leidsmakers het idee van een commerciële markt voor

2017, van http://wetten.overheid.nl/

orgaantransplantatie uitgebreid hebben besproken,

BWBR0009408/2017-03-01

is het bij een theoretische discussie gebleven (Taylor
2009). De reden hiervoor lijkt voort te komen uit de
morele relatie die wij hebben met ons eigen lichaam.
We bezitten een aantal rechten over ons lichaam die
sterk lijken op eigendomsrechten, zoals het recht op
lichamelijke onaantastbaarheid en het recht op zelfbeschikking. De meeste mensen interpreteren deze
rechten niet als eigendomsrechten, maar beschouwen
het moreel ontoelaatbaar om hun lichaam in dienstbaarheid te verkopen, om hun lichaam te prostitueren, of om hun tweede nier te verkopen als koopwaar.
Omgekeerd hebben mensen niet het recht om het
lichaam van andere mensen of hun vitale organen te
kopen of te huren.
Synthetische organen zijn anders. De nieuwsbe-
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richten vertellen ons dat de, door onderzoekers van

We kunnen de mogelijke problemen als volgt indelen:

de Universiteit Maastricht gemaakte, synthetische

• Voorwaarden aan de productie en de eerste over-

hamburgers enkele honderden duizenden euro’s
kosten om te produceren. We kunnen ervan uitgaan
dat een synthetische nier van vergelijkbare grootte,
gemaakt van menselijke cellen, ook prijzig zal zijn.
Wanneer een synthetische nier als commercieel pro-

dracht van synthetische organen
• Daaropvolgende eigendomsrechten op synthetische
organen
• Gevolgen voor de manier waarop we natuurlijke organen beschouwen

duct door een bedrijf ontwikkeld zou worden, dan
ligt het voor de hand dat deze nier als een product zal

Productie en eerste overdracht

worden gekocht en verkocht, op een manier die nooit

Een transplantatie heeft de grootste kans van slagen

op zou gaan voor ‘natuurlijke’ nieren.

wanneer het te transplanteren orgaan genetisch iden-

Andere implanteerbare medische apparaten,

tiek is aan de ontvanger, of in ieder geval zo identiek

zoals stents, worden tot op zekere hoogte behan-

mogelijk. In gevallen waar de genetische opmaak van

deld als product, al wordt deze zienswijze ingetoomd

het te transplanteren orgaan gelijk is aan dat van de

door het feit dat we toegang tot medische zorg zien

ontvanger, wordt het niet door zijn/haar lichaam afge-

als een grondrecht, in plaats van een volledig markt-

stoten. Dit is waarom de eerste succesvolle niertrans-

gedreven, vrij recht. Van individuen wordt niet altijd

plantaties bij eeneiige tweelingen zijn uitgevoerd.

verwacht dat ze de volle marktprijs betalen voor hun

Moderne technieken maken het binnenkort mogelijk

medische zorg. Maar zelfs al wordt dit recht genoten

om volledige organen aan te passen aan de genetische

door burgers, dan nog staat het bedrijven vrij medi-

opmaak van de ontvanger. Zodra dit mogelijk is, zal

sche apparaten op commerciële wijze te verhandelen

het de meest wenselijke methode zijn om levende,

om er winst mee te maken. Zo is het ook voorstelbaar

synthetische organen en weefsels te produceren.

synthetische organen, net als stents en implanteer-

Het hoofdscenario dat we in dit geval in gedachte

bare pacemakers, te behandelen als koopwaar, zij het

moeten houden, is dat de ontvanger reeds een sterke

met inachtneming van de algemene grenzen opge-

genetische relatie heeft tot het te transplanteren or-

legd door de zorgmarkt.

gaan, en zelf donor is van weefsel als bron van gene-

Synthetische organen dagen een aantal van onze

tisch materiaal voor dit orgaan.

denkbeelden uit omtrent het niet verkoopbaar zijn

Bij het bezien van eigendomsrecht in deze con-

van onze eigen lichamen. Stel dat twee organen func-

text, is een theorie van eigendom op basis van ‘na-

tioneel gelijk zijn en het enige verschil erin is gelegen

tuurlijke rechten’ een zinvol beginpunt. Volgens deze

dat het eerste natuurlijk is ontstaan in mijn lichaam

theorie worden eigendomsrechten gecreëerd onder

en het tweede kunstmatig is geproduceerd in een

bepaalde voorwaarden. Wanneer een persoon zijn of

laboratorium. Waarom zouden we dan alleen het

haar arbeid ‘mengt’ met grondstoﬀen gevonden in de

kunstmatig geproduceerde beschouwen als een goed

natuur, bezit hij/zij alle goederen die hieruit voort-

met eigendomsrecht en het natuurlijke niet? Stel

komen, mits hij/zij evenveel (bruikbare) grondstof-

dat de twee objecten vrijwel niet te onderscheiden

fen achterlaat voor anderen. Dus als een bedrijf zijn

zijn van elkaar, zoals in de toekomst het geval zou

arbeid aan natuurlijke stoﬀen toevoegt door toepas-

kunnen zijn bij de volledig synthetische hamburger

sing van techniek, middelen en expertise, om zo een

tegenover de echte. Stel dat de kunstmatige nier vol-

compleet orgaan te maken, dan moet hieruit volgen

ledig uit menselijke cellen bestaat en een volledig

dat dit orgaan aan het bedrijf toebehoort, en niet aan

normaal vaatstelsel en zenuwen heeft. Wat zouden

de donor van de stoﬀen.1 Hieruit lijkt ook te volgen dat

dan de gevolgen zijn van een grootschalige beschik-

anderen, inclusief de ontvanger van het orgaan, het

baarheid van synthetische organen voor het principe

verzekeringsbedrijf, of het ziekenhuis, het syntheti-

dat wij ons eigen lichaam niet als een verkoopbaar

sche orgaan dienen te kunnen verwerven, door het

product willen zien? Welke problemen liggen op de

bijvoorbeeld te kopen of het te huren.

loer?
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Daaropvolgende eigendomsrechten
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meerdere redenen waarom dit toch noodzakelijk kan

Zodra het synthetische orgaan in de ontvanger is ge-

zijn, zelfs als synthetische organen een technologisch

transplanteerd verandert de situatie echter. Nu is het

betere oplossing voor transplantaties worden. Natuur-

synthetische orgaan namelijk onderdeel geworden van

lijke nieren kunnen goedkoper zijn dan synthetische,

zijn/haar lichaam, verbonden met de andere delen, en

zelfs als ze niet precies gemaakt zijn voor de ontvan-

volledig onderhouden door deze nieuwe omgeving.

ger. Het kan ook het geval zijn dat het moeilijker is om

Hoewel het misschien onzinnig is om hier te spreken

sommige organen te synthetiseren dan andere.

over het ‘toevoegen van arbeid’ aan het getransplan-

De beschikbaarheid van op het individu afge-

teerde orgaan, is het wel zo dat het orgaan volledig

stemde organen kan ook gevolgen hebben voor de

wordt opgenomen in de anatomie en fysiologie van

manier waarop wij onze relatie tot onze eigen organen

de ontvanger. Daardoor vervalt het oorspronkelijke

zien, terwijl deze zich in, of aan, ons bevinden en ‘bij

eigendomsrecht van de producent zodra het wordt

ons horen’. Ik geef een voorbeeld. De commerciële be-

getransplanteerd, dus ook als het orgaan aanvankelijk

schikbaarheid van een nieuwe, mooie, genetisch in-

gekocht of gehuurd was (of in bruikleen geplaatst), en

dividueel afgestemde neus zou kunnen maken dat ik

dus in het bezit was van iemand buiten het lichaam.

anders over mijn eigen neus ga denken — ik zou hem

Wanneer de ontvanger nu een hoofdwond zou oplo-

kritischer kunnen bekijken of me vervreemd kunnen

pen, ‘hersendood’ wordt verklaard en een potentiële

voelen van mijn neus op een manier die niet eerder

donor wordt, dan mag het getransplanteerde orgaan

in mij zou zijn opgekomen. Onderzoek heeft een

niet worden opgeëist door de vorige eigenaar, of dit

verband aangetoond tussen de beschikbaarheid van

nou een biotechnisch bedrijf is, een ziekenhuis, of een

(esthetische) cosmetische chirurgie en psychosociale

verzekeringsbedrijf.

factoren, zoals stoornissen van de lichaamsbeleving of

In dit opzicht is het synthetische orgaan anders

een verhoging van zelfvertrouwen (Imadojemu 2013;

dan de vele andere soorten implanteerbare medische

Sarwer & Spitzer 2012). Het zou kunnen dat op het in-

apparaten. Als een duur medisch apparaat, dat bezit

dividu afgestemde organen, zelfs voor mensen zonder

van het ziekenhuis is, bij een patiënt wordt geïm-

een neiging tot psychosociale aandoeningen, de ma-

planteerd, dan lijkt het gerechtvaardigd dat dit appa-

nier waarop we denken over onze eigen lichamen op

raat het eigendom van het ziekenhuis blijft en, onder

ethisch significante wijze veranderen.

bepaalde omstandigheden weer aan het ziekenhuis
wordt teruggegeven – mits afdoende gesteriliseerd –

Tot slot

voor hergebruik in een andere patiënt. Merk op dat

De opkomst van gekweekte organen noopt tot een

dit het ziekenhuis niet automatisch het recht geeft

heroverweging van de bepaling van eigendomsrech-

om het apparaat bij de patiënt naar eigen inzicht te

ten. Een mogelijk aanknopingspunt biedt het hier ver-

verwijderen. Het eigendomsrecht weegt immers niet

kende criterium van het onderscheid ‘buiten of in het

op tegen zwaardere basisrechten zoals het recht op de

lichaam’: wat zich buiten ons lichaam bevindt, zelfs als

onaantastbaarheid van het lichaam.

het op een echt menselijk orgaan lijkt, mag het bezit
zijn van een instituut of bedrijf. Maar wanneer het in

Gevolgen voor de manier waarop we
natuurlijke organen beschouwen

het lichaam van een persoon wordt geplaatst, komt
het voortaan aan die persoon toe. Voorts moeten we

Wellicht is het meest onvoorspelbare gevolg van

nauwlettend blijven volgen hoe onze houding ten op-

grootschalige beschikbaarheid van synthetische or-

zichte van ons eigen lichaam en onze lichaamsdelen

ganen wel de manier waarop we natuurlijk organen

door deze innovatie verandert.

gaan beschouwen. Als synthetische organen gekocht
en verkocht kunnen worden, en als ze fysiek gelijk zijn

Dr. Philip J. Nickel is universitair docent in ethiek en

aan natuurlijke organen, dan kan het lastig zijn om te

filosofie aan de Technische Universiteit Eindhoven.

rechtvaardigen waarom natuurlijke organen niet ook

Hij is bezig met een nieuw onderzoeksproject geti-

gekocht en verkocht zouden mogen worden. Er zijn

teld “Mobile Support Systems for Behavior Change,”
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gefinancierd door de Maatschappelijk Verantwoord
Innoveren programma van NWO, over ethische en
psychologische vraagstukken rond het gebruik van
apps en “wearables” om mensen meer in fysieke beweging te brengen.
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Uit de Vereniging

Lid worden?
U bent van harte welkom als lid van de NVBe.
Op de website www.nvbe.nl (doorklikken naar ‘Lid-

Noot

maatschap’) vindt u een formulier waarmee u zich

1. Deze voorstelling van natuurlijke rechten is a omstig

kunt aanmelden als lid.

van John Locke (1988 [1689]). Een niet door Locke be-

Na aanmelding zult u een rekening ontvangen voor de

sproken probleem met deze voorstelling is dat eigen-

contributie. Als uw betaling binnen is, wordt uw lid-

domsrechten verhaald kunnen worden op objecten,

maatschap definitief en zult u het Podium voor Bio-

maar ook op ‘intellectuele objecten’, zoals productie-

ethiek en de uitnodigingen voor NVBe-activiteiten

technieken of specifieke innovatieve ontwerpen. Het

ontvangen.

is niet meteen duidelijk dat het verhaal over het ‘toe-

Reguliere leden kunnen kiezen uit drie verschillende

voegen van arbeid’ aan wat in de natuur gevonden is,

opties:

toegepast kan worden in het intellectuele domein
(Moore 2012). Hier zullen we onze aandacht beperken
tot het eigendom van bepaalde objecten: cellen, weefsels, en organen.

2. NVBe-lidmaatschap plus digitaal Podium (per email): €40,00 per jaar
3. NVBe-lidmaatschap plus gedrukt Podium (per post):
€45,00 per jaar
4. NVBe-lidmaatschap plus digitaal én gedrukt Podium:
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