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Ethiek  
• In het verleden heel wat misgelopen…  
• Om dat te voorkomen: ethische principes en regels   
 
Hoe kunnen we… 
• die principes en regels zo goed mogelijk opstellen? 
• zo goed mogelijk omgaan met die principes en regels? 
 

Ethiek en kinderwens 



• Autonomie 
 

• Weldoen  
 

• Verplichting anderen geen kwaad te doen 
 

• Rechtvaardigheid 
 
 

Klassieke ethische aandachtspunten 



Kritische benadering: 
 
• Weldoen 

• Voor wie?  
• Het belang van… het kind?  

 
• Autonomie  

• Vragen:  
• op welke wijze beslissen mensen? 
• op basis van welke principes of overtuigingen? 

Klassieke ethische aandachtspunten 



 
 
 

De wensouder als leek 

Autonomie  in beslissingen in de geneeskunde: diegene die 
de beslissingen neemt, is een leek. 
Hier proberen we rekening mee te  
houden: geïnformeerde toestemming 
 
Twee mogelijke reflexen:  
• Die leek zodanig informeren dat het een quasi-

professioneel wordt 
• De ‘native constructs’ van de leek als uitgangspunt 

nemen 



De wensouder als leek 

Op basis waarvan beslissen mensen?  
→ Kennis over reproductie? 
 
Vaststelling:  
→ veel ‘misvattingen’ en eigen voorstellingen 
 
Bijvoorbeeld: houdbaarheidsdatum van embryo’s 

Hannah: Goh... Natuurlijk, je moet er geen tien jaar over laten gaan. 
Het is nu een maand of vijf à zes, ik denk dat dat wel niet teveel geëist 
is, als je zo eens kijkt in de voedingssector… [lacht] mag vlees ook 
maximum drie maand, euh zes maand ingevroren zitten, liever wat 
minder, maar goed ja.  
 
Tessa: Nu had ik al iets van: het is al een maand dat ze ingevroren 
zitten, gaat dat wel nog goed zijn, of gaat dat wel? Zie je, het is al niet 
meer goed, zie je, dan stel ik mij wel de vraag van twee jaar en zo ... Ik 
zeg het, je kent dat allemaal zo niet. 



 
 
 

De wensouder als leek 

Op basis waarvan beslissen mensen? 
→ Morele status van het embryo? 
 

Verzameling 
cellen 

Kind of 
Persoon  

Instrumenteel 
gebruik  

Geen 
instrumenteel 
gebruik  



 
 
 

De wensouder als leek 

Hoe maken leken beslissingen? 
 
Het raadsel van de vernietigde kinderen (Laruelle & 
Englert, 1995) 
 
→ Het embryo als symbool van de relatie tussen de 
partners (wensouders)  
 

Tessa: Moest dat gewoon nog maar je eicel zijn die je afstaat, daar zou ik 
geen problemen mee hebben. Maar de kwestie, het feit dat het een 
embryo is, dat vind ik al iets heel anders. Dat is echt al iets van jezelf en je 
partner. Dat is al samen, ah ja. Maar een eicel, dat vind ik… Dat zou ik niet 
erg vinden.  
 
John: [doneren van eicellen aan de wetenschap] De wetenschap moet toch 
ergens vooruitgaan hé. Ja maar, ik denk dat dat dan ... dat is niet echt iets 
van één koppel…  
  



 
 
 

De wensouder als leek 

Beeld van de patiënt als beslisser in de ethiek 
 
• Een rationeel wezen…  
• …dat op zelfstandige en individuele wijze beslissingen 

neemt… 
• …gebaseerd op principes en opvattingen die overeen 

komen met de gangbare medische / bio-ethische 
principes en opvattingen 



 
 
 

De wensouder als leek 

Emoties en beslissingen 
 
Literatuur: emoties zijn bijproducten van beslissingen 
 
Voorbeeld van de rol van emoties in beslissingen: 
• Embryo’s bewaren zonder doel : veeleer op basis van 

emoties dan op basis van een rationeel plan 
(anticipated regret) 



 
 
 

Ethiek in de familie context 

Kinderwens invullen: welke verwachtingen? 
  
Normen:  
• Heteroseksuele koppels? 
• Genetisch verwante kinderen 
Enorme maatschappelijke focus op het genetisch 
 
Belang van gelijkenissen ! 
• Relativeren: eiceldonatie   



 
 
 

Ethiek in de familie context 

Wat met de alternatieven? 
• Rouwproces doorlopen 
• Maatschappelijke aanvaarding? 
 
Wat met onze rol als professionelen? 
• Oppassen voor versterkend effect (het genetische 

beklemtonen) van voorlichting, preconceptiezorg, 
fertiliteitsbehandelingen 



 
 
 

Ethiek in de familie context 

Beslissingen binnen het gezin ≠ individuele beslissingen 
  
Bijvoorbeeld: onthulling bij donorconceptie 
• Niet op één moment maar proces  
• Niet in één richting maar bidirectioneel  
• Samen narratieven bouwen 

 
 
 



 
 
 

Conclusies 

Leken opvoeden tot (semi-)professionelen? Nee 
 

Professionelen vormen tot mensen die openstaan voor de 
manier waarop leken beslissingen nemen: 
• Misvattingen en alternatieve visies 
• Emoties 
• Ingebed in relaties en gezinnen/families  
 

Kinderwens : genetisch eigen kinderen? 



 
 
 

Conclusies 

Nood aan een ethiek van families en gezinnen 
http://www.familyethics.net/ 
 
“to consider the significance of people’s key relationships, 
such as family and community, in how they deliberate and 
make decisions about responsibilities they must respond 
to.” 
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