
met een angststoornis tevens een

depressieve stoornis. Ouderen met angst

bezochten vaker de huisarts of specialist

en waren veel vaker ontevreden over de

geboden zorg dan de referentiegroep.

Chronische ziekten werden gedefinieerd

als ziekten die langer dan drie maanden

bestaan, een in mijn ogen te simpele en

onjuiste definitie. Het lichamelijk func-

tioneren werd op een originele manier

gemeten namelijk met het kunnen op- en

aflopen van een trap van vijftien treden

zonder te stoppen, het gebruik van eigen

of openbaar vervoer en het knippen van

de eigen teennagels. Niet onverwacht

bleken mensen met hart- en vaatziekten,

diabetes, CARA en/of kanker een relatief

kortere levensverwachting te hebben. Al

met al heeft dit boek voor de praktiseren-

de huisarts maar weinig waarde. 

prof.dr. B. Meyboom-de Jong
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Vele technische mogelijkheden, zoals

donorinseminatie, IVF, eiceldonatie en

draagmoederschap, voorzien in de wens

om kinderen te krijgen. De biologische

relatie tussen ouder en kind verandert en

hiermee veranderen tevens begrippen als

banden van vlees en bloed. Wat betekent

‘een eigen kind’ nog en hoever gaan keu-

zes bij een uitdijende infertiliteitsmarkt?

Hoewel het om individuele keuzes van

mensen gaat, leiden deze nieuwe repro-

ductieve technologieën ook tot debatten

en keuzes op andere terreinen zoals die

van de ethiek en het recht. Beide aspec-

ten komen in dit boek aan bod. Het boek

wil inzicht geven in de manier waarop

ideeën over verwantschap vormgeven aan

de nieuwe reproductietechnieken en

tegelijkertijd in de manier waarop de

nieuwe technieken het begrip verwant-

schap veranderen. 

Vier empirische onderzoeken worden

beschreven. Twee belichten de gevolgen

van de nieuwe mogelijkheden vanuit de

beroepsgroep van respectievelijk infertili-

teitsspecialisten en parlementsleden, en

twee vanuit het lekenperspectief. Het

gaat hierbij om kwalitatieve onderzoeken

waarbij het belang schuilt in het zicht-

baar maken van bijvoorbeeld de manier

waarop clinici hun taakopvatting aan

anderen uitleggen, parlementariers

debatteren over de betekenis van fertili-

teit, gezinsleden denken over de gevol-

gen van geassisteerde voortplanting voor

hun familiebetrekkingen en individuen

het voordeel van behandeling afwegen

tegen adoptie. De interviews met de clini-

ci richten zich op het terugplaatsen van

meerdere embryo’s/eicellen bij IVF/GIFT-

procedures en op eiceldonatie. Het is

duidelijk dat clinici beslissingen moeten

nemen over wie er in aanmerking komt

voor hulp, terwijl selectiecriteria niet lou-

ter medisch zijn. Denk maar aan de wens

van postmenopauzale geassisteerde

zwangerschappen. Er bestaat onder de

geïnterviewden grote zorg over de gren-

zen van het medisch professioneel han-

delen.

Edwards bespreekt met ongeveer 40

inwoners van een klein stadje de mogelij-

ke gevolgen van de verschillende nieuwe

reproductiemogelijkheden voor ouder-

schap, moederschap en familierelaties.

De respondenten signaleren drie soorten

gevaren. Allereerst het psychologische

gevaar dat kinderen niet over hun artifi-

ciële verwekking wordt verteld en er toch

achterkomen. Het biologische gevaar

schuilt in de genetische risico’s die kun-

nen optreden als anonieme donoren ver-

wanten zouden zijn. Het derde gevaar, het

relationele, is het verstoren van bestaan-

de relaties binnen een kleine gemeen-

schap.

Het volgende hoofdstuk laat twaalf echt-

paren aan het woord, die in de context

van hun relatie praten over de nieuwe

voortplantingstechnieken. Deze respon-

denten zijn bezorgd over de ontwikkeling

dat kinderen krijgen in de toekomst

onderdeel wordt van een consumenten-

cultuur en dat de conceptie gereduceerd

wordt tot koop- en consumptiegedrag. Zij

vrezen dat de technische mogelijkheden

om een genetisch sterk ras te creëren

vooral de machtigen zal bevoordelen.

Franklin tot slot analyseert het parlemen-

taire debat dat in Engeland is gevoerd

over kunstmatige fertiliteit met als

belangrijkste bron de vragen die de parle-

mentariërs elkaar stelden. Het onderwerp

verwantschap komt daarbij wonderlijk

genoeg zelden aan de orde. Deze vier

onderzoeken laten zien welke rol het cul-

turele domein van de verwantschap

speelt in het denken van mensen over de

sociale implicaties van de nieuwe repro-

ductietechnieken.

Het boek heeft een sociologische en

antropologische signatuur. Het beschrijft

dilemma’s en meningen van mensen als

onderdelen van microculturen, ook al

wordt de verscheidenheid van alle

respondenten benadrukt. Niet alle hoofd-

stukken zijn even gemakkelijk geschreven

en hoewel ik mezelf als geïnteresseerde

in deze materie beschouw, heb ik het

boek toch met enige moeite uitgelezen.

Aanbevolen dus voor de echte insiders

op het terrein van de reproductietechno-

logie. 

Toine Lagro-Janssen
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In acht korte hoofdstukjes legt de auteur

uit wat bemoeizorg is. Met het verdwij-

nen van grootschalige psychiatrische

instellingen ver van de bewoonde wereld,

ontstond – opnieuw – het probleem van

onaangepaste chronisch gestoorde men-

sen die zichzelf verwaarlozen en anderen

tot overlast zijn. Het doel van de bemoei-

zorg is om patiënten een vangnet te bie-

den zodat zij ondanks hun handicap een

redelijk zelfstandig leven kunnen leiden

en ook nog enige kwaliteit van leven heb-

ben. Het boekje gaat in op de vraag hoe

je een maatschappelijk steunsysteem
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