
die de komst van IVF en de daaraan gere-

lateerde technologieën heeft gehad op de

omslag in het denken over wel of geen

kinderen kunnen krijgen. De beschikbaar-

heid van veilige anticonceptiemiddelen

en de abortusstrijd hebben begrippen als

autonomie, individuele keuzevrijheid en

vrijheid van voortplanting op de agenda

gezet. Toen deze begrippen ook een rol

gingen spelen bij de toepassing van IVF-

technieken, leidde dit tot een tweestrijd

in met name de feministische beweging.

Binnen de vrouwenbeweging werd

gewaarschuwd tegen een te vergaande

medicalisering van het moederschap en

werd gewezen op de medische risico’s

voor moeder en kind. Er waren echter ook

alleenstaande en lesbische vrouwen die

pleitten voor hun recht gebruik te mogen

maken van deze voortplantingstechnie-

ken. 

Verbazingwekkend is de omslag van de

behoudende medische wereld in de jaren

na de oorlog daar waar het anticonceptie

betreft, naar de voortvarendheid waarmee

de nieuwe technologische mogelijkheden

bij vruchtbaarheidsproblemen zijn

omarmd. Dit kan niet verklaard worden

vanuit een Pro-Life-standpunt, want juist

vanuit die hoek komen bezwaren naar

voren. Was het alleen de snel toenemen-

de vraag vanuit patiëntengroepen die de

beroepsgroep ertoe bracht technieken op

steeds groter schaal toe te passen, waar-

van de consequenties op lange termijn op

voorhand nog onvoldoende bekend

waren? Overheid en de politiek wachtten

de ontwikkelingen in de praktijk groten-

deels af en bekrachtigden deze vaak 

uiteindelijk. Niet de medische en maat-

schappelijke consequenties van IVF wer-

den onderwerp van discussie, maar 

eerder de daarvan afgeleide ethische en

juridische zaken, zoals het probleem van

de restembryo’s en het draagmoeder-

schap.

Het boek geeft een goed historisch over-

zicht over snel verlopen ontwikkelingen

en biedt daarnaast inzicht in de (nog)

niet opgeloste problemen. Ik miste wel

een expliciete benoeming van de rol die

de farmaceutische industrie in deze ont-

wikkelingen heeft gespeeld.

Het tweede onderzoek komt dichter bij

het werk van de huisarts. Het gaat in op

de vraag hoe voorplantingstechnologieën

werken in het leven en het lichaam van

voornamelijk vrouwelijke fertiliteitspa-

tiënten. Ook de wisselwerking en onder-

linge afhankelijkheid van technologie

enerzijds en vrouw(enlichaam) anderzijds

komen aan de orde. De beeldspraak van

de voortdenderende trein gaat zowel op

voor de patiënt, die eenmaal aan de reis

begonnen, moeilijk meer af kan haken,

als voor de behandelaars, die ‘eerder

geneigd zijn de voorplantingstechnolo-

gieën zelf te perfectioneren, dan de fun-

damentele vraag te stellen of het tomelo-

ze optimisme waarmee elke vraag een

technische antwoord krijgt, niet aan her-

ziening toe is’. In het boek wordt afstand

genomen van het slachtofferdenken, het-

geen minder polarisatie en wellicht meer

gesprek mogelijk maakt. De nadruk ligt

op het actief meewerken en eigen beheer

van het spoorboekje van het hele dia-

gnostiek en behandeltraject. Zo blijven

patiënten zelf verantwoordelijk en

autonoom, zodat zo min mogelijk ver-

vreemding van eigen lijf en leven

optreedt. Het is belangrijk ervoor te zor-

gen de patiënt die informatie en advies

vraagt, de vrijheid te laten om na te den-

ken en te handelen. 

Geen gemakkelijke materie, maar wel een

denkwijze die iets toevoegt aan de con-

cepten van verlies en rouw, die we tot

dusverre gebruikten. Het vraagt van ons

als huisarts en van de specialist als

behandelaar om aandacht en honorering

van het werk dat mensen zelf verzetten in

dit hele proces. Dat kan al beginnen met

de patiënt te helpen diens vraag te for-

muleren, in plaats van het antwoord al

klaar te hebben voordat de vraag duide-

lijk is. Daar waar tijdens behandelingen

keuzes mogelijk zijn, zouden deze duide-

lijk op de agenda moeten komen.

Informatie verstrekken is meer dan vol-

doen aan WGBO-verplichtingen en het is

belangrijk te bedenken dat patiënten

selectief luisteren onder emotioneel

zware omstandigheden. Alle fasen van

onderzoek en behandeling kunnen hoop-

volle stappen zijn in een proces, maar

evenzeer struikelblokken met de daaraan

gerelateerde pijn. De huisarts komt er in

dit boek bekaaid vanaf en wordt hooguit

gezien als de beambte achter het loket

waar het treinkaartje gekocht moet wor-

den. Met dit boek kan de huisarts wellicht

een betere reisbegeleider voor haar

patiënten worden.

Petra Wempe

De anticonceptiepil

Van Everdingen JJE, Bleker OP, Van Lunsen HW,

redactie. Pil over pil. Overveen/Alphen aan den Rijn:

Belvédère/Medidact, 2001;192 pagina’s. 

€ 22,50. ISBN 90-71736-18-0

Dit boekje is verschenen ter gelegenheid

van het veertigjarig bestaan van de anti-

conceptiepil. De diverse domeinen waar-

binnen de pil haar invloed heeft uitgeoe-

fend worden erin besproken: van far-

maceutische industrie tot en met gender-

specifieke gezondheidszorg, van demo-

grafie in de derde wereld tot en met de

mannenpil, van SOA tot en met meno-

pauze. Kortom, de pil als bio-psycho-

socio-cultureel verschijnsel komt in al

haar facetten aan bod. De redactie is erin

geslaagd auteurs uit te nodigen die in het

onderwerp thuis zijn en die op het terrein

van onderzoek of hulpverlening ten aan-

zien van anticonceptie hun sporen heb-

ben verdiend. Dit maakt dat de hoofd-

stukken bondig en krachtig overkomen en

dat de auteurs vrijheid hebben om eigen

visie en ervaringen te berde te brengen

zonder gevangene te hoeven zijn van

peers die de inhoud op evidence zullen

toetsen. Het maakt het boekje makkelijk

leesbaar, zet aan tot nadenken, tot glim-

lachen, tot verbazing of tot gefrons. Een

boekje dus dat de cognitie en de emoties

op aangename wijze prikkelt. 

Er zijn zeker ook kanttekeningen te plaat-

sen. 

Zo wordt niet duidelijk wie nu eigenlijk

de doelgroep is. Soms wordt medisch-

technische kennis bekend verondersteld,

maar in andere hoofdstukken weer hele-

maal niet. Verder is het storend dat er
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weliswaar voor huisartsen goede infor-

matie over met name de praktische zaken

rondom het pilgebruik wordt genoemd,

maar dat de morning after pil en anticon-

ceptie in de jaren vóór de menopauze

niet aan bod komen. Dit zijn toch zaken

waarover de huisarts frequent wordt

geconsulteerd. Ook zijn twee redactiele-

den het kennelijk niet eens kunnen wor-

den over de invloed van antibiotica op de

betrouwbaarheid van de pil. Dat is niet

erg, maar het was beter geweest te

benoemen dát men het niet eens was

omdat het gewoonweg niet goed onder-

zocht is. 

In hoofdstuk 6 (anticonceptie, SOA’s en

aids) komt de auteur tot een andere con-

clusie dan blijkt uit zijn eigen informatie.

Zo zouden jongeren (15-24 jaar) een ver-

hoogde kans op SOA’s hebben terwijl uit

de bijgevoegde tabel blijkt dat dit juist

voor de groep 25-34-jarigen geldt. Tevens

zegt de auteur dat een IUD bij jongeren

beslist een tweede keus is, terwijl even

daarvoor wordt gemeld dat er geen aan-

wijzingen zijn voor een directe relatie tus-

sen IUD en PID en dat een salpingitis bij

een IUD meestal door een ander micro-

organisme dan een SOA wordt veroor-

zaakt. Het advies dat risicogroepen als

jongeren bij een IUD tevens een con-

doom dienen te gebruiken geldt even-

eens voor jongeren die de pil gebruiken.

En in hetzelfde hoofdstuk zijn de zwan-

gerschapscijfers van een IUD zelfs wat

gunstiger dan die van de pil. Kortom: er

lijken goede argumenten om een IUD

minstens equivalent te laten zijn aan de

pil.

Tot slot, een auteur citerend: ‘De pil

bracht gezonde vrouwen zonder klachten

bij de huisarts’ en: ‘Het primaire doel van

anticonceptie is het kunnen beleven van

gewenste heteroseksuele activiteit zon-

der angst voor ongeplande of ongewens-

te zwangerschap’. Er komen dus gezonde

vrouwen bij de huisarts die te kennen

geven dat ze graag willen vrijen zonder

gevaar op zwangerschap. Huisartsen zul-

len deze vrouwen gezond moeten houden

en ze zullen over seks en SOA moeten

praten. Dat laatste valt met een juiste

attitude te leren. Het eerste is lastiger.

Een pil voorschrijven gedurende 15-25

jaar aan een gezonde vrouw en haar ook

nog gezond houden, vraagt om maatwerk

en actualisering van kennis. Dit boekje

levert hieraan een bijdrage en na lezing

ervan is het voorschrijven van de pil,

terecht, niet meer de routineuze hande-

ling.

PM Leusink
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Rechtvaardigheid, solidari-
teit en verantwoordelijk-
heid 

Suzanne van de Vathorst.Your money or my life.

Justice, solidarity & responsibility in Dutch health care

[Dissertatie]. Vrije Universiteit Amsterdam, 2001; 123

pagina’s.

Is de overheid verantwoordelijk voor de

gezondheidszorg en tot hoever reikt die

verantwoordelijkheid? Heeft iedere bur-

ger recht op een goede gezondheidszorg

of is dat een zaak van solidariteit? Kan

iemand aanspraak maken op mijn geld

ten bate van zijn of haar eigen gezond-

heid? Ben ik verantwoordelijk voor de

gezondheid van een ander? En hoever

gaat die verantwoordelijkheid dan? En

als ik verantwoordelijk ben voor mijn

eigen en andermans gezondheid, in hoe-

verre ben ik dan verplicht gezond te

leven? Dergelijke vragen gaat Van de

Vathorst te lijf met de filosofische metho-

de van het reflectief evenwicht. Deze

methode is een synthese van deductief

en inductief redeneren, waarbij zowel

theorieën en principes als feiten en

meningen gewogen worden en met elkaar

vergeleken om zo te komen tot een cohe-

rent netwerk van intuïties, theorieën en

overtuigingen.

Wat is de taak van de overheid? Van de

Vathorst gebruikt hiervoor de theorie van

Daniels. Deze stelt dat personen verant-

woordelijk zijn voor hun eigen geluk en

dat de overheid ervoor verantwoordelijk is

dat alle personen een eerlijke kans heb-

ben (fair equality of opportunity) om dat geluk

te verwezenlijken. Dat is een kwestie van

rechtvaardigheid. Ziekte vermindert de

mogelijkheden van een individu; ziekte is

dus onrechtvaardig. Een rechtvaardige

overheid zorgt dan ook voor het herstel

van de voor het individu normale moge-

lijkheden en doet dat door de relevante

delen van de gezondheidszorg toeganke-

lijk te maken. Het gaat hierbij om curatie-

ve zorg, preventieve zorg en ‘vervanging’

(bijvoorbeeld prothesen). Plastische chi-

rurgie valt daar duidelijk niet onder.

Daniels stelt echter ook dat zieken die niet

kunnen herstellen tot hun normale moge-

lijkheden, geen rechten kunnen claimen

van de overheid. Het gaat dan om chro-

nisch zieken, geestelijk gehandicapten en

mensen in de terminale fase.

Consequent redeneren in de lijn van het

eerlijke-kansenprincipe leidt dan tot een

keuze die zeer strijdig is met de situatie

in Nederland. Dit principe gaat uit van

wederkerigheid: ik zorg voor jou, jij zorgt

voor mij. De zwaksten kunnen die weder-

kerigheid niet waarmaken. Van de

Vathorst stelt dan ook dat de theorie van

Daniels aangevuld moet worden met het

begrip ‘solidariteit’. Solidariteit betekent

hier ‘humanitaire solidariteit’: het ver-

zachten en verminderen van de existen-

tiële risico’s die iedereen loopt. Het gaat

daarbij om overleven en een minimum

aan kwaliteit van leven. Eraan ten grond-

slag ligt compassie, het besef dat het

onmenselijk is mensen in dergelijke situ-

aties in de steek te laten. Om ervoor te

zorgen dat iedereen – en niet alleen die-

genen die toevallig een goed netwerk

hebben – gebruik kan maken van deze

hulp moet de overheid deze solidariteit

organiseren.

Proefschriften


