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Tegen een versmallin g van de ethiek 

A 
LS SOCIAAL-FILOSOOF kijk ik 
reeds geruime tijd van enige af- 
stand verbaasd naar alle twisten 

rond de toegepaste ethiek. In dag- en 
weekbladen, eigen en andermans vak- 
tijdschriften, lezingencycli en discussiebij- 
eenkomsten, rollen ethici al een paar jaar 
vechtend met elkaar over de vloer. Voor 
zover ik een aantal van de vele bijdragen 
in dit lange en verspreide debat heb kun- 
nen volgen, schromen zij daarbij niet el- 
kaar de meest verwerpelijke zaken voor de 
voeten te werpen. Er hoeft maar, zo lijkt 
het, een journalist aan de lijn te hangen, of 
de ene partij blijkt bereid de andere niets 
minder dan de totale uitverkoop of zelfs de 
ondergang van de eigen discipline te ver- 
wijten. 
Nu de redactie van Medisch Contact mij 
heeft gevraagd op het artikel van Th. van 
Willigenburg te reageren, ben ik gedwon- 
gen mijn afstandelijke verbazing enigszins 
te laten varen. Helemaal lukt mij dat niet, 
daarvoor voel ik mij toch te weinig inge- 
voerd in en uiteindelijk ook te weinig be- 
trokken bij het al lang Iopende debat. Ik 
beperk mij daarom tot een drietal kantteke- 
ningen. 

Verborgen belangen 
In de eerste plaats kan ik als een filosoof 
die uit de ideologiekritische richting stamt, 
niet nalaten op te merken dater kennelijk 
meer op het spel staat dan de inhoud van 
het vakgebied alleen. De felheid van de 
discussies verraadt ontegenzeglijk ook 
andere belangen. Werkgelegenheid voor 
ethici is daarvan niet de minste. 
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debar konden worden geanalyseerd? 
Het zou de moeite waard zijn dit perspec- 
tief van onderzoek eens nader op de (me- 
dische) ethiek toe te passen. Bij mij al- 
thans wekt het artikel van Willigenburg de 
indruk dat hij meer wordt geobsedeerd 
door zijn tegenstanders dan door een in- 
houdelijke discussie over het vakgebied 
zelf. Het kan aan het gegeven liggen dat ik 
eerdere artikelen in Medisch Contact heb 
gemist, maar over de ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg of de inhoud van de toe- 
gepaste medische ethiek lees ik eigenlijk 
niets. Wel worden de nodige woorden vuil 
gemaakt aan de verwerpelijke posities van 
zijn opponenten, overigens weer zonder 
dat deze inhoudelijk echt aan de orde wor- 
den gesteld. Ethici lijken in de Iopende de- 
batten soms meer door de tegenstanders 
dan door de zaak zelf gefascineerd te zijn. 
Hoe interessant dit aspect van de uitbrei- 
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Hierbij doel ik niet alleen op het gegeven 
dat de voor- en tegenstanders van de toe- 
gepaste ethiek in een soort monsterver- 
bond over en weer hun publikatielijsten tot 
grote hoogten weten op te krikken, al is dit 
ongetwijfeld mooi meegenomen. De so- 
cioloog Pels wees er al weer enige jaren 
geleden op, dat controversen op her filoso- 
fische en sociaal-wetenschappelijke strijd- 
toneel soms beter vanuit een 'rivaliteits- 
perspectief' dan vanuit de inhoud van bet 

ding van de academische werkgelegen- 
heid ook mag zijn, het gaat volgens mij 
vooral toch om een ander soort banen. 
Onze samenleving roept in vele sectoren 
voor allerlei stagnerende en moeizaam 
verlopende ontwikkelingen steeds luider 
om de steun van de (toegepaste) ethiek. 
Het beroepsperspectief van de ethicus ziet 
er hierdoor redelijk zonnig uit en het lijkt mij 
een volstrekt honorabele zaak hiervoor ten 
strijde te trekken, lk vind het alleen lichte- 

lijk hypocriet als dit belang nooit met zoveel 
woorden wordt genoemd in een discussie 
die steeds over 'hogere' doeleinden en 
waarden pretendeert te gaan. 

Veronachtzaming van de 
maatschappel i jke context  

Over deze discussie moet mij intussen wel 
van het hart, dat ik de indruk heb dat de 
recent ontwikkelde discipline van de toege- 
paste medische ethiek wel heel veel as- 
pecten van de gezondheidszorg die in het 
verleden in de filosofisch-ethische discus- 
sie een rol speelden, buiten haakjes heeft 
geplaatst. Voor zover ik mij de laatste vijf- 
tien jaar als fiiosoof met de gezondheids- 
zorg heb beziggehouden, deed ik dat van- 
uit de inspiratie van Illichs analyse van 'het 
medisch bedrijf'.2 De themata uit dit boek 
en uit vele andere verwante publikaties 
vanaf die tijd zijn taboe in de toegepaste 
medische ethiek, die beweert zich vooral 
dienend te willen opstellen ten aanzien van 
de praktijk van de medische beroepsbeoe- 
fenaar. De contraproduktiviteit van de ge- 
zondheidszorg als institutie, de medicali- 
sering van de maatschappij en ons leven, 
de schaarsteproblematiek in de zorg, de 
noodzaak los van het medisch vertoog een 
publieke taal te ontwikkelen om over de 
kwetsbaarheid van ons bestaan te spre- 
ken, 3 ze worden door Van Willigenburg ex- 
pliciet uit de medische ethiek verbannen. 
De legitimatie voor deze uitsluiting vindt 
plaats via een retorische truc die artsen 
niet onbekend zal zijn. De medisch ethicus 
spreekt niet namens zichzelf, maar voert 
de veronderstelde mening van zijn client 
op om zijn betoog kracht bij te zetten. Van 
Willigenburg aarzelt niet verschiliende ke- 
ren de veronderstelde wens van de arts als 
potentieel client van de ethicus ten tonele 
te voeren om zijn versie van de medische 
ethiek te verdedigen. 
Bij deze door hem veronderstelde wensen 
plaats ik twee kanttekeningen. In de eerste 
plaats kom ik kennelijk andere beroepsbe- 
oefenaren tegen dan Van Willigenburg. De 
afgelopen vijftien jaar heb ik in vele medi- 
sche fora en bijeenkomsten mijn kritische 
vragen over de gezondheidszorg aan de 
orde gesteld en gepubliceerd en ik heb, 
ondanks vaak heftige discussies, nooit uit 
reacties de indruk gekregen dat artsen en 
verpleegkundigen hier niets mee kon- 
den doen. Maar, en dat is een tweede ~1 
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kanttekening, zelfs als dat laatste wel het 
geval geweest zou zijn, zou ik, als ik niet 
door argumenten was overtuigd van de 
onjuistheid en/of irrelevantie van mijn kriti- 
sche analyses, deze naar voren blijven 
brengen. De onafhankelijkheid en geloof- 
waardigheid van de wetenschapper staan 
hier mijns inziens op het spel. 

S c h a a r s t e  en m i m e t i s c h e  
b e g e e r t e  

Nu ik toch naar mijn persoonlijke ervarin- 
gen verwijs, ga ik nog maar even door op 
deze toer. Vol verbazing las ik de verwijzing 
bij Van Willigenburg naar mijn boek 'Het rijk 
van de schaarste'. Ik zou met name in mijn 
hoofdstuk over de gezondheidszorg in dit 
boek alles vanuit het grote basisprincipe 
van de mirnetische begeerte willen verkla- 
ren. AIs de aantijgingen in de richting van 
andere collega's - G. de Vries, I. Bulhof, H. 
ten Have - van hetzelfde niveau zijn, houd 
ik mijn hart vast. Want ik dacht mij toch 
goed te herinneren dat ik mijn hoofdstuk 
over de gezondheidszorg, zoals trouwens 
grote delen van mijn boek, al in een eer- 
dere versie had gepubliceerd, 4 toen ik R. 
Girard, van wie het begrip 'mimetische be- 
geerte' afkomstig is, alleen maar opper- 
vlakkig en uit de tweede hand kende. Een 

snelle blik op de begrippenlijst achter in 
mijn boek bevestigde mijn herinnering. In 
het genoemde hoofdstuk ontbreekt het 
begrip 'mimetische begeerte' volledig. 
Blijft natuurlijk, ik geef het toe, schaarste 
als een groot en centraal begrip. Maar 
daar bemoeit de ethicus zich niet mee; het 
verhaal over de schaarste is immers een 
groot achtergrondverhaal, waar je volgens 
Van Willigenburg de medische beroeps- 
beoefenaar niet mee lastig mag vallen. Die 
zou er in zijn directe praktijk tenslotte toch 
niets aan hebben. Dat schaarste ondertus- 
sen vanaf de eerste pagina het centrale 
begrip is in het rapport van de commissie- 
Dunning, sen in vele andere mij bekende 
rapporten en nota's over de gezondheids- 
zorg, zal de toegepaste ethicus ondertus- 
sen worst wezen. Om deze bredere maat- 
schappelijke aspecten bekommert hij zich 
niet. Liever is hij behulpzaam bij het uitwer- 
ken van protocollen en regels voor het 
handelen in de vele situaties van schaar- 
ste in de gezondheidszorg dan zich bre- 
dere vragen te stellen over de aard en de 
toename van schaarste op steeds meer 
terreinen van ons leven. 

Conclus ie  
Concluderend wil ik stellen, dat de 'markt 

van toegepaste ethiek' mij in een aantal 
opzichten sterk doet denken aan de vroe- 
ger door mij bekritiseerde 'markt van wel- 
zijn en geluk'. 6 Net als de indertijd door mij 
bekritiseerde welzijnswerkers, accepteert 
de medisch ethicus niet alleen dankbaar 
de toename van werkgelegenheid in zijn 
sector, maar helpt hij ook actief om deze te 
cre~ren. Zo gezien zou het inderdaad zelf- 
destructie zijn grotere verhalen en bredere 
maatschappelijke verbanden aan de orde 
te stellen. ~ 

PROF.DR H.J. ACHTERHUIS, 
vakgroep Algemene Wijsbegeerte, 
Universiteit van Twente 

Literatuur 
1. Pels D. Macht of eigendom. Een kwestie van intel- 

lectuele rivaliteit. Amsterdam: Van Gennep, 1987. 
2. Illich I. Het medisch bedrijf - een bedreiging voor 

de gezondheid? Baarn: Het Wereldvenster, 1975. 
3. Asperen GM van. Her bedachte leven. Amsterdam: 

Boom, 1993. 
4. Achterhuis H. Schaarste en medische macht. Tijd- 

schrift voor Gezondheid en Politiek 1986, april: 35-44. 
5. Kiezen en delen. Rapport van de commissie 'Keu- 

zen in de Zorg'. 's Gravenhage: Ministerie van WVC, 
1992. 

6. Achterhuis H. De markt van welziin en geluk. 
Baarn: Ambo, 1979. 

I E K T I I m ~ i  _ m  m l m l  i 

Huisarts als huisdier 
r~ EN VAN DE tien gelukkige dingen die 

een mens heeft, naast bijvoorbeeld 
twee haze-oren, is een hond om uit te laten. 
Althans volgens Charlotte Mutsaers in haar 
boek 'De markiezin'. Een klassieke kennis- 
making vindt plaats wanneer twee mensen 
aan de praat raken terwijl ze ieder hun 
hond uitlaten. Zo ontmoet de dame met een 
hondje een verder naamloos heerschap. 
Het gesprek gaat merkwaardig genoeg 
over linzen: de zorgvuldigheid waarmee 
alle linzen in de week worden gezet, het 
goed opletten of niet een eenzame lins 
vergeten is en het lekkerste recept van 
lentilles de mouton. Uit dit gesprek volgt 
een gezamenlijke maaltijd en een jaren- 
lange vriendschap. De man blijkt huisarts 
en vaardig in het onderhandelen met zijn 
pati~nten: "Kunnen we voortaan geen 
recepten uitwisselen, want ik ben huisarts 
en de ene dienst is enzovoort." Zo ontstaat 
een ware vriendschap: "Daar sta ik samen 
met Dok te kokkerellen in zijn keuken en en 
passant stelt hij dan de wonderlijkste dia- 
gnoses, zomaar met mes en vork. En geen 
cent hoef ik ervoor te betalen." 

Een schrijver moet volgens Charlotte 
Mutsaers in 'Kersebloed' de chaos te lijf 
gaan, die gevormd wordt door de bonte 
mengeling van werkelijkheid en fantasie. 
De manier waarop hij de verbindingen 
tussen die twee legt en ze dooreenvlecht, 
bepalen zijn meesterschap. Mutsaers' kop- 
peling van het absurde en het po~tische is 
komisch, onthutsend en ontwapend. De 
verhaaltjes in 'De markiezin' lezen als een 
kinderboek, de essays in 'Kersebloed' als 
reportages van een volwassene die het 
kinderlijk associatievermogen nimmer 
verloren heeft. Een van haar essays bevat 
ook de bijna programmatische regels: "Een 
kunstenaar is immers in de eerste plaats 
een theezeefje, een wan, een vergiet of een 
koffiefilter. Er zijn een paar dingen waar hij 
nooit van zijn leven buiten kan: een uitzon- 
derlijk, voor mijn part getikt, schift- en 
ziftvermogen en zowel de drang als het 
talent als de durf om wat via de volstrekt 
persoonlijke Iogica van zijn eigen gevoel 
geschift in zijn brein is beland, adequaat (= 
doordacht) vorm te geven." 

Maakt een arts niet hetzelfde creatieve 

proces door wanneer hij in zijn speurtocht 
via vragen (anamnese) en het daadwer- 
kelijk fysieke aftasten (lichamelijk onder- 
zoek) traeht te combineren met zijn ratio 
(de medische kennis) en zijn intuTtie (het 
'pluis - niet pluis' gevoel). Kunst als dia- 
gnose, diagnosticeren als kunst. Kunste- 
naar en arts hebben ieder hun eigen 
recept voor de werkelijkheid. Wat ligt er 
dan meer voor de hand deze onderling uit 
te wisselen? 

Het werk van Charlotte Mutsaers draagt 
onmiskenbaar een licht surrealistische 
stempel. 

Zo ook in het verhaal over de relatie met 
de huisarts. Een dierbare band, want een 
mens kan niet zonder zijn huisarts, stelt 
ze: "Ze houden je niet altijd in leven, maar 
dat doen huisdieren ook niet en die zou je 
toch ook niet willen missen, voor geen 
geld." �9 

FRANSMEULENBERG, 
co0rd ina tors tandaardenontw ikke l ing  
b i j he tNede r l ands  Huisartsen 
Genootschap 
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