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4 Gezondheid als bron van 
permanente zorg  

Over de implicaties van moleculaire geneeskunde  
 
Marianne Boenink 
 
 

4.1 Inleiding  

Ziekte voorspellen, voorkomen en genezen door de moleculaire processen in het lichaam te volgen 

en te manipuleren: dat is globaal geschetst het toekomstvisioen van de ‘moleculaire geneeskunde’ 

– een visioen dat momenteel ten grondslag ligt aan veel onderzoek en ontwikkelingen in de 

biomedische wetenschappen en technologie. In het kielzog van de genetische revolutie is de 

aandacht in het biomedisch onderzoek verbreed van genen naar de hele keten van genetische 

aanleg, regulering en expressie van genen, tot de eiwitproductie en -regulering. De identificatie van 

zogeheten ‘moleculaire biomarkers’ is daarbij een belangrijk doel: de aanwezigheid van specifieke 

moleculen op een bepaalde plek in het lichaam geldt als indicator van iemands 

gezondheidstoestand. Door zulke biomarkers regelmatig te meten zou je ziekte vroegtijdig kunnen 

signaleren. Ook zouden biomarkers gebruikt kunnen worden om na te gaan of een therapie 

aanslaat en kan er voor een therapie gekozen worden die het beste aansluit bij iemands 

ziekteprofiel. Kennis van fundamentele biologische processen maakt uiteindelijk een ‘predictive, 

preventive and personalized (PPP) medicine’ mogelijk, zo luidt de belofte.  

 

Het gaat hier om een internationale tendens, en een deel van de ontwikkelingen speelt zich dicht bij 

huis af. Zo heeft de Nederlandse overheid in 2006 bijvoorbeeld een aanzienlijk deel van het 

zogeheten ‘innovatiebudget’ toegekend aan projecten op het terrein van de moleculaire 

geneeskunde. Een bedrag van 35 miljoen euro werd gereserveerd voor het ‘Parelsnoer’-project, dat 

beoogt een landelijke infrastructuur op te zetten waarmee de biobanken van de Nederlandse 

academische ziekenhuizen aan elkaar gekoppeld worden. Daarnaast ging 150 miljoen euro (de 

hoogste subsidie voor een publiek-private samenwerking ooit) naar het Center for Translational 

Molecular Medicine (CTMM). 

  

Het Parelsnoer-project heeft als doel dat gegevens in bestaande databanken voor 

lichaamsmateriaal en patiëntendossiers zo opgeslagen worden dat zij als één grote, virtuele 

databank gebruikt kunnen worden. Dat maakt het mogelijk grootschaliger onderzoek te doen naar 

het verband tussen bepaalde biologische kenmerken van patiënten (zoals de aanwezigheid van 

genen, of van eiwitten en metabolieten in bloed en weefsel dat voor een biopsie is afgenomen of bij 

een operatie is verwijderd) en de ziektegeschiedenis van diezelfde patiënten. Zo kunnen specifieke 

moleculen, de biomarkers, worden herkend, die wijzen op een (beginnende) ziekte of die 

samenhangen met een bepaalde prognose. Dat kan vervolgens bijdragen aan betere diagnostiek 

en behandeling.  
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Het CTMM is een instituut dat het Nederlandse onderzoek op het gebied van de moleculaire 

geneeskunde gaat bundelen en verder wil uitbouwen. Bedrijven als Philips, Organon en DSM, tal 

van universiteiten, medische centra en onderzoeksinstituten doen mee aan dit samenwerkings-

verband. Het doel is kennis uit de genetica, moleculaire biologie en biochemie te combineren met 

nieuwe technologieën, die tot de ontwikkeling van moleculaire diagnostiek, beeldvorming en 

therapieën kunnen leiden. 
  

De ontwikkeling van een moleculaire geneeskunde is een goed voorbeeld van convergentie, in dit 

geval van drie kennisgebieden en technologieën: biomedische wetenschappen, nanotechnologie en 

informatie- en communicatietechnologie. Nanotechnologie brengt biologische processen op nano- 

(oftewel moleculaire) schaal in beeld en manipuleert deze. Informatie- en communicatietechnologie 

ordenen de informatie die op deze manier verzameld is in grote databases, analyseren die 

informatie en maken zinvolle verbanden of patronen zichtbaar. Zowel nanotechnologie als ICT 

schept dus voorwaarden voor het verwerven van fundamentele biomedische kennis over het 

functioneren van het menselijk lichaam en voor de inzet daarvan in diagnostische en therapeutische 

technieken. 

 

Het domein van de ‘biomedische nanotechnologie’ (de ICT-component verdwijnt in de naamgeving 

doorgaans uit beeld) is zeer groot. Ze beslaat niet alleen moleculaire diagnostiek en therapie; 

nanotechnologie wordt ook ingezet voor de verbetering van implantaten en prothesen, in chirurgie 

en wondverzorging (Ach & Siep 2006; European Group on Ethics 2007; Gezondheidsraad 2006b; 

Malsch 2005; Roszek, Jong & Geertsma 2005; TA-Swiss 2003). In dit essay gaat het echter 

uitsluitend over de technieken die zich richten op het diagnosticeren en manipuleren van de 

moleculaire processen die aan ziekte en gezondheid ten grondslag liggen. De verwachting is 

namelijk dat de biomedische nanotechnologie op dit terrein haar eerste toepassingen zal vinden 

(Gezondheidsraad 2006a, p. 44; TWA Netwerk 2006, p. 42). Bovendien zouden deze toepassingen 

tot een radicale transformatie van de westerse samenleving kunnen leiden. 

  

Als de beloften van een moleculaire geneeskunde worden waargemaakt, zorgt dat niet alleen voor 

een radicale verandering in de basis en de methoden van de geneeskunde. De convergentie tus-

sen verschillende domeinen van wetenschap en technologie leidt, zoals in de inleiding al is 

aangegeven, ook tot radicale verschuivingen in de symbolische orde. In dit essay zal ik laten zien 

dat de betekenis van ‘ziekte’ en ‘gezondheid’ hierdoor gaat schuiven. En omdat deze begrippen 

een cruciale rol spelen in onze morele opvattingen en bij de inrichting van onze samenleving, zullen 

ook die niet onberoerd blijven. De veranderingen in de symbolische orde kunnen ook hier tot ‘ultra-

ontembare problemen’ leiden. 

 

Om die veranderingen en de mogelijke problemen in kaart te brengen zal ik in dit essay allereerst 

de mogelijkheden en beloften van nanotechnologie voor de moleculaire geneeskunde inventari-

seren. De claim dat dit vakgebied revolutionair nieuwe mogelijkheden genereert, wordt nader 

onderzocht, waarbij ik probeer de realistische van de meer speculatieve claims te onderscheiden. 

Vervolgens bespreek ik hoe de (realistische en speculatieve) ontwikkelingen de betekenis van de 

begrippen ziek en gezond kunnen laten verschuiven, en welke ethische vragen dat met zich mee 
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kan brengen. In de daaropvolgende paragraaf worden de mogelijke implicaties voor beleid 

besproken, waarna wordt afgesloten met enkele algemene observaties. 
  
 

4.2 Mogelijkheden en beloften 

Waar hebben we het precies over als we over ‘moleculaire geneeskunde’ spreken? Het hierboven 

genoemde Nederlandse Center for Translational Molecular Medicine geeft in zijn Business Plan de 

volgende omschrijving:  

 

“Molecular Medicine targets disease where it is caused: at the level of the gene or the gene product 

in the critical cell. It enables not only earlier and more precise detection of diseases and even pre-

disposition, but also personalized treatments that are more effective, cause fewer side effects, and 

are more cost-effective due to stratification of specific patient risk and prediction of response to 

therapy.” (CTMM Working Group 2006, p. 11)  

 

Het moge duidelijk zijn dat het hier gaat om een veelomvattend domein. De gedeelde noemer is de 

rol van kennis over basale biologische processen op moleculaire schaal. Die kennis kan worden 

ingezet voor zeer uiteenlopende doelen. In de huidige literatuur worden grofweg vijf verschillende 

doelen aan de moleculaire geneeskunde toegeschreven, die overigens vaak onderling samen-

hangen. 

 

a.  Diagnoses eerder en nauwkeuriger stellen  

 Het bedrijf Nanosphere ontwikkelt een test die eiwitten kan herkennen die door afstervende 

hartcellen worden geproduceerd. Nanodeeltjes met een specifieke coating binden aan deze 

eiwitten, en vervolgens ook aan een micro-array (een klein plaatje, vaak een chip, waaraan 

vloeistofmoleculen kunnen binden) met dezelfde coating, die ze zichtbaar maakt voor een 

digitale camera. De claim is dat deze test zeer lage concentraties van de eiwitten al kan 

waarnemen, waardoor hartziekten veel eerder kunnen worden gedetecteerd. Nu wordt er 

vaak pas actie ondernomen als een patiënt serieuze klachten heeft, of is het simpelweg te 

laat om iemand te redden (TWA Netwerk 2006, p. 48).  

   

 Ook op het terrein van de oncologie worden veel testen ontwikkeld die in een vroeg stadium 

duidelijk moeten maken dat er een tumor aan het ontstaan is, of dat het risico daarop zeer 

hoog is. DNA-diagnostiek kan inmiddels voor veel erfelijke vormen van kanker aangeven of 

iemand drager is van een mutatie die een sterk verhoogd risico op kanker geeft. Meer in de 

kinderschoenen staan methoden om door vroege detectie van virussen, antistoffen of ei-

witten tumoren of andere aandoeningen te diagnosticeren. In de VS is een chip ontwikkeld 

die prostaatspecifiek antigeen (PSA) kan detecteren, een biomarker voor prostaatkanker 

(Gezondheidsraad 2006a, p. 46). 

  

  Het doel van zulke toepassingen is niet alleen om door vroegere diagnostiek effectiever te 

kunnen ingrijpen. Vaak claimen de ontwikkelaars ook dat de nieuwe diagnostische methoden 

sneller, betrouwbaarder en minder belastend zijn voor gebruikers. Zo zou een testkit voor het 

vaststellen van neuskanker door middel van een druppel bloed vervelend endoscopisch 

onderzoek kunnen vervangen, en is de uitslag sneller bekend dan bij labtesten op bloed-
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monsters (TWA Netwerk 2006, p. 51). Het kost in de praktijk van de diagnostiekontwikkeling 

echter vaak veel tijd voordat minder belastende en snellere diagnostiek minstens even 

betrouwbaar is als bestaande vormen van diagnostiek. De ultieme belofte van moleculaire 

diagnostiek dat detectie van één enkel molecuul (bijvoorbeeld van een virus, bacterie of 

andere pathogene biomarkers) mogelijk kan worden, is vooralsnog alleen als mogelijkheid in 

fundamenteel onderzoek gedemonstreerd. Wanneer die ultrasensitieve detectie ook nog 

eens in het lichaam zelf plaats moet vinden door middel van geïmplanteerde sensoren, dan 

blijken die sensoren vaak nog lang niet betrouwbaar genoeg (Roszek, Jong, & Geertsma 

2005, p. 54).  

  

b. Betere inschatting prognoses en reductie over-/onderbehandeling  

 Het bekendste voorbeeld hiervan is de DNA-chip voor borstkanker die in 2003 is ontwikkeld 

door het Nederlands Kanker Instituut en die nu wordt geproduceerd door het Nederlandse 

bedrijf Agendia (Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding 2007, pp. 75-76). 

Deze chip is in staat borstkankerpatiënten te differentiëren op basis van de genactiviteit in 

hun tumorcellen. Zo kunnen vrouwen met een gunstige prognose (lage kans op uitzaaiingen) 

worden onderscheiden van vrouwen met een ongunstige prognose (grote kans op 

uitzaaiingen). Alleen de laatste groep krijgt na de operatie nog chemotherapie 

voorgeschreven. Hoewel al langer bekend was dat 70% van de borstkankerpatiënten ook 

zonder chemotherapie na tien jaar nog leeft, was er tot voor kort geen methode om te 

bepalen tot welke groep een patiënt behoorde. Daarom werden alle borstkankerpatiënten 

voor de zekerheid met chemotherapie behandeld, met alle vervelende bijwerkingen van dien. 

Het gebruik van de DNA-chip reduceert de overbehandeling dus substantieel. Dat is zowel 

voor de patiënten zelf als vanuit kostenoogpunt een voordeel.  

  

 Dergelijke DNA-chips worden op dit moment in het wetenschappelijk onderzoek naar 

uiteenlopende aandoeningen gebruikt. De klinische toepassingen zijn echter nog schaars. 

Naast de ‘borstkankerchip’ zijn er chips in ontwikkeling voor de diagnostiek van leukemieën 

en voor mond- en keeltumoren (Gezondheidsraad 2006a, p. 45). 

   

c. Verhoging effectiviteit van therapieën 

 Beide hierboven genoemde doelen kunnen bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit 

van medische therapieën. Wanneer ziekten in een vroeger stadium worden 

gediagnosticeerd, is de therapie doorgaans kansrijker, alleen al omdat die eerder kan worden 

ingezet. Een betere differentiatie van patiëntengroepen kan de effectiviteit van de therapie 

eveneens verhogen. Die kan dan immers beter worden afgestemd op het (geno)type van de 

aandoening. Het onderzoek in de farmacogenetica is op dit principe gebaseerd. Daarbij wordt 

bovendien geprobeerd medicijnen te ontwikkelen die de ziekmakende activiteit van bepaalde 

genen direct tegengaan. 

  

 Een derde manier waarop moleculaire geneeskunde de effectiviteit van therapieën kan 

verhogen, is door gebruik te maken van de specifieke eigenschappen van nanodeeltjes, die 

ervoor zorgen dat geneesmiddelen op de juiste plaats hun werk doen. Een voorbeeld 

daarvan is het inkapselen van insuline of een antitumormiddel in een polymeer omhulsel, dat 

afbreekt als een bepaalde zuurgraad is bereikt. Daardoor komt het geneesmiddel pas vrij als 
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het op de juiste plaats is afgeleverd. Een ander voorbeeld zijn de medicijnen tegen 

hersentumoren, waarbij nanodeeltjes in combinatie met richtmoleculen erin slagen de 

werkzame stoffen de bloed-hersenbarrière te laten passeren (Gezondheidsraad 2006a, p. 

50). Dergelijke drug delivery systems komen de effectiviteit van het geneesmiddel ten goede, 

maar ze verminderen ook de bijwerkingen die ontstaan door minder gerichte aflevering van 

farmacologische stoffen. Er zijn op dit moment al diverse drug delivery-systemen op de markt 

die gebruikmaken van nanodeeltjes. Tal van andere worden op dit moment getest 

(Gezondheidsraad 2006a, p. 51).  

 

 Een ander soort toepassing van nanotechnologie in het farmacologisch onderzoek richt zich 

op de interactie tussen verschillende typen medicijnen. Bij de behandeling van tumoren 

worden vaak meerdere geneesmiddelen ingezet, die elkaar in de weg kunnen zitten. Er zijn 

nu nanoplatforms voor drug delivery systems in ontwikkeling die verschillende stoffen in 

modules opslaan. Zulke multifunctionele systemen laten elke stof zijn eigen werk op het juiste 

moment en op de juiste plaats doen, en voorkomen contraproductieve interactie tussen de 

stoffen. Deze toepassing biedt ook uitzicht op systemen waarin sensoren voor detectie (dus 

diagnose of monitoringsfuncties) gecombineerd worden met gepaste afgifte van werkzame 

stoffen (de therapiefunctie). Deze laatste ontwikkeling verkeert echter nog in de 

onderzoeksfase (Roszek, Jong & Geertsma 2005, pp. 46-47). 

 

d.  Minder ingrijpende en/of belastende diagnostische en therapeutische technieken  

 Ook deze functie bouwt grotendeels voort op de vorige. Moleculaire geneeskunde kan 

bijdragen aan minder belastende therapieën door vroegere diagnose, zodat met een minder 

ingrijpende therapie kan worden volstaan; behandelingen worden daardoor beter afgestemd 

op de kenmerken van de patiënt, en medicijnen worden preciezer op de plaats van 

bestemming gebracht. Maar kenmerkend voor nanotechnologie is vooral dat zij het mogelijk 

maakt medische instrumenten en hulpmiddelen voor zowel diagnostiek als therapie zeer klein 

te maken. Dat heeft op zijn beurt weer tot gevolg dat die instrumenten minder ingrijpend zijn 

en makkelijker verplaatsbaar worden. Voor diagnostiek kan bijvoorbeeld in plaats van met 

een biopsie worden volstaan met bloedafname (of het bloedonderzoek wordt gebruikt als 

screeningsinstrument, zodat het aantal biopsieën beperkt kan worden). Het instrumentarium 

dat daarvoor nodig is, wordt zo klein dat het ook buiten het lab of de kliniek kan worden 

gebruikt. De ‘lab-on-a-chip’-techniek maakt bijvoorbeeld nu al ‘point of care’-toepassingen 

mogelijk, waarbij het labonderzoek op bloed- of urinemonsters direct aan de rand van het bed 

kan worden verricht, zodat uitslagen sneller beschikbaar zijn (Gezondheidsraad 2006a, p. 47; 

TWA Netwerk 2006, pp. 48-49). Ook zal door nanotechnologie naar verwachting het aanbod 

van zelftesten via internet snel toenemen.  

  

 Nanotechnologie kan de diagnostische instrumenten zelfs in het lichaam zelf plaatsen, de 

zogenoemde wet sensors. Op dit moment is het al mogelijk hartslag, temperatuur en 

bloedsuikerspiegels te meten door middel van een onder de huid aangebrachte chip 

(European Group on Ethics 2007, p. 16). De Radboud Universiteit in Nijmegen deed in 2007 

tijdens de Wandelvierdaagse van Nijmegen onderzoek met een chip in een capsule die de 

wandelaars moesten inslikken. De chip meet regelmatig de lichaamstemperatuur van de 

wandelaar en zendt deze data naar een database zonder dat de wandelaar daar iets van 



Rathenau Instituut – TechnologyAssessment 79 

merkt of voor hoeft te doen. De gedachte was dat de organisatie van de Vierdaagse door 

dergelijke data lange tijd en bij verschillende weersomstandigheden te verzamelen, op basis 

van deze informatie kan bepalen wanneer voortzetting van de tocht onverantwoord wordt. In 

de toekomstdromen van de moleculaire geneeskunde zouden er veel meer van zulke 

‘interne’ diagnostische instrumenten, voorzien van op afstand af te lezen Radio Frequency 

Identification (RFID)-labels, op de markt komen. Dat zou tot diagnostiek en interventies kun-

nen leiden waarvoor het dagelijks leven nauwelijks hoeft te worden onderbroken.  

  

e.  Monitoring van gezondheid en (na)zorg op maat  

 Het voorbeeld van de ‘Vierdaagse-sensor’ loopt al wat vooruit op de laatste functie van 

moleculaire diagnostiek. Minder ingrijpende diagnostiek nodigt in zekere zin uit om er vaker 

gebruik van te maken. Als een lichaamsfunctie gemeten kan worden zonder dat de persoon 

in kwestie daar veel van merkt, dan is de belasting geen belemmering meer voor herhaald 

gebruik. Moleculaire diagnostiek maakt het dan ook mogelijk voortdurend te monitoren, zeker 

wanneer het diagnostisch instrumentarium bijna ongemerkt op of in het lichaam kan worden 

aangebracht.  

   

 Dergelijke mogelijkheden voor monitoring bieden allereerst een aantrekkelijk perspectief voor 

de nazorg aan patiënten. Die kunnen zichzelf controleren zonder dat ze daarvoor terug 

hoeven naar de specialist en het ziekenhuis. Zo is aan de Universiteit Twente een lab-on-a-

chip ontwikkeld waarmee patiënten die psychofarmaca op basis van lithium gebruiken, de 

lithiumspiegel in hun bloed nauwgezet kunnen volgen en hun medicijngebruik zorgvuldig 

kunnen doseren (Gezondheidsraad 2006a, p. 47). De belofte van vroegdiagnostiek speelt in 

dergelijke nazorg ook een rol: een terugval of een nieuwe uitzaaiing kan nu in plaats van pas 

bij een jaarlijkse controle in een vroeg stadium worden opgemerkt. Bovendien kan de nazorg 

op maat van de persoon worden gesneden, dat wil zeggen nauwgezet worden afgestemd op 

het biologische functioneren van een patiënt in de tijd. 

   

 Wanneer instrumenten voor monitoring, zoals wet sensors, in het lichaam geïmplanteerd 

kunnen worden en door middel van RFID in contact staan met een grote database, kan er 

permanent informatie worden geproduceerd over het functioneren van een persoon zonder 

dat die daarvoor zelf nog iets hoeft te doen. En door de informatie te vergelijken met zowel 

die van andere mensen als die van de persoon zelf op eerdere tijdstippen, kan een ge-

nuanceerd beeld worden geconstrueerd, dat tijdig en gepast ingrijpen mogelijk maakt. Het is 

goed denkbaar dat een patiënt wiens waarden van zijn reguliere patroon afwijken, een 

waarschuwing ontvangt dat het beter is contact op te nemen met de behandelend medisch 

specialist (zie ook de voorbeelden in Schuurman et al. 2007).  

  

 Van deze toepassing van monitoring bij patiënten, is het ten slotte nog maar een kleine stap 

naar preventieve toepassingen: als van belangrijke aandoeningen biomarkers bekend zijn die 

relatief eenvoudig te meten zijn, waarom dan niet voortdurend die markers in de gaten 

houden? De onderzoekers die de ‘Vierdaagse-temperatuurchip’ ontwikkelden, suggereren al 
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dat mensen op basis van de gegevens over hun lichaamstemperatuur zo nodig van de weg 

af gehaald zouden kunnen worden, waarmee zij in feite tegen zichzelf beschermd worden.5  

 

In de meest vergaande en omvattende toekomstbeelden binnen de moleculaire geneeskunde 

worden monitoring, vroegdiagnostiek, preventie en/of therapie op maat gecombineerd in een 

omvattend systeem, dat niettemin als nauwelijks belastend voor gebruikers wordt voorgesteld. 

Daarbij breidt dit systeem de zorg voor de gezondheid ten eerste uit in de tijd: moleculaire genees-

kunde kan 24 uur per dag, van de wieg tot het graf, actief zijn. 

 

 “Future applications of nanobiotechnology include development of in vivo sensors. Nano-sized 

devices are envisaged that could be ingested or injected into the body, where they could act as 

reporters of in vivo concentrations of key analytes. These devices would have a capability for 

sensing and transmitting data to an external data capture system. The constant vigilance of these 

devices would provide a real-time, 24/7 scrutiny of the state of a person’s health.” (Fortina et al. 

2005, pp. 172-173)  

 

“Ultimately, it might be envisioned that when an infant is born, a blood sample will be collected for 

the purpose of determining the baby’s genome. The information will then be used throughout that 

person’s life to guide primary prevention strategies, make diagnoses on a molecular basis, and 

individualize drug therapy.” (Johnson & Evans 2002, pp. 304-305)  

  

Daarnaast zal de moleculaire geneeskunde de zorg voor gezondheid ook verplaatsen: men kan 

overal waar men wil het object van gezondheidszorg zijn. 

  

“The integration of minimally invasive diagnostics with information technology for remote monitoring 

of the patient’s condition may produce a radical shift of the point of care from the hospital or clinic to 

the home.” (Rickerby 2006, geciteerd in European Group on Ethics 2007, pp. 16-17.)  

 

Door de kleinschaligheid of zelfs de implanteerbaarheid van diagnostische en therapeutische 

technologie, kunnen activiteiten die voorheen alleen in laboratorium, spreekkamer en kliniek plaats-

vonden, de alledaagse wereld van werk en privé binnentreden. De convergentie tussen 

biomedische wetenschappen en nanotechnologie maakt medische instrumenten verplaatsbaar, en 

de ict doet daar nog een schepje bovenop door ook de verwerking en terugkoppeling van 

meetresultaten mobiel te maken. Het is dus bij uitstek de convergentie tussen deze drie domeinen 

die de moleculaire geneeskunde in staat stelt een alomtegenwoordige en permanente zorg voor de 

gezondheid te creëren. 
 
 

4.3 Revolutie of oude wijn in nieuwe zakken?  

Het toekomstbeeld van de moleculaire geneeskunde zoals dat hierboven is geschetst, wordt door 

de betrokken wetenschappers, technologen, en medici vaak gepresenteerd als ‘revolutionair’. De 

 
 
5 Zie: http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run2008/xdl/page&SitIdt=747 &VarIdt=1119&ItmIdt=708364  
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geschiedenis wordt herschreven: de ‘oude’, ‘traditionele’ geneeskunde, gericht op 

‘symptoombestrijding’, waarbij slechts educated guesses werden gedaan over de oorzaken van 

ziekte en gezondheid, heeft afgedaan. Die onderscheidingsdrang van de pleitbezorgers van de 

moleculaire geneeskunde kan deels worden verklaard als het gebruikelijke enthousiasme dat hoort 

bij een nieuwe technologie. Maar het zegt meer over de idealen en beelden waardoor de ontwikke-

laars worden geleid en waarmee zij financiering en publieke steun voor hun werk denken te vinden, 

dan over de daadwerkelijk gerealiseerde mogelijkheden. Zoals hierboven duidelijk is gemaakt, zijn 

er op alle deelgebieden en voor afzonderlijke aandoeningen zeker stappen gezet, maar is er 

vooralsnog geen sprake van een plotselinge, grootschalige omwenteling. 

 

Men zou echter ook kunnen zeggen dat de moleculaire geneeskunde zich juist beroept op al veel 

langer bestaande ideeën. Gezondheid als waarde of hoogste goed wordt in het geheel niet ter 

discussie gesteld – het wordt zelfs impliciet als uitgangspunt genomen. De geclaimde revolutie 

heeft dus geen betrekking op het morele ideaal, maar op de wijze waarop realisering van dat ideaal 

dichterbij gebracht kan worden. De algemene veronderstelling daarbij is evenmin nieuw: door 

processen van ziekte en gezondheid op het meest fundamentele niveau in kaart te brengen, kan 

men ziekte bij de wortel, zo vroeg mogelijk, aanpakken en uitbannen. Die gedachte dateert 

vermoedelijk al uit de tijd dat geneeskunde op moderne, wetenschappelijke leest geschoeid raakte. 

Ziekte werd toen opgevat als een mechanisch gevolg van specifieke oorzaken, en het werd zaak 

die oorzaken (‘upstream’) bloot te leggen, als men symptomen en klachten (‘downstream’) wilde 

voorkomen of bestrijden. 

 

Het nieuwe van de moleculaire geneeskunde is vooral dat wat als ‘fundamenteel niveau’ wordt 

aangewezen, verschuift. Niet de externe ziekteverwekkers als virussen, bacteriën, leefstijl of omge-

vingsinvloeden (uit de microbiologie en de epidemiologie), noch de morfologische veranderingen in 

weefsels (die in de pathologische anatomie en veel beeldvormende technieken centraal stonden), 

staan in het middelpunt. De biochemische veranderingen op moleculaire schaal (in DNA, RNA, 

eiwitten) worden nu opgevat als het absolute begin van het ziekteproces. Het lichaam zelf is als het 

ware de vijand, of op zijn minst een risicofactor geworden. Het is duidelijk dat de snelle ontwik-

kelingen op het gebied van de genetica vanaf eind jaren negentig van de vorige eeuw de weg 

hebben gebaand voor onderzoek naar de manier waarop genetische kenmerken tot expressie 

komen in eiwitten en eiwitstructuren. Ook daarbij speelden ontwikkelingen in de ICT al een cruciale 

rol. 

  

De ‘revolutie’ van de moleculaire geneeskunde is dan ook in belangrijke mate een door 

wetenschappers, techniekontwikkelaars en mogelijk vooral door nieuwe biotechbedrijven 

gecreëerde verwachting. Een verwachting die buiten wetenschappelijke kring allereerst weerklank 

vindt, omdat ze aanhaakt bij een breed gedeeld ideaal: verminderen van ziekteleed. Maar de 

moleculaire geneeskunde sluit ook aan op enkele maatschappelijke trends die al langer gaande 

zijn, waardoor dit nieuwe veld extra dynamiek krijgt. Dat is te zien in de drie elementen van het 

Amerikaanse buzzword Predictive, Preventive and Personalized Medicine: elk van deze drie 

kwalificaties wordt al geruime tijd nagestreefd.  

 

Zo is het streven naar het voorspellen en de preventie van ziekte bepaald niet nieuw te noemen. 

Zowel de hygiënisten uit de 19de eeuw, als de antirookvoorlichters en de huidige jeugd-



 82 

gezondheidszorg baseren zich op het idee dat voorkomen beter is dan genezen, of, als dat niet 

mogelijk is, dat vroeg opsporen de kans op genezing verhoogt. De identificatie van gezondheids-

risico’s door de epidemiologie nam vooral in de tweede helft van de 20ste eeuw een hoge vlucht en 

heeft ook onze gezondheidszorg veranderd. Dat je ook als je geen klachten hebt het object van 

gezondheidszorg kunt zijn, vinden de meeste mensen tegenwoordig heel gewoon. Campagnes 

voor gezond gedrag en screeningsprogramma’s om mensen met een beginnend stadium van ziekte 

op te sporen, hebben bijgedragen aan wat wel een ‘risicocultuur’ in de gezondheidszorg wordt 

genoemd. Mensen zien zichzelf niet als ofwel gezond, ofwel als ziek, maar als ‘potentieel ziek’ 

(Horstman, De Vries & Haveman 1999; Petersen & Lupton 1996; De Vries, Horstman & Haveman 

1997). De meningen lopen zeer uiteen over de vraag of dat een wenselijke ontwikkeling is of niet. In 

elk geval zouden verzekeraars en de overheid een verschuiving naar meer preventieve zorg 

toejuichen. Vroege opsporing of zelfs het voorkomen van ziekte voorkomt niet alleen veel leed, 

maar ook hoge kosten, is een overweging die voor beide een rol speelt.  

 

Met de opkomst van de genetica en de mogelijkheden voor DNAdiagnostiek is de aandacht deels 

verschoven naar genetische gezondheidsrisico’s. Ook hierbij gaat het om het anticiperen op en 

voorkomen of verzachten van toekomstige ziekten. Preventiemaatregelen om genetische risico’s te 

verminderen, onderscheiden zich in zoverre van vroegere preventie, dat zij op fysieke kenmerken 

van het individu worden afgestemd (en dus niet op diens leefstijl, omgeving of gangbare 

identiteitskenmerken als leeftijd of sekse), en dat die kenmerken als voorspellers van de 

toekomstige gezondheidstoestand van dat individu worden geïnterpreteerd. Die ontwikkeling wordt 

in de moleculaire geneeskunde verder uitgebouwd. 

  

Ironisch genoeg is een van de motieven om juist de moleculaire veranderingen te onderzoeken die 

optreden bij ziekte, gelegen in de gebrekkige realisering van de (‘revolutionaire’) beloften van de 

genetica. Na de voltooiing van het Humaan Genoom Project en na jaren onderzoek naar 

genetische mutaties die aan ziekten ten grondslag zouden liggen, moesten onderzoekers 

constateren dat het ontstaan van ziekteprocessen complex en multifactorieel is (Chanock & 

Wacholder 2002; Pagon 2002). Genetische mutaties zijn op zichzelf genomen doorgaans geen 

goede voorspellers van het optreden van ziekte. Het lijkt daarom zinvoller op de eerste tekenen van 

ziekte te letten, dus naar verklikkers te zoeken, in plaats van naar voorspellers. Veranderingen in 

moleculaire processen zouden zulke verklikkers zijn. 

  

Ook het streven naar een persoonlijker gezondheidszorg is niet nieuw. Dit ideaal is ingegeven door 

verschillende soorten overwegingen. De eerste is dat patiënten zeggenschap hebben en moeten 

houden over hun eigen behandeling: hun autonomie staat voorop. Dat principe is in de 

Nederlandse zorg al lang en breed ingeburgerd, en zelfs in wetgeving verankerd (WGBO). Deels in 

samenhang daarmee is ook al geruime tijd een tendens waarneembaar om zorg te decentraliseren. 

Ziekenhuizen sturen patiënten zo snel mogelijk weer naar huis; ouderen blijven zo lang mogelijk 

thuis wonen, en er wordt allerlei technologie ontwikkeld om zorg in de thuissituatie te kunnen 

verlenen (Schuurman et al. 2007). De op nanotechnologie gebaseerde lithiummonitor past geheel 

in deze trend en is in dit opzicht slechts een variant op de al veel langer bestaande 

bloedsuikermeter die diabetespatiënten in staat stelt om zelf hun bloedsuikerspiegel te monitoren 

en op peil te houden. Deze trend naar meer zelf- en thuiszorg komt deels voort uit financiële 

motieven van de zijde van overheid, aanbieders en verzekeraars, maar zeker ook uit de behoefte 
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van patiënten om minder afhankelijk van ziekenhuizen en professionals te zijn en hun eigen leven 

zo ongestoord mogelijk voort te zetten.  

 

De gedachte dat zorg afgestemd moet worden op individuele fysieke kenmerken, is niet zozeer 

ingegeven door overwegingen van autonomie en zelfstandigheid voor de patiënt, maar door de 

wens de effectiviteit van zorg te verhogen. Ook dat streven is voorgekookt in met name de 

farmacogenetica, waar al langer wordt gezocht naar de relatie tussen iemands genetische profiel en 

zijn/ haar reactie op geneesmiddelen. De moleculaire geneeskunde voegt daar nu aan toe dat 

voortdurende monitoring hand in hand kan gaan met toediening van de optimale hoeveelheid meest 

geschikte geneesmiddelen: modulaire systemen zouden eerst je persoonlijke profiel kunnen 

vaststellen en vervolgens, indien gepast, het medicijn kunnen afgeven. Een toekomstdroom van 

sommige moleculaire geneeskundigen is dat nieuwe geneesmiddelen alleen worden goedgekeurd 

als ze gecombineerd worden met diagnostiek om iemands biologische profiel vast te stellen. Het 

moge duidelijk zijn dat dat een sturende rol van de overheid vooronderstelt. De farmaceutische 

industrie heeft op zich geen groot belang bij het stimuleren van geneesmiddelen op maat: de 

klassieke blockbusters voor grote groepen afnemers zijn doorgaans lucratiever. Wanneer de regels 

voor toelating van nieuwe geneesmiddelen worden aangepast, kan zorg op maat echter sneller 

dichterbij komen.  

 

Al met al kan worden gesteld dat de beloften en verwachtingen van de moleculaire geneeskunde 

nog maar in beperkte mate zijn gerealiseerd, en dat het revolutionaire karakter ervan, zelfs als de 

beloften zouden worden waargemaakt, zeker niet moet worden overdreven. De idealen en 

motieven achter de moleculaire geneeskunde bouwen voor een groot deel voort op eerdere 

ontwikkelingen in de medische wetenschap, gezondheidszorg en samenleving. Dat neemt niet weg 

dat dit relatief nieuwe veld een ingrijpende transformatie teweeg kan brengen. Net zoals andere 

vormen van convergerende technologieën, laat de convergentie van ICT, nanotechnologie en 

biomedische wetenschap in de moleculaire geneeskunde de symbolische orde niet ongemoeid. 

Mijns inziens stelt de moleculaire geneeskunde vooral de gangbare opvatting van en het 

onderscheid tussen gezondheid en ziekte ter discussie. Deels radicaliseert ze daarbij een 

verschuiving die al langer gaande is, deels zijn er ook nieuwe elementen in het spel. In wat volgt zal 

ik die verschuivingen en de effecten daarvan op andere belangrijke begrippen uit onze symbolische 

orde, nader onder de loep nemen. 
  
 

4.4 Verschuivingen in de symbolische orde: gezondhe id 
en ziekte 

Nieuwe medische technologieën brengen vaak ook nieuwe ziekten met zich mee (Mol & Berg 1998; 

Pieters 2005). Toen het geneesmiddel Ritalin op de markt was gekomen, werd bijvoorbeeld veel 

vaker de ziekte ADHD gediagnosticeerd dan daarvoor. Sommigen concluderen daaruit dat ziekte 

door technologie wordt geconstrueerd en los van die technologie niet bestaat. Meer objectivistische 

wetenschappers en filosofen stellen daarentegen dat nieuwe ziekten eigenlijk altijd al op ontdekking 

lagen te wachten. Beide posities zijn mijns inziens weinig vruchtbaar. We kunnen alleen zinvol over 

een ‘ziekte’ spreken als daar een bepaalde praktijk omheen bestaat; een praktijk die een ziekte 

altijd op een specifieke manier ‘opvoert’, of configureert (Mol 2002). Die configuraties worden voor 
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een belangrijk deel bepaald door de beschikbare technologieën en de manier waarop met die 

technologieën wordt omgesprongen. Als de technologische mogelijkheden en daarmee ook de 

zorgpraktijken veranderen, verplaatst de ‘ziekte’ zich; soms radicaal, soms een klein beetje. Nieuwe 

diagnostische technieken maken zaken zichtbaar (en daardoor bespreekbaar) die tot dan toe in de 

zorgpraktijk geen rol speelden; nieuwe therapieën maken zaken beïnvloedbaar die eerder als 

onvermijdelijk geaccepteerd werden. Het komt niet vaak voor dat daardoor geheel ‘nieuwe’ ziekten 

worden gedefinieerd. De nieuwe technologische praktijken moeten zich immers op een of andere 

manier tot de bestaande praktijken en de daarin opgevoerde ziekten verhouden. Meestal gaat het 

om een verruiming van eerdere configuraties van ziekte, zodat er meer mensen onder vallen dan 

voorheen, of om differentiatie, waarbij mensen die tot dan toe in één categorie vielen, nu in 

(sub)groepen worden opgedeeld. In dat laatste geval kunnen soms ook subgroepen gezond 

verklaard worden die eerder ziek werden geacht. 

 

Enkele voorbeelden rondom ‘borstkanker’ maken dit duidelijk. De opkomst van de röntgentechniek 

leidde ertoe dat veel meer vrouwen dan voorheen met de diagnose ‘borstkanker’ werden ge-

confronteerd: vrouwen zonder klachten en zonder voelbaar knobbeltje in hun borst bleken 

‘presymptomatische borstkanker’ te kunnen hebben. De opkomst van de hormoontherapie leidde 

tot een differentiatie in ‘hormoongevoelige’ en ‘hormoonongevoelige’ borstkankers. DNA-

diagnostiek naar mutaties op de genen BRCA1 en -2 bracht een veel strikter onderscheid tussen 

genetische, familiaire en sporadische vormen van borstkanker met zich mee. En de DNA-array voor 

borstkankerpatiënten van Agendia differentieert borstkankerpatiënten langs weer andere lijnen in 

een groep met een gunstige en een groep met een ongunstige prognose. 

  

Dit laatste voorbeeld geeft al aan dat ook technologische ontwikkelingen in de moleculaire 

geneeskunde ziekten herdefiniëren. Het is te verwachten dat met de ontwikkeling van de molecu-

laire geneeskunde de bestaande omschrijvingen van steeds meer specifieke ziekten een 

transformatie zullen ondergaan. De betekenis van een aandoening zal veel vaker verbonden 

worden met de basale biologische processen die de moleculaire geneeskunde in kaart probeert te 

brengen. Op basis van grootschalig onderzoek met biobanken worden immers biomarkers 

geïdentificeerd die verband houden met het ontstaan of een bepaald verloop van een specifieke 

aandoening. Deze biomarkers zullen deel gaan uitmaken van de definities die voor de betreffende 

aandoening worden gehanteerd. Dat kan opnieuw leiden tot uitbreiding van of differentiatie in de 

definitie van de betreffende ziekte. Iemand die een positieve uitslag krijgt op basis van de micro-

array voor hartziekten heeft een hartziekte, terwijl hij tot voor kort door de huisarts zou zijn weg-

gestuurd met de geruststelling dat er niets aan de hand (of beter: niets te vinden) was. Mocht 

vervolgens blijken dat het moleculaire proces bij deze patiënten anders is dan dat bij ‘traditionele 

patiënten’, dan is bovendien een nieuwe indeling geboren.  
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Ziekte als cascade 6 

 
 

De hierboven bedoelde verschuivingen hebben betrekking op de omschrijving van specifieke 

aandoeningen. De verschuivingen in ziektebeelden als gevolg van nieuwe moleculaire 

geneeskundige technieken vertonen echter een specifieke vorm. Moleculaire geneeskunde 

stimuleert namelijk een bepaald type denken over ziekte. Het ideaal van veel moleculaire 

diagnostiek is, zoals gezegd, dat men door middel van biomarkers het beginstadium van een ziekte 

kan aanwijzen. Die allereerste moleculaire veranderingen zouden op hun beurt weer andere 

veranderingen in gang zetten, enzovoorts, om uiteindelijk tot symptomen en klachten te leiden. 

Idealiter zou de moleculaire geneeskunde kennis van en inzicht in het ontstaan en het ‘natuurlijke 

verloop’ van ziekten genereren. Die kennis stelt ons in staat op het juiste moment in te grijpen (niet 

te vroeg, niet te laat). Het specifieke concept van ziekte dat aan deze ideeën ten grondslag ligt, is 

dat van de cascade: de ene stap leidt tot de andere, in een steeds moeilijker te stoppen stroom. Dat 

beeld speelt ook sterk mee in de claim van de moleculaire geneeskunde dat een zo vroeg mogelijke 

diagnose de kans op herstel of preventie vergroot. Hoe langer je wacht met ingrijpen, hoe moeilijker 

het tij te keren valt, is de veronderstelling. 

  

De moleculaire geneeskunde zet zich met dit beeld af tegen zowel de traditionele pathologie als de 

epidemiologie. De pathologie richt zich tot nu toe op de weefselafwijkingen die met ziekte gepaard 

gaan, en probeert daaruit af te leiden hoe het zo ver gekomen is. Voor de rechtgeaarde moleculair 

geneeskundige is dat een benadering die weinig wetenschappelijk is. Ze biedt geen inzicht in het 

ziekteproces en kan slechts gissen naar ziekteoorzaken. De epidemiologie probeert op basis van 

observaties van grote groepen verbanden te leggen tussen risicofactoren en ziekte-uitkomsten. Ook 

hier blijft het feitelijke ziekteproces echter buiten beeld. Bovendien zijn risicofactoren voor ziekte 

niet noodzakelijk ook oorzaken van die ziekte. Waar de pathologie eigenlijk altijd te laat komt, wordt 

de epidemiologie dan ook verweten dat zij aanzet tot te vroeg ingrijpen. Wie intervenieert om 

risicofactoren te elimineren, riskeert een overreactie – denk maar aan de spreekwoordelijke opa die 

zijn hele leven heeft gerookt en toch negentig werd, of aan de vrouw met een mutatie op brca1 die 

preventief haar borsten en haar eierstokken laat verwijderen, zonder te weten of zij ooit 

daadwerkelijk borstkanker of eierstokkanker zou hebben gekregen. 

 

De gedachte dat moleculaire geneeskunde ons in staat stelt precies op tijd in te grijpen (niet te 

vroeg, niet te laat), is op zichzelf dan ook zeker aantrekkelijk. Het is echter twijfelachtig of ziekte-

processen zich altijd (of zelfs in de meeste gevallen) aan het cascademodel houden. Het is goed 

mogelijk dat ziekteprocessen niet lineair verlopen: het proces kan vol zitten met terugkoppelingen, 

met complexe interacties die zich slecht of helemaal niet laten voorspellen, of meerdere eindpunten 

zonder klinische betekenis hebben. Met de vervroeging van de diagnose wordt in elk geval ook de 

tijdsspanne tussen oorzaak en gevolg langer, waardoor de kans op onverwachte wendingen groeit. 

Vooralsnog is de relatie tussen de al bekende biomarkers en klinische manifestaties van een ziekte 

zeker geen automatisme. Slechts een (soms niet onaanzienlijk) deel van de mensen met een 

 
 
6 Met dank aan Henk van den Belt voor de term.  
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bepaalde biomarker krijgt later daadwerkelijk die aandoening en vertoont ook het verwachte 

ziekteverloop (Chanock & Wacholder 2002). 

  

Biomarkers voorspellen dus (net als risicofactoren overigens) het ontstaan of het verloop van een 

ziekte, en berusten op kansberekeningen. Het is dan ook niet meer zo evident welke consequenties 

men aan de aanwezigheid van een biomarker moet koppelen. Als wordt vastgesteld dat iemand 

een verhoogd risico van 60% op een bepaalde aandoening heeft, is dat dan voldoende reden om 

die persoon te adviseren zijn voedingspatroon te wijzigen, preventief medicijnen te gaan slikken of 

regelmatig onder controle te blijven? Of ligt die grens bij 80 of 90%? Of anders geformuleerd: is het 

gerechtvaardigd dat 40% van de mensen die positief testen op een biomarker levenslang 

preventieve maatregelen neemt, terwijl ze de betreffende aandoening ook zonder die maatregelen 

nooit gekregen zouden hebben?  
 
 
Het individuele functioneren als referentiepunt  
 

Een tweede transformatie van ons begrip van ziek en gezond heeft niet zozeer te maken met wat 

de moleculair diagnostische instrumenten meten, maar vooral met de manier waarop die metingen 

worden verricht. Zoals eerder aangeduid, kunnen door de moleculaire geneeskunde tijd en plaats 

van medische activiteiten sterk veranderen: voortdurende monitoring van iemands functioneren in 

alledaagse omstandigheden lijkt mogelijk. Daarbij spelen vooral de beloften over de 

implanteerbaarheid van medische instrumenten en het op afstand aflezen van meetwaarden een 

rol. Als die beloften worden waargemaakt, zou het ziektebegrip op een individuele leest geschoeid 

kunnen worden. 

  

Veel medische diagnostiek van dit moment, of die nu ‘in vitro’ of ‘in vivo’ plaatsvindt, beperkt zich tot 

een momentopname van iemands toestand (zelfs als men een dag onder de CT-scanner moet). 

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn: soms houdt het lichaamsmateriaal dat voor het 

onderzoek wordt gebruikt, op met functioneren op het moment van afname, soms is de apparatuur 

zo groot en duur dat die slechts op enkele plaatsen aanwezig is en moet een patiënt dus lang 

reizen om het onderzoek te laten verrichten. Zelfs als een arts graag meerdere metingen zou willen 

verrichten om een betrouwbaarder beeld te krijgen van iemands toestand, gebeurt dat vaak niet of 

beperkt. Het is simpelweg te belastend voor de patiënt en soms ook te duur om een patiënt 

regelmatig voor herhalingsonderzoek te laten langskomen. 

  

Als de moleculaire diagnostiek steeds meer kleine sensoren ontwikkelt die relatief minieme 

wijzigingen in bijvoorbeeld eiwitniveaus of RNA-activiteit kunnen opmerken, wordt het makkelijker 

om vaker metingen te doen en zo mensen voor langere tijd te volgen. Mensen hoeven dan immers 

niet meer naar het ziekenhuis, een laboratorium of de huisarts voor dat onderzoek: de plaats van 

onderzoek verschuift naar de alledaagse leefomgeving. De uitvoering van het onderzoek zou dan 

zelfs gedelegeerd kunnen worden aan de patiënt zelf. Helemaal nieuw is dat niet. Zoals gezegd is 

er voor diabetespatiënten al langer een kleine bloedsuikermeter, waarmee zij zelf regelmatig hun 

bloedsuikerwaarden kunnen meten om daar hun leefpatroon en insuline-injecties op af te stemmen.  

 

Ook topsporters monitoren hun lichamelijk functioneren nauwgezet om op het juiste moment te 

kunnen pieken. Sportscholen hebben die monitoring al behoorlijk gedemocratiseerd: ook ‘gewone’ 
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sporters vinden het inmiddels heel gewoon om bijvoorbeeld hun hartslag te monitoren en hun 

activiteiten af te stemmen op de gerapporteerde waarden. 

  

Wanneer de meetapparatuur dan ook nog als wet sensor onder de huid aangebracht, ingeslikt of 

geïmplanteerd kan worden en als resultaten op afstand kunnen worden afgelezen, dan is de fysieke 

belasting en de verstoring van het dagelijks leven van gebruikers minimaal. Iemand kan dan vrijwel 

ongemerkt gemonitord worden, en daar pas weer iets van merken als hij een bericht over de 

gevonden waarden ontvangt. De hoeveelheid metingen kan dan in principe onbeperkt worden 

uitgebreid. De temperatuurchip die tijdens de Vierdaagse gebruikt gaat worden is een goed 

voorbeeld, dat bovendien aangeeft dat simpele vormen van deze manier van onderzoeken al 

gerealiseerd zijn. Iets complexere varianten zijn in ontwikkeling voor het monitoren van epilepsie- 

en diabetespatiënten. Zo kan er van epilepsiepatiënten een permanent ecg gemaakt worden, dat 

via een Personal Digital Assistant en een server op de laptop van de arts belandt zodra er 

mogelijke afwijkingen te zien zijn. De arts kan de patiënt dan zo nodig waarschuwen voor een 

komende aanval (ctit 2007, pp. 24-25). Dergelijke toepassingen zijn alleen mogelijk door de 

convergentie van biomedische kennis met nanotechnologie enICT.  

 

Als individuen zo intensief en relatief onopgemerkt gemonitord worden, dan kan dat de weg openen 

voor een radicale verandering in de wijze waarop normaalwaarden, en dus de grens tussen ziek en 

gezond, worden bepaald. Terwijl normaalwaarden tot nu toe gebaseerd worden op 

populatieonderzoek en de gemiddelde momentopname voor een groep mensen aangeven, zouden 

dergelijke sensoren individuele, persoonsgebonden patronen in beeld kunnen brengen. Het gaat 

dan niet langer om de vraag of iemands functioneren afwijkt van dat van vergelijkbare 

groepsgenoten, maar om de vraag of het afwijkt van iemands persoonlijke patroon (Mol & Hendriks 

1995). Wat voor de één een afwijkende waarde is, kan voor de ander een heel normale waarde zijn. 

De voorspellende waarde van biomarkers moet dan niet alleen worden geïnterpreteerd in het licht 

van referentiepopulaties, maar vooral ook van de referentiewaarden die van het individu zelf 

afkomstig zijn. Bovendien worden niet alleen de aard en inhoud van de therapie afgestemd op de 

persoon, maar ook de timing en aard van een interventie. De grens tussen gezondheid en ziekte 

wordt door intensieve monitoring dus een hoogstpersoonlijke zaak. 
 
 
Vroegdiagnostiek door monitoring: het consultatiebu reau voor het leven  
 

De twee hiervoor genoemde ontwikkelingen zouden zich in principe afzonderlijk kunnen voordoen. 

Het is aannemelijk dat de ontwikkelingen op beide terreinen niet in hetzelfde tempo zullen verlopen. 

Voor de versterking van de ‘cascadetheorie’ is vooral het succes van het zoeken naar relevante 

biomarkers cruciaal. De individualisering van het ziektebegrip zal vooral optreden als er be-

trouwbare wet sensors en goede systemen voor het aflezen en analyseren van de geproduceerde 

informatie worden ontwikkeld. In beide gevallen is convergentie tussen biomedische, nanotechnolo-

gische en informatietechnologische ontwikkelingen noodzakelijk en succes daarvan is allerminst 

verzekerd. De noodzakelijke convergentie betekent immers ook dat zich op elk van de converge-

rende domeinen obstakels kunnen voordoen: biomarkers kunnen bijvoorbeeld moeilijker te 

identificeren zijn dan gedacht, sensoren kunnen in het lichaam minder goed werken dan in het lab, 

of de communicatie tussen sensor en database blijkt onvoldoende betrouwbaar. 
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Toch is het interessant om nog even stil te staan bij de vraag waartoe de twee ontwikkelingen in 

combinatie zouden kunnen leiden. Het zou er (in extremo) op neerkomen dat ieders lichamelijke 

functioneren altijd en overal onderzocht kan worden. De gedachte dat een ziekte zich elk moment 

voor het eerst kan openbaren in kleinschalige moleculaire veranderingen, kan in combinatie met de 

geringe belasting van medische diagnostiek aanzetten tot het permanent volgen van eenieders 

functioneren. 

  

Als ik mijn verbeelding de vrije loop laat, kan ik me voorstellen dat de consultatiebureaus die wij nu 

kennen voor baby’s en peuters, uitgebreid worden naar oudere kinderen en volwassenen. Cruciale 

biomarkers (er zal vast nog een hele strijd worden gevoerd over welke dat zijn) worden continu 

gemonitord met behulp van wet sensors, die op afstand worden afgelezen. De ontwikkelingen 

worden bijgehouden in een digitaal dossier, analoog aan de grafiekjes van lengte en gewicht die nu 

voor elke baby worden aangelegd. Omdat iedereen van jongs af aan wordt gemonitord, is er na 

verloop van tijd veel bekend over het functioneren van iemands lichaam. Hoe ouder je wordt, hoe 

meer je persoonlijke geschiedenis als referentiepunt kan gaan dienen voor het vaststellen van af-

wijkingen. Idealiter zou het datasysteem zelf in staat moeten zijn om dergelijke afwijkingen op te 

merken, en vervolgens een berichtje te sturen naar de persoon in kwestie. Afhankelijk van de aard 

en ernst van de waarneming en van de complexiteit van de interpretatie, kan die persoon meteen 

een leefstijladvies krijgen, of het verzoek om langs te komen voor een consult. Als er medicijnen 

voorgeschreven worden, kan het effect daarvan op het lichamelijk functioneren ook weer meteen 

gevolgd worden.  

 

Dit toekomstbeeld veronderstelt dat allerlei wetenschappelijke, technologische, ethische en 

maatschappelijke obstakels al geslecht zijn, en is dan ook in hoge mate speculatief. Het kan echter 

wel duidelijk maken welke transformatie de concepten van gezondheid en ziekte ondergaan als de 

hierboven beschreven technische en wetenschappelijke ontwikkelingen doorzetten en 

samenkomen. In een samenleving waar iedereen onder controle van een ‘consultatiebureau voor 

het leven’ staat, wordt gezondheid opgevat als een uiterst kwetsbaar goed, dat continue aandacht 

en zorg behoeft. In feite zijn alle burgers daar potentieel ziek. Maar zorg voor je gezondheid kan 

ook tamelijk banaal worden. Als er voortdurend afwijkingen geconstateerd worden die aanleiding 

zijn voor preventief of therapeutisch ingrijpen, is het vermoedelijk heel gewoon om onder medische 

begeleiding te staan.  

 

De hierboven beschreven praktijk van gezondheidszorg, het monitoren van mensen, heeft in 

principe uitstekende mogelijkheden om inzicht te verwerven in het ‘natuurlijke verloop’ van aan-

doeningen en zou dus het cascademodel op zijn geldigheid kunnen toetsen. Iedereen die 

gemonitord wordt, is dan tegelijkertijd een wandelend experimenteel subject. De kans bestaat 

echter dat het verband tussen lichamelijk functioneren op moleculair niveau en ervaren klachten 

grotere variatie vertoont dan men op grond van het cascademodel zou verwachten. In dat geval zou 

het beeld van ziekte en gezondheid alleen maar verder differentiëren.  

 

Als processen van ziekte en gezondheid inderdaad complexer, idiosyncratischer en 

onvoorspelbaarder zijn dan gedacht, zijn twee reacties denkbaar. De eerste is dat onderzoek en 

monitoring nog meer geïntensiveerd worden, om alle parameters zo veel mogelijk onder controle te 

houden. De tweede is dat er twijfel rijst aan het nut van intensieve vroegdiagnostiek, omdat ziekte 
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en gezondheid te complex blijken om op deze manier onder controle gebracht te worden. In dat 

geval bijt de aesculaap dus in zijn eigen staart. 
  
 

4.5 Ethische aspecten van de betekenisverschuiving 

De begrippen ‘gezond’ en ‘ziek’ en de grens daartussen hebben meer dan alleen een beschrijvende 

functie. Ze rechtvaardigen bepaalde handelingen (het voorschrijven van medicijnen of opereren), 

legitimeren bepaald gedrag (wie ziek is mag verzuimen van school of werk) en reguleren een 

bepaalde verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Een transformatie van de betekenis van 

deze begrippen brengt dus doorgaans ook op andere fronten verschuivingen teweeg. De 

wenselijkheid daarvan spreekt niet vanzelf, en kan onderwerp van ethische discussies (in 

professionele, publieke en politieke kring) worden. In deze paragraaf zal ik nagaan welke wen-

selijkheidsvragen opgeroepen worden door de ontwikkelingen in de moleculaire geneeskunde. Ik 

zal daarbij eerst de cascadeopvatting en de bijbehorende vroegdiagnostiek, en vervolgens de moni-

toring bespreken. We zullen zien dat niet alle vragen even nieuw zijn. Ook hier geldt echter dat 

sommige kwesties door de nieuwe ontwikkelingen urgenter worden, zeker als de cascadeopvatting 

van ziekte en de monitoringsfunctie tegelijkertijd versterkt worden.  
 
 
Cascademodel en vroegdiagnostiek  
 

Het zoeken naar biomarkers die het begin van een ziekte markeren om vervolgens op de juiste 

wijze en het gepaste moment te kunnen ingrijpen, is zoals gezegd gebaseerd op een 

cascademodel van ziekte. Kenmerkend voor deze gedachtegang is dat ziekte uitdrukkelijk niet 

voorbehouden is aan mensen met klachten: ziekte is een sluipend proces dat al veel eerder begint 

en uiteindelijk uitmondt in klachten. Dat heeft minstens twee belangrijke implicaties. De eerste is dat 

je eigen ervaring van je lichaam niet maatgevend is voor de diagnose: er kan heel goed een 

ziekteproces aan de gang zijn zonder dat je dat zelf merkt. En de tweede is dat er op basis van 

kennis over je huidige functioneren informatie gegeven kan worden over je toekomstige 

functioneren. 

  

Deze implicaties zijn zelf geen radicaal nieuwe ontwikkelingen. Het besef dat de eigen ervaring niet 

maatgevend is, is al wijdverbreid geraakt door de preventieve gezondheidszorgvoorzieningen, zoals 

screeningsprogramma’s voor vroege opsporing van borst- of baarmoederhalskanker, of recenter de 

voorspellende genetische diagnostiek. Een groot deel van de vragen die het gebruik van biomar-

kers voor vroegdiagnostiek oproept, is dan ook al eerder opgeworpen (Horstman, De Vries & 

Haveman 1999; Tijmstra 2004). 

  

Allereerst is er de vraag naar de wenselijkheid van kennis over de toekomst. Willen we wel weten 

wat de toekomst voor ons in petto heeft? Om die vraag te kunnen beantwoorden, wordt vaak geke-

ken naar de handelingsmogelijkheden die deze kennis kan bieden. Als er effectieve preventieve 

maatregelen mogelijk zijn (door bijvoorbeeld de leefstijl aan te passen of medicijnen te slikken) of 

als er met een minder ingrijpende behandeling kan worden volstaan dan in een later stadium, is de 

wenselijkheid van zulke kennis duidelijker dan wanneer er een kloof bestaat tussen de 

diagnostische en de therapeutische mogelijkheden. Toch is dit geen eenduidig criterium. Sommige 
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mensen zullen de preventieve maatregelen zelf als veel te ingrijpend ervaren en vragen zich af of 

dergelijke vroegdiagnostiek niet meer moeilijke vragen oproept dan ze beantwoordt. Anderen zullen 

zeggen dat zelfs als er geen therapie is, een vroege diagnose je kan helpen je voor te bereiden op 

wat komen gaat.  

 

Een andere reactie op de vraag of dergelijke toekomstkennis wenselijk is, is dat iedereen dat maar 

voor zichzelf moet uitmaken. Het mag niemand opgelegd worden, maar de diagnostiek moet wel 

beschikbaar zijn voor iedereen. Die constructie ligt ten grondslag aan de meeste bestaande 

screeningsprogramma’s, waarbij alle leden van de doelgroep worden uitgenodigd en deelname 

wordt vergoed, maar niemand verplicht is deel te nemen. De oplossing wordt hier dus gezocht in de 

autonomie van de burger. Die oplossing ziet echter over het hoofd dat een zorgaanbod altijd ook 

culturele effecten heeft. In een samenleving waarin veel vroegdiagnostiek wordt aangeboden, kan 

een ‘risicocultuur’ ontstaan (Horstman, De Vries & Haveman 1999; Lupton 1999) waarin het 

normaal wordt gevonden dat men toekomstige gezondheidsrisico’s zo veel en zo vroeg mogelijk 

probeert af te dekken. Het is de vraag hoe vrij mensen dan nog zijn om de mogelijkheden niet te 

benutten. Alleen het aanbod al dwingt mensen tot een keuze voor iets wat vroeger tot een 

onbewuste levenshouding behoorde. Het is in zo’n risicocultuur bijvoorbeeld veel lastiger om een 

onbekommerde ‘pluk de dag’-houding aan te nemen.  

 

Met de mogelijkheid te kiezen komt ook de verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuze. Mensen 

moeten uitleggen waarom zij geen gebruik van voorzieningen hebben gemaakt. En die druk wordt 

sterker naarmate de keuzes van mensen ook sociale gevolgen hebben, zoals bij ziekte en 

gezondheid doorgaans het geval is. Als iemand de mogelijkheid heeft gehad kennis van zijn 

toekomstige gezondheid te verwerven, dat heeft geweigerd en vervolgens ziek wordt, is die ziekte 

dan niet zijn eigen schuld? In hoeverre kan zo iemand nog aanspraak maken op vergoedingen uit 

ziektekosten- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen? En er doemt ook nog een andere vraag op: 

wie mag toegang tot deze kennis over iemands gezondheidstoekomst hebben? Is privacy hier de 

belangrijkste waarde, of kunnen derden ook een geldige aanspraak op zulke informatie maken? 

  

Dergelijke vragen naar de wenselijkheid van kennis over de toekomst gaan echter al uit van de 

veronderstelling dat die kennis eenduidig, informatief en betrouwbaar is. In het geval van de DNA-

diagnostiek bleek die verwachting na enige tijd bij lange na niet uit te komen. Genetische mutaties 

leiden in verreweg de meeste gevallen niet rechtstreeks tot ziekte: monogenetische aandoeningen 

zijn eerder uitzondering dan regel (Chanock & Wacholder 2002; Pagon 2002). DNA-diagnostiek 

voor multifactoriële aandoeningen (aandoeningen waarbij meerdere genen of gen- en omgevingsin-

vloeden in het spel zijn) levert dan ook geen zekerheid over de toekomst, maar kennis van risico’s 

op. De uitslag kan duidelijk maken dat je een hoge kans hebt de aandoening te krijgen, maar je zou 

ook nog altijd tot de groep kunnen behoren die niet ziek wordt.  

 

Dezelfde ontwikkeling kan zich ook in de moleculaire geneeskunde voordoen. Het idee achter de 

‘moleculaire wending’ is dat er geen risicofactoren, maar eerste symptomen van ziekte worden 

blootgelegd. De kans dat ziekteprocessen in de praktijk echter complexer zullen blijken dan 

gedacht, is wederom levensgroot aanwezig. Biomarkers zijn dan in feite niet meer dan een nieuwe 

manier om risicogroepen af te bakenen. Of ze beter zijn dan klassieke risicofactoren als leeftijd, 

sekse of gedrag, zal per geval moeten blijken.  
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Als de voorspellende waarde van de moleculaire diagnostiek laag mocht blijken (en in de praktijk 

worden de beloften van het eerste uur meestal niet ingelost), rijst de vraag hoe om te gaan met de 

onzekere betekenis van de resultaten. Resultaten van diagnostiek spreken nooit voor zichzelf, maar 

worden altijd geïnterpreteerd in het licht van bestaande kennis. Het effect van een ‘moleculaire 

diagnose’ zal voor een groot deel afhangen van de manier waarop de resultaten worden 

gepresenteerd. Gaat het om een beginnende ziekte, of om verbeterde voorspellers, die 

vergelijkbaar zijn met andere risicofactoren? Wie is verantwoordelijk voor de interpretatie van de 

resultaten? In de huidige Nederlandse gezondheidszorg is dat doorgaans een medisch 

professional, die door zijn opleiding een ander referentiekader heeft dan de doorsneegebruiker. Het 

is echter ook goed mogelijk dat deze vorm van diagnostiek (omdat die relatief klein en makkelijk 

verplaatsbaar is) in de vorm van zelftesten door fabrikanten direct aan gebruikers aangeboden gaat 

worden, of dat er een intermediaire organisatie ontstaat (zoals een publieke of commerciële 

screeningsorganisatie of een consultatie-/adviesbureau) die de testen gaat aanbieden en/of 

uitvoeren. Dat betekent dat de rolverdeling en vooral ook de verdeling van verantwoordelijkheden 

voor het gebruik van de test en de interpretatie van resultaten er heel anders uit kan komen te zien 

dan wij tot nu toe gewend zijn. Wat een goede verdeling van verantwoordelijkheden is, zal deels 

afhangen van de eenduidigheid en betrouwbaarheid van uitslagen die worden gegenereerd. De 

ervaring met de DNA-diagnostiek leert dat men daar beter niet al te optimistisch over kan zijn 

(Boenink 2004).  
 
 
Monitoring en individuele referentiewaarden 
 

Ook als we de aandacht vooral op de mogelijkheden voor zelf-monitoring richten, is een belangrijke 

ethische vraag hoe de bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden op een goede manier geor-

ganiseerd kunnen worden. In het geval van de huidige zelf-monitoring door bijvoorbeeld 

diabetespatiënten is duidelijk dat de gebruiker aan vrijheid wint. Die hoeft immers veel minder vaak 

naar ziekenhuis of huisarts om zich daar aan onderzoek te onderwerpen. De keerzijde daarvan is 

dat, wil het onderzoek betrouwbaar en informatief zijn, hij zich wel aan bepaalde voorschriften moet 

houden. De gebruiker neemt bepaalde taken van de professional over. Het lijkt dan ook 

onvermijdelijk dat iedereen tot op zekere hoogte zelf een professional wordt. 

 

Het specifieke karakter van de wet sensors die op nano- en RFID-technologie gebaseerd zijn, 

verandert dit beeld echter wel degelijk. Wanneer deze instrumenten zijn ingebracht, hoeft de ge-

bruiker daar immers zelf verder niets meer aan te doen. Hier gaat de verworven vrijheid dus in elk 

geval niet noodzakelijk gepaard met grotere verantwoordelijkheid voor het meetproces. Het zal ver-

volgens afhangen van de manier waarop de uitslagen worden gecommuniceerd, in hoeverre de 

gebruiker een grotere verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld voor de interpretatie van de resultaten. 

Als die rechtstreeks aan de gebruiker worden meegedeeld, is die verantwoordelijkheid groter dan 

wanneer er sprake is van een intermediair, in de vorm van een professional. Ook het effect op het 

‘gezondheidsbewustzijn’ van de gebruiker is vermoedelijk afhankelijk van de organisatie van 

resultaten. Als je met strikte regelmaat met je uitslagen wordt geconfronteerd (ongeacht of die meer 

of minder gunstig zijn) zul je sneller geobsedeerd raken dan wanneer er een professional tussen zit, 

die alleen iets laat horen als er een afwijking is gevonden. In elk geval zal de introductie van wet 

sensors de gebruiker hoe dan ook een verantwoordelijkheid toekennen om iets met afwijkende 
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resultaten te doen. Dat kan betekenen dat iemand zich verder laat onderzoeken door een 

professional, dat hij zijn leefstijl verandert, medicijnen gaat slikken – of een implantaat laat plaatsen 

dat medicijnen afgeeft. Deze verantwoordelijkheid kan dus zeer uiteenlopende vormen aannemen 

en zal vaak in samenhang met de verantwoordelijkheid van professionals vorm krijgen. De 

gegevensproductie door de monitoring creëert in elk geval een keuzemoment en daarmee een 

verantwoordelijkheid voor de gebruiker: niets met deze informatie doen is nu ook een keuze.  

 

Monitoring met wet sensors stelt ons nog voor een aantal andere ethische problemen. Allereerst 

problematiseert in vivo-monitoring het (zelfs in de Grondwet verankerde) begrip van de integriteit 

van het lichaam. Als RFID-chips informatie over ons functioneren continu voor anderen afleesbaar 

maken, is een deel van het lichaam daarmee in zekere zin veruitwendigd. Dat geldt des te meer als 

aan de monitoring ook therapeutische functies, zoals automatische medicijnafgifte, worden 

gekoppeld. Precies om die reden zijn beginselen als informed consent – toestemming na informatie 

vooraf voor het verrichten van diagnostiek en voor het gebruik van de geproduceerde informatie – 

en respect voor privacy van belang. Die zijn op hun beurt echter niet zonder meer toepasbaar bij dit 

type technologie. 

  

Zo is het de vraag in hoeverre en op welke manier deelname aan monitoring een vrije, 

geïnformeerde keus kan zijn. Onder de huidige regulering (Wet op de Geneeskundige 

BehandelingsOvereenkomst, WGBO) worden patiënten geacht autonoom te kunnen beslissen of zij 

een bepaalde vorm van diagnostiek en/of behandeling willen ondergaan. Dat betekent ook dat zij 

een traject dat uit meerdere en/of herhaalde verrichtingen bestaat op elk gewenst moment kunnen 

afbreken. In het geval van monitoring is echter niet zo duidelijk waarvoor iemand precies 

toestemming geeft. Dat moet voor meer dan één meting zijn, wil de monitoring werkbaar zijn. Maar 

in hoeverre kan de patiënt/cliënt invloed uitoefenen op het aantal, de duur en de aard van de 

metingen? En in hoeverre kan hij de metingen zelf stopzetten? Omdat het een verrichting betreft die 

zich over een lange periode uitstrekt en waarvan de betrokkene zelf nauwelijks iets merkt, is 

informed consent als voorwaarde hier problematisch. Een eenmalige toestemming is bij zoiets 

nogal mager, en de verrichting laat zich ook nog eens moeilijk controleren als hij in gang is gezet. 

Dit zijn overigens kwesties die ook bij informed consent in andere situaties een rol spelen. De Britse 

filosofe O’Neill heeft betoogd dat eigenlijk altijd onduidelijk is waarvoor iemand precies toestemming 

geeft, omdat elke omschrijving van medische handelingen vatbaar is voor interpretatie (O’Neill 

2002). Het ‘opaque’ karakter van informed consent, zoals O’Neill het noemt, komt bij de monitoring 

met behulp van wet sensors echter bijzonder snel aan de oppervlakte.  

 

Het grootste probleem voor een heldere informed consent-regeling is misschien wel dat niet 

duidelijk is hoe er moet worden omgegaan met de resultaten van monitoring. Wie heeft daar toe-

gang toe, waar en hoelang worden ze bewaard? Het moge duidelijk zijn dat intensieve monitoring 

tot zeer grote databases met privacygevoelige informatie kan leiden. Dat gegevens over individueel 

functioneren in zulke databases worden opgeslagen en vergeleken met die van anderen, is op zich 

niet nieuw. Ook het huidige onderzoek naar biomarkers kan alleen plaatsvinden bij de gratie van 

grootschalige biobanken. En ook daarbij is de vraag aan de orde in hoeverre informed consent 

vereist is voor elke keer dat er opnieuw gebruik wordt gemaakt van iemands gegevens. In Ne-

derland is het nu praktijk dat er niet steeds opnieuw toestemming hoeft te worden gevraagd voor 

dergelijk onderzoek; mensen moeten expliciet bezwaar maken als zij niet willen dat hun lichaams-
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materiaal voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het was afgegeven. Dit onder het 

voorbehoud dat de gegevens anoniem of gecodeerd verwerkt worden, zodat de privacy van deelne-

mers bewaard blijft. In andere landen is de roep om striktere regulering echter sterk, en ook in 

Nederland is het debat hierover nog niet afgesloten. Een Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal die 

deze praktijk zou moeten reguleren, is al jarenlang in voorbereiding, maar nog altijd niet ingediend 

bij de Tweede Kamer.  

 

Het lastige van de monitoring die hier centraal staat, is dat de resultaten daarvan alleen aan 

individuen ten goede kunnen komen als zij niet geanonimiseerd worden. Anders dan in de bio-

banken die voor onderzoek zijn bedoeld, zullen de databases die aan een persoonlijker 

gezondheidszorg moeten bijdragen, wel degelijk herkenbare persoonskoppelingen moeten 

bevatten. Het is goed denkbaar dat de meeste mensen weinig bezwaar hebben tegen opslag van 

hun persoonlijke gegevens, zeker als dat de kwaliteit van de medische zorg voor hen persoonlijk 

zou verbeteren. In het geval van het elektronische zorgdossier, bijvoorbeeld, zijn veel mensen 

geneigd toegang voor alle hulpverleners geen probleem te vinden. Dat is immers handig in 

noodsituaties, en het vertrouwen dat de medische professionals hun privileges zorgvuldig zullen 

gebruiken, is kennelijk groot. Toch zou die zorgvuldigheid wel eens overschat kunnen worden. Een 

vertegenwoordiger van het College Bescherming Persoonsgegevens meldde enige tijd geleden dat 

zo’n tweehonderd onbevoegde politiefunctionarissen destijds hebben geprobeerd het dossier te 

openen van een bekende voetballer die verdacht werd van een zedendelict. Dat was in dit geval 

gelukkig vergeefs, omdat het dossier maar zeer beperkt toegankelijk was (Vermeulen 2007). Het 

voorbeeld geeft echter wel aan dat vertrouwen op het oordeelsvermogen van professionals ook in 

een medische context wel eens naïef zou kunnen zijn. Een scheiding tussen data die 

geanonimiseerd vergeleken kunnen worden en zo tot epidemiologische inzichten kunnen leiden, en 

data over een afzonderlijk persoon, in een zeer beperkt toegankelijk, persoonlijk zorgdossier, zou 

daarom een betere, zij het technisch en organisatorisch complexe oplossing zijn.  
 
 
Consultatiebureau voor het leven  
 

Dat brengt mij dan meteen bij wat mijns inziens de meest fundamentele en mogelijk meest 

vergaande verschuiving is die de combinatie van vroegdiagnostiek en monitoring teweeg zou 

kunnen brengen. De grens tussen onderzoek en zorg wordt zeer diffuus, terwijl die tot nu toe 

redelijk scherp is afgebakend. Bij onderzoek gaat het om kennisontwikkeling, deels in de vorm van 

onderzoek met/aan mensen. Dat onderzoek staat echter niet noodzakelijkerwijs ten dienste van 

degenen die als proefpersoon fungeren. Om een goede afweging te garanderen tussen het belang 

van kennisontwikkeling enerzijds en het belang van proefpersonen anderzijds, is in de meeste 

westerse landen regelgeving ontwikkeld die aangeeft aan welke voorwaarden medisch onderzoek 

met menselijke proefpersonen moet voldoen. Doorgaans gaat het daarbij om de wetenschappelijke 

kwaliteit, om een afweging van de belasting en risico’s voor de proefpersonen, om garanties voor 

deelname op basis van vrije en geïnformeerde toestemming (informed consent), en om bewaking 

van de privacy van deelnemers. Allemaal zaken die in de reguliere zorg ook belangrijk worden 

gevonden, maar minder formeel zijn gereguleerd, omdat de potentiële belangentegenstelling daar 

minder groot is. Die scheiding tussen onderzoek en zorg is echter problematisch als het over de 

meest vergaande vormen van moleculaire geneeskunde gaat. 
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Allereerst laat het ‘consultatiebureau voor het leven’, zoals ik het voor het gemak maar even blijf 

noemen, zich slecht in termen van dit onderscheid begrijpen. Enerzijds wordt er informatie ver-

zameld die ten goede kan komen aan het individu, anderzijds levert die informatie ook inzichten op 

over het ‘natuurlijke verloop’ van aandoeningen (en trouwens ook van gezondheid, als we ervan 

uitgaan dat dat geen statische toestand is). Wat wordt ingezet als een nieuwe vorm van zorg is dus 

tegelijk ook een nieuwe vorm van medisch onderzoek met mensen: een vorm die bovendien 

permanent en alomtegenwoordig is. Deze combinatie komt misschien nog het meest in de buurt 

van wat wel ‘therapeutische experimenten’ worden genoemd (experimenten met mensen die mo-

gelijk ook gezondheidsbaten voor de deelnemers opleveren). Omdat het bij het consultatiebureau 

voor het leven veelal om gezonde deelnemers zal gaan, zou ‘bevolkingsonderzoek’ nog gepaster 

zijn. Volgens de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) is dit “medisch onderzoek dat wordt 

aangeboden aan groepen mensen om bepaalde aandoeningen of risico-indicatoren op te sporen, 

en in elk geval mede ten bate van de te onderzoeken personen wordt verricht”. Ook bij 

bevolkingsonderzoek vallen het collectieve en het individuele belang niet zonder meer samen. 

Daarom is bevolkingsonderzoek op dit moment eveneens aan striktere regels gebonden dan 

reguliere zorg. De overheid is van mening dat burgers beschermd moeten worden tegen al te 

enthousiaste onderzoekers.  

 

In het geval van de moleculaire geneeskunde, en dat is mijn tweede punt, is er echter eerder 

sprake van convergentie tussen individueel en collectief belang. De belasting van de monitoring is 

laag, en de resultaten dragen niet alleen bij aan beter wetenschappelijk inzicht of volksgezondheid, 

maar ook aan betere zorg voor individuen. Immers, hoe meer individuen informatie over het func-

tioneren van hun lichaam aan databanken afstaan, hoe betrouwbaarder en preciezer de 

epidemiologische kennis wordt, en daar profiteren die individuen zelf ook weer van bij de 

interpretatie van hun persoonlijke gegevens. Analoog aan de debatten over biobanken zou hier 

geclaimd kunnen worden dat bescherming van burgers achterhaald is, en dat er eerder sprake zou 

moeten zijn van een participatieplicht voor burgers (Chadwick & Wilson 2004; Swierstra 2004). 

Omdat in het geval van de moleculaire diagnostiek bovendien individuele zorgwinst te behalen valt, 

zou men zelfs aan een wederkerigheidsprincipe kunnen denken: wie gebruik wil maken van 

diagnostiek en interventies die op basis van grootschalig onderzoek in biobanken zijn ontwikkeld, 

dient zelf ook bereid te zijn aan die ontwikkeling bij te dragen door informatie af te staan (analoog 

aan het voorstel voor orgaandonatie in Den Hartogh 2003).  

 

Terwijl de voorgaande verschuivingen ertoe leiden dat (bevolkings)onderzoek minder speciaal 

wordt, en meer opschuift in de richting van reguliere zorg, zijn er ook effecten die in tegenover-

gestelde richting wijzen. Wanneer de zorg steeds meer wordt afgestemd op het persoonlijke 

functioneren, wordt die in feite ook steeds experimenteler, in de zin dat ze niet is getest op mensen 

met een identiek profiel. Dat is op zich geen echte transformatie, omdat nieuwe medische 

interventies (bijvoorbeeld een nieuw geneesmiddel) ook nu vaak maar op een beperkte groep 

mensen worden uitgeprobeerd, waarna ze vervolgens wel degelijk aan een veel bredere groep 

worden voorgeschreven. Door de personalisering van de zorg die de moleculaire geneeskunde 

belooft, wordt echter veel zichtbaarder dat hier sprake is van een verplaatsing van medische 

interventies naar nog onbekend terrein. Dat roept de vraag op of het onderscheid tussen zorg en 

onderzoek juist niet in een andere richting moet worden verschoven: moet niet alle zorg aan de 

strikte eisen voldoen die nu alleen voor experimenteel onderzoek gelden? 
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4.6 Consequenties voor beleid 

Ook al zijn de hiervoor beschreven ontwikkelingen deels nog toekomstmuziek, het ziet ernaar uit 

dat de moleculaire geneeskunde ons hoe dan ook zal confronteren met lastige vragen en keuzes. 

In hoeverre en op welke manier de beschreven mogelijkheden worden gerealiseerd, hangt deels af 

van die keuzes. In het geval van de moleculaire geneeskunde lijken minstens drie terreinen van 

beleid en regelgeving om aandacht te vragen. Twee daarvan zijn niet specifiek medisch. Ook dat is 

een signaal van het convergerende karakter van de moleculaire geneeskunde: praktijken die door 

verschillende regimes worden gereguleerd, convergeren. Door de verschuivingen in de 

symbolische orde die de convergentie teweegbrengt, komen die regimes en de principes die daarin 

centraal staan, echter onder druk te staan. Ik zal achtereenvolgens het grondrecht op lichamelijke 

integriteit, de privacyregelgeving, en een cluster van regels op medisch terrein bespreken.  
 
 
Lichamelijke integriteit  
 

Sinds 1983 is in de Nederlandse Grondwet in artikel 11 het recht op lichamelijke integriteit 

verankerd. Dat is in eerste instantie bedoeld om Nederlandse burgers te vrijwaren van ongewenste 

handelingen die als een inbreuk op het fysieke lichaam worden ervaren, en in tweede instantie als 

het recht om zelf over dat eigen lichaam te beschikken. De combinatie van beide elementen komt 

naar voren in de centrale rol van het toestemmingsvereiste: om de burger zowel te beschermen als 

gelegenheid te geven zijn zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen, mag de lichamelijke integriteit niet 

geschonden worden, tenzij de betreffende persoon daarmee heeft ingestemd.  

 

Bij de heroverweging van de formulering van de Grondwet in 2000, naar aanleiding van het advies 

van de Commissie Grondrechten in het Digitale Tijdperk, waren zowel de commissie als het kabinet 

van mening dat artikel 11 voldoende ‘ICT-proof’ geformuleerd zou zijn. Koops & Prinsen (2005) 

hebben echter laten zien dat de huidige formulering en gangbare interpretatie te ‘fysiek van 

karakter’ zijn om adequaat te kunnen omgaan met nieuwe technologische ontwikkelingen als 

chipimplantaten en brein-machine combinaties. Hun conclusies zijn ook relevant voor de ont-

wikkelingen op het gebied van de moleculaire diagnostiek. 

  

Allereerst roepen vooral de wet sensors in combinatie met RFID-technologie de vraag op hoe het 

menselijk lichaam precies afgebakend moet worden. Maken geïmplanteerde instrumenten er deel 

van uit of niet (een vraag die in hoofdstuk twee ook door Schermer wordt gesteld)? En hoe zit het 

met de informatie die deze instrumenten uitzenden? Daarin is een deel van het lichaam als het 

ware veruitwendigd. De grens tussen lichaam en buitenwereld wordt door wet sensors en ICT dus 

poreus. Het is niet eenvoudig te zeggen wat nog tot het individuele lichaam behoort, en waarover 

men dus zelf kan beschikken, en wat tot de buitenwereld behoort (Koops & Prinsen 2005). 

  

Hier spelen bovendien ook eigendomskwesties: het recht op zelfbeschikking impliceert ook een 

recht op eigendom of onvervreemdbaarheid van het eigen lichaam (Swierstra 2004). Dat heeft in 

het verleden al tot discussies geleid ten aanzien van afgenomen lichaamsmateriaal: is bloed of 

weefsel dat is afgestaan nog eigendom van de persoon? Als dat het geval is, in hoeverre kan 
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iemand dan ook rechten doen gelden over de kennis en technologie die met behulp van dat 

lichaamsmateriaal tot stand zijn gekomen? Sommigen betogen dat wie afstand doet van 

lichaamsmateriaal voor onderzoek ook zou moeten delen in de voordelen die het onderzoek 

oplevert, bijvoorbeeld door winstdeling of door tegen geringe of geen kosten gebruik te kunnen 

maken van de producten van het onderzoek (Knoppers & Fecteau 2003). Dat gaat in tegen de meer 

traditionele opvatting (die doorgaans ook in het recht is verankerd) dat met het afstaan van het 

lichaamsmateriaal ook het eigendom wordt overgedragen. Die discussie is ook voor de moleculaire 

geneeskunde relevant, voor zover die afhankelijk is van mensen die lichaamsmateriaal ter 

beschikking stellen. 

 

Bij de ontwikkeling van wet sensors zal nog een extra vraag opdoemen: wiens eigendom is de 

informatie over het lichamelijk functioneren die wordt afgelezen zonder dat daar lichaamsmateriaal 

voor hoeft te worden afgenomen? Dan wordt immers geen fysiek aanwijsbaar materiaal meer 

afgestaan, maar informatie overgedragen; informatie die alleen tot stand komt door de verrichtingen 

van de onderzoekers. Wat draagt de onderzochte persoon hier eigenlijk nog aan bij? De arbeid die 

de onderzochte persoon moet verrichten om de gewenste informatie te produceren is relatief ge-

ring, zo niet afwezig, waarmee een van de argumenten voor eigendomsclaims van proefpersonen 

een stuk minder sterk wordt. Aan de andere kant blijft overeind dat er, als er veel informatie over 

iemands lichamelijke functioneren wordt verzameld, als het ware een virtuele kopie van iemands 

lichaam ontstaat. Het is de vraag of die kopie volledig los gezien kan worden van de persoon van 

vlees en bloed.  

 

Een ander aspect dat Koops & Prinsen (2005) noemen is dat de huidige interpretatie van het 

grondrecht op lichamelijke integriteit de nadruk legt op actieve handelingen die aan het lichaam 

verricht worden; passieve registratie van informatie die het lichaam afgeeft zonder dat daarvoor 

handelingen aan het lichaam verricht hoeven worden (bijvoorbeeld lichaamsstraling) is wel 

toegestaan. In het geval van wet sensors is er enerzijds (eenmalig) sprake van actieve interventie, 

maar kan de interactie tussen lichaam en afleesapparatuur anderzijds ongemerkt plaatsvinden; 

fysiek zal de drager van een wet sensor niet opmerken wanneer iemand informatie aan zijn lichaam 

onttrekt, en al helemaal niet welke informatie. Het is op zijn minst wenselijk dat ook voor dergelijke 

passieve registratie toestemming wordt verleend – al is in het geval van monitoring, zoals ik eerder 

al aangaf, nog niet direct duidelijk hoe dat precies geregeld zou moeten worden. Maar zoals Koops 

& Prinsen terecht opmerken kan een toestemmingsvereiste alleen functioneren als er ook sprake is 

van ‘notificatie’: de betrokkene moet minstens eenmalig, bijvoorbeeld voordat de sensor wordt 

geïmplanteerd, opmerkzaam worden gemaakt op de mogelijke inbreuk op zijn integriteit. Daarbij 

zou dan ook paal en perk gesteld kunnen worden aan de aard van de informatie die geregistreerd 

mag worden. 
 
 
Privacy  
 

Voor zover de ontwikkelingen op het gebied van de moleculaire geneeskunde kwesties rond privacy 

oproepen, hangen die nauw samen met de bescherming van de lichamelijke integriteit. Moleculaire 

geneeskunde kan een schat aan informatie genereren over iemands lichamelijk functioneren, maar 

doet dat op zo’n manier dat die informatie niet meer uitsluitend door het individu zelf beheerd kan 

worden. Om de informatie goed te kunnen interpreteren, zal ze opgeslagen moeten worden in een 
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database waarin enerzijds vergelijkingen gemaakt kunnen worden met soortgelijke gegevens over 

andere mensen, en waarin anderzijds de persoonlijke geschiedenis van iemands lichamelijk 

functioneren minutieus is vastgelegd. Dat roept de vraag op in hoeverre de huidige wetgeving over 

de bescherming van persoonsgegevens en het medische beroepsgeheim aangepast moet worden 

aan deze technologische ontwikkelingen. 

  

Hiervoor zal allereerst meer duidelijkheid moeten komen over het gebruik van de informatie: gaat 

het hier om zorg, om onderzoek, om beide op verschillende momenten of om een diffuse com-

binatie van beide? Zoals hierboven is aangeduid, verliest dit onderscheid door de moleculaire 

geneeskunde zijn vanzelfsprekendheid. De karakterisering van het gebruik is echter wel relevant 

om te bepalen wanneer en onder welke voorwaarden gegevens voor anderen toegankelijk mogen 

zijn. De vervaging van het onderscheid tussen onderzoek en zorg roept de vraag op of er nog 

zinvolle drempels opgeworpen kunnen worden tussen databestanden die bedoeld zijn voor gebruik 

in de zorg en databestanden die voor onderzoeksdoeleinden worden aangelegd. Een strikte 

scheiding tussen beide, waarbij in het laatste geval de gegevens anoniem of gecodeerd worden 

verwerkt en in het eerste geval persoonsgebonden blijven, lijkt zoals gezegd op het eerste gezicht 

wenselijk. Dat maakt het echter wel veel moeilijker om onderzoeksgegevens snel terug te koppelen 

naar individuen die baat zouden kunnen hebben bij de nieuwe informatie. Als onder invloed van de 

moleculaire geneeskunde de zorg zelf in het teken komt te staan van permanent onderzoek, zal 

debat over de mate van bescherming van persoonsgegevens noodzakelijk zijn en zullen creatieve 

nieuwe oplossingen moeten worden gezocht.  

 

Ook als we de blik alleen op de gevolgen van moleculaire geneeskunde voor de zorg richten, is 

privacy een belangrijk aandachtspunt. Enige tijd geleden waarschuwde het College Bescherming 

Persoonsgegevens (CBP) er nog voor dat de plannen voor een nationaal elektronisch 

patiëntendossier iemands medische gegevens wel erg gemakkelijk toegankelijk maken. Alle 

hulpverleners zouden toegang tot alle dossiers krijgen om in noodgevallen een snelle 

informatievoorziening te garanderen. Het CBP deed aan die laatste overweging niets af, maar 

suggereerde dat hulpverleners die een dossier willen openen van een patiënt waarmee zij tot dan 

toe niets te maken hebben, op zijn minst een waarschuwing te zien moeten krijgen. Bovendien zou 

geregistreerd moeten worden wie welk dossier heeft bekeken (Vermeulen 2007). Dat laatste is 

uiteraard alleen zinvol als die registratie op een of andere manier ook gevolgen heeft, bijvoorbeeld 

in het tuchtrecht van een professie. 

  

Voor een deel zou de discussie over toegankelijkheid van dossiers dus al afgesloten kunnen zijn als 

de moleculaire geneeskunde echt op stoom komt. Als er werk wordt gemaakt van de voorspellende 

en preventieve mogelijkheden, gaat het echter niet alleen om patiëntendossiers, maar om 

‘burgerdossiers’ die in principe een leven lang meegaan. Welke zorgverleners daar toegang toe 

krijgen, is nog een geheel open vraag. Naast de huisarts, de medisch specialisten, verpleging en 

paramedici zou er een heel nieuwe groep van preventiewerkers kunnen ontstaan voor wie dit type 

dossier het werkterrein bij uitstek zou kunnen zijn. Terwijl medische professionals zich tot nu toe 

voornamelijk bezighouden met dossiers van mensen die klachten hebben, hebben deze 

‘burgerdossiers’ betrekking op alle mensen, ook op degenen zonder klachten. Wat dat betekent 

voor de bestaande professies valt niet te voorspellen, maar het ligt voor de hand dat bestaande 



 98 

rollen en verantwoordelijkheden, ook wat betreft de bescherming van en toegang tot per-

soonsgebonden informatie, herschikt zullen worden.  

 

Verder valt te verwachten dat ook anderen dan zorgverleners, zoals zorgverzekeraars, werkgevers 

en de overheid, belangstelling zullen hebben voor de informatie over individuen in die dossiers. 

Welke gevolgen zou dat moeten hebben voor de regulering van privacy en voor zoiets als het 

medische beroepsgeheim? Moet dat worden uitgebreid naar andere beroepsgroepen, moet het juist 

worden gerelativeerd, of is het zelfs een archaïsch overblijfsel uit voorbije tijden dat helemaal kan 

worden afgedankt? Als gezondheid steeds meer als een kwetsbaar goed wordt gezien dat continue 

zorg behoeft, moeten we dan ook niet bereid zijn de benodigde informatie daarvoor met alle 

potentiële betrokkenen te delen? Een werkgever kan dan bijvoorbeeld rekening houden met 

iemands constitutie, en een verzekeraar kan een pakket op maat aanbieden. Als de zorg voor 

gezondheid zo een collectieve verantwoordelijkheid wordt, hoeft het delen van informatie niet per se 

verwerpelijk te zijn. Ook hier hangt veel, zo niet alles, af van de manier waarop informatie gebruikt 

gaat worden.  
 
 
Medische regelgeving  
 

Zowel de waarde van lichamelijke integriteit als die van privacy is neergeslagen in de regelgeving 

die specifiek het medische domein reguleert. Het principe van de autonomie van de patiënt dat aan 

de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ten grondslag ligt, en de 

uitwerking daarvan in de eis van informed consent, geven uitdrukking aan de gedachte dat 

eenieder zeggenschap over zijn eigen lichaam en medische persoonsgegevens dient te hebben. In 

de Wet op het Medisch Onderzoek (WMO) is vastgelegd onder welke voorwaarden medisch 

onderzoek aan mensen mag worden verricht. Ook hier spelen informed consent en bescherming 

van de privacy een belangrijke rol. En in de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO), ten slotte, is 

vastgelegd onder welke voorwaarden medisch onderzoek mag worden aangeboden aan (delen 

van) de bevolking. Daarbij staan de principes dat burgers tegen onnodig onderzoek beschermd 

moeten worden en dat deelname vrijwillig moet zijn, voorop. Zoals hierboven al is aangeduid, kan 

de moleculaire geneeskunde deze onderscheidingen echter danig aan het wankelen brengen. Wat 

is (reguliere) zorg en wat is (experimenteel) onderzoek? Wat is persoonsgebonden onderzoek en 

wat is bevolkingsonderzoek? En waar trekken we de grenzen van het medische domein? Want als 

we lichamelijke functies kunnen monitoren, kunnen we die informatie ook voor doelen gebruiken 

waarvan het medische karakter niet zo duidelijk is. Volstaat het dan wel om alleen het medische 

domein te reguleren? 

 

Het lijkt niet erg aannemelijk dat het principe van autonomie plotseling minder belangrijk zal worden 

gevonden. Het is echter makkelijker voorstelbaar dat de informed consent-procedures andere 

vormen gaan aannemen. Zo zou er overgestapt kunnen worden naar een ‘geen bezwaar-systeem’ 

– men gaat uit van toestemming tenzij er bezwaar wordt gemaakt – of naar zogenaamde ‘waivers’ – 

er wordt eenmalig toestemming verleend voor al het mogelijke toekomstige gebruik van 

lichaamsmateriaal. En zoals al eerder opgemerkt bij de bescherming van lichamelijke integriteit, zal 

er moeten worden nagedacht over de status en beschermwaardigheid van elektronische informatie 

die uit een lichaam kan worden opgevangen. Wat dat betreft valt er voor de Wet Zeggenschap Li-

chaamsmateriaal nog een belangrijke hobbel te nemen. 
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Op een wat concreter niveau zullen vermoedelijk de beoordeling en toelating van nieuwe 

geneesmiddelen, hulpmiddelen en diagnostica bekeken moeten worden. Nu al vallen sommige 

moleculaire technieken tussen wal en schip, omdat ze tegelijkertijd diagnosticeren en therapeutisch 

werk doen (de zogenaamde theranostica). De roep om een minder gedifferentieerde regelgeving 

zal vermoedelijk alleen maar sterker worden. Dat houdt ook in dat er een nieuwe balans gezocht 

moet worden tussen veiligheid en de snelheid waarmee medisch-technische vooruitgang kan 

worden geboekt. Op dit moment verschilt die nog per domein (voor geneesmiddelen zijn de eisen 

het striktst en zijn de ontwikkelingstermijnen dus ook het langst).  

 

Een laatste veld van regelgeving betreft niet zozeer het medische domein zelf, maar de 

poortwachtersfunctie die dit domein heeft voor andere domeinen. Als de grens tussen gezondheid 

en ziekte minder scherp wordt en gezondheid continue zorg behoeft, welke gevolgen heeft dat dan 

voor de opvattingen over ziektekosten, legitiem ziekteverzuim, en arbeidsongeschiktheid? Moet 

preventieve zorg bijvoorbeeld in het basispakket vergoed worden? Voor iedereen, of alleen tot 21 

jaar, zoals nu bijvoorbeeld voor tandartskosten het geval is? Daarmee zou de overheid een signaal 

afgeven dat zij het belangrijk vindt dat alle jeugdige burgers een goede gezondheidsstart maken, 

waarna zij zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen – en hopelijk ook eerder geneigd zijn om 

dat te doen. Bij de regulering van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is het een interessante 

vraag welke rol klachten zullen spelen bij het vaststellen van legitiem arbeidsverzuim. Nu zijn 

klachten doorgaans nog het belangrijkst, en die dienen dan bevestigd te worden door symptomen 

(waargenomen door een professional en de beschikbare technologie). Het is niet ondenkbaar dat 

die verhouding gaat veranderen als presymptomatische zorg breed ingang vindt. Het hoeft dan 

overigens niet uitsluitend te gaan over verzuim; het zal vermoedelijk vaker gaan over de vraag in 

hoeverre iemand aanspraak kan maken op aanpassingen in de werksituatie om zijn gezondheid te 

bevorderen of te bewaken. Uiteindelijk zal het erom gaan welke plaats wij in ons (samen)leven 

willen inruimen voor de zorg voor gezondheid.  
 
 

4.7 Besluit 

In het voorgaande heb ik geprobeerd de ontwikkelingen, verwachtingen en beloften op het gebied 

van de moleculaire geneeskunde in kaart te brengen, en aan te duiden op welke punten zij mogelijk 

verschuivingen in onze symbolische orde teweegbrengen. Daarbij werd duidelijk dat er nog heel 

wat hobbels genomen moeten worden voor er werkelijk sprake is van een moleculaire ge-

neeskunde. Juist een toekomstbeeld dat speculeert op de convergentie tussen zulke uiteenlopende 

terreinen als de biomedische wetenschap, de nanotechnologie en de ICT, kan op elk van die ter-

reinen obstakels tegenkomen die verhinderen dat de droom ook werkelijkheid wordt. Of (laat staan 

wanneer en hoe) het consultatiebureau voor het leven ooit een zinvolle mogelijkheid wordt, is een 

open vraag. Aan de ene kant zijn allerlei vormen van moleculaire geneeskunde al in ontwikkeling, 

aan de andere kant zijn de verwachtingen soms wel erg hooggespannen. 

  

Ethische reflectie op dergelijke toekomstbeelden is niettemin van belang, omdat die beelden 

richting geven aan actuele ontwikkelingen in wetenschap en techniek. Kritisch onderzoek naar het 

realiteitsgehalte van die droombeelden is daarbij een voorwaarde. Juist als te verwachten valt dat 

de moleculaire diagnostiek minder perfecte (meer ambigue, of onbetrouwbaarder) resultaten zal 
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produceren dan wordt gehoopt, moet de vraag worden gesteld hoe we daar het best mee kunnen 

omgaan. Vroegtijdige reflectie op technologische toekomstdromen kan dus bijdragen aan een 

afgewogen oordeel over de wenselijkheid van die droom, maar ook aan het anticiperen op de 

onvolkomen realisatie ervan. 

  

Dat de ontwikkelingen soms ook minder revolutionair zijn dan de betrokkenen suggereren, is al 

evenmin een reden om van vroegtijdige ethische reflectie af te zien. Ook al hebben we (een deel 

van) de vragen en problemen eerder gezien, dan wil dat niet zeggen dat we er ook een goed 

antwoord op hebben. Het betekent wel dat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Reflectie 

op de moleculaire geneeskunde kan zeker aan kracht winnen door parallellen te trekken met 

eerdere discussies over bijvoorbeeld bevolkingsonderzoek of genetische testen. 

  

Ten slotte leidt vroegtijdige reflectie op nieuwe of opkomende technologieën heel vaak ook tot 

nieuw inzicht in bestaande praktijken. Juist dat wat eerst zo revolutionair leek, blijkt al veel langer 

gaande in breed geaccepteerde praktijken. Daarin zou men een bevestiging kunnen zien van het 

‘precedent-argument’ dat in discussies over nieuwe technologieën zo vaak opduikt: we hebben de 

deur voor die ontwikkeling allang opengezet, dus we kunnen hem nu niet plotseling dichtgooien. 

Mijns inziens werkt deze observatie echter net zo goed, of nog beter andersom: als we zorgen over 

die toekomstbeelden hebben, moeten we toch nog eens kritisch naar onze huidige praktijken en 

instituties kijken.  

 

Als we die aanmaning ter harte nemen voor de moleculaire geneeskunde, dan zijn er wat mij betreft 

minstens twee afsluitende observaties te maken. Allereerst: wie het consultatiebureau voor het 

leven geen aanlokkelijk perspectief vindt, moet nog eens goed nadenken over de wenselijkheid van 

onze jeugdgezondheidszorg. Zeker met de huidige kabinetsplannen (in sommige plaatsen trouwens 

al praktijk) om van elk kind bij de geboorte meteen een risicoprofiel te maken en dat gedurende de 

hele jeugd te gebruiken en aan te vullen, is de kloof tussen heden en toekomst misschien minder 

groot dan men zou denken.  

  

Ten tweede maakt de moleculaire geneeskunde duidelijk dat de grens tussen (experimenteel) 

onderzoek en (reguliere) zorg veel minder hard is dan wij graag willen geloven. Ook wat vandaag 

de dag voor reguliere zorg doorgaat, heeft vaak het karakter van een experiment met onzekere 

uitkomsten. Technieken en handelingen die hun waarde in bepaalde situaties hebben bewezen, 

worden gemakkelijk overgezet naar andere situaties, waar hun werking nog niet echt is vastgesteld. 

Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, zo luidt de disclaimer 

van beleggingsreclames. Maar die is evengoed van toepassing op de nieuwe technologische 

praktijken in de moleculaire geneeskunde. Daarom is permanente ethische reflectie op de zorg 

gewenst. In plaats van het ethisch debat voornamelijk te richten op de vraag of een bepaalde 

technologie toelaatbaar is, doen we er beter aan de veelvormigheid van technologische praktijken 

voortdurend kritisch te volgen – dat is in elk geval een belangrijke algemene les die reflectie op de 

moleculaire geneeskunde ons leert.  
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