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I. Het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek  
 
 

      
 
 

WAT -Doelstellingen 
 
Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (hierna ook ‘Comité’ genoemd) werd opgericht bij een 
samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de Gemeenschappen op 15 september 1993. 
Het stelt zich als doel een antwoord te formuleren en advies te verlenen m.b.t. de ethische vragen 
waarmee zorgverleners zich geconfronteerd weten op het terrein, en die zich afspelen op het vlak 
van de biologie en de gezondheidszorg. Tegelijk wil het Comité de brede bevolking informatie 
verstrekken inzake deze problematieken en haar standpunten en aanbevelingen op een transparante 
manier kenbaar maken.  
 
 

WIE -Samenstelling 
 
Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek is samengesteld uit 16 experten, afkomstig uit 
universitaire kringen (faculteiten geneeskunde, wetenschappen, rechten, filosofie en 
menswetenschappen), 6 praktiserende artsen, 2 advocaten en 2 magistraten),. Daarnaast duiden de 
Koning (federale regering) en de Gemeenschapsregeringen nog 9 extra leden aan. Naast deze 35 
stemgerechtigde leden telt het Comité nog 8 leden met raadgevende stem (zie 
www.health.belgium.be/bioeth, rubriek “Wie zijn wij?”.  
 
Het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek wordt voorgezeten door een lid van het Bureau voor een 
termijn van 1 jaar. Het Bureau heeft een mandaat van 4 jaar en bestaat uit 4 leden, gekozen in de 
schoot van het Comité, en die om het jaar afwisselend als voorzitter worden aangesteld. Ook de 
overige leden van het Comité krijgen een mandaat van eenzelfde termijn van 4 jaar.  
 
 

HOE - Werking 
 
Het Comité kan worden geraadpleegd door de Voorzitters van de Senaat, de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en de Gemeenschapsparlementen, door de leden van de federale 
regering en de Gemeenschapsregeringen, door instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, 
verzorgingsinstellingen of een inrichtingen voor hoger onderwijs en tenslotte  door de commissies 
voor medische ethiek (CME’s), verbonden aan een verzorgingsinstelling of universiteit. 
Particulieren kunnen het comité dus niet vatten, maar het Comité kan wel uit eigen beweging elk 
probleem onderzoeken dat naar zijn oordeel in het kader van zijn opdracht past. 
 
Elke vraag om advies wordt behandeld door een beperkte commissie, die een afspiegeling vormt 
van de samenstelling van het Comité (een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende 
ideologische en filosofische stromingen, een evenwichtig aantal mannen en vrouwen en een gelijk 
aantal Nederlands- en Franstaligen). Na een grondige analyse maakt de beperkte commissie een 
ontwerpadvies op dat wordt voorgelegd aan de plenaire vergadering, die zijn suggesties voor 
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aanvullingen en kritische bemerkingen geeft. De beperkte commissie houdt hiermee rekening en 
integreert ze in het finale advies. 
 
De uitgebrachte adviezen worden verstuurd naar de vraagsteller en de overheden, opgesomd in het 
Samenwerkingsakkoord. Tevens worden ze gepubliceerd op de website van het Raadgevend 
Comité voor Bio-ethiek (zie www.health.belgium.be/bioeth,) of in het Documentatiecentrum van 
het Comité. De bevolking wordt ook betrokken bij de activiteiten van het Comité via zijn 
tweejaarlijkse congressen, waarop telkens een actueel bio-ethisch thema wordt behandeld (zie 
www.health.belgium.be/bioeth, rubriek ‘Events’). 
 
 

PROJECT: Didactische Leeromgeving Ethiek in de Gezondheidszorg 
 
In 2011 vierde het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zijn 15-jarig bestaan en ter gelegenheid 
daarvan ging het de straat op om mensen de vraag te stellen naar wat ze veronderstelden dat de 
taak van het Comité was. Een enigszins verrassend resultaat vind je terug in de filmpjes die hierover 
werden gedraaid (www.health.belgium.be/bioeth, rubriek ‘Events’). Hoewel elk van ons dagelijks 
rechtstreeks of onrechtstreeks te maken krijgt met vragen en situaties die relevant zijn op bio-
ethisch vlak, lijkt het alsof we ons nog niet erg bewust zijn van de nood aan een meer expliciete en 
dieperliggende reflectie erop. Daarom juist wil het Comité zich ten dienste stellen van een breed 
pedagogische reflectie die aangeboden kan worden aan alle geïnteresseerden en meer specifiek aan 
de studenten van bachelor- en masteropleidingen in de gezondheidszorg. Zij zullen in hun latere 
beroepsleven immers veelvuldig en steeds intenser met delicate en/of prangende ethische kwesties 
rond gezondheidszorg te maken krijgen.  
 
Concreet wil het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zijn adviezen vertalen naar een didactische 
leeromgeving voor deze studenten en andere geïnteresseerden. Het is de intentie van het Comité 
dat zij hierdoor ruimschoots op voorhand zouden kunnen kennismaken met de complexe vragen 
en situaties die zich kunnen voordoen in een context van hoogtechnologische en sterk innoverende 
gezondheidszorg, en zich zouden kunnen oefenen in het verwerven van een adequate kritische en 
reflecterende houding hieromtrent.  
 
 

Doelstellingen bij advies nr. 58 :  

 
1. Het algemene systeem van de huidige westerse gezondheidszorg begrijpen en inzien dat er 

belangenconflicten (eventueel belangenvermengingen) kunnen ontstaan tussen de 
verschillende spelers in dit domein (illustraties hiervan aan de hand van concrete 
voorbeelden).  
Begrijpen dat deze belangenconflicten ons voor ethische keuzes stellen. 
Een goed begrip en bewustzijn hebben van onze huidige cultuur inzake emancipatie, 
omgang met beperkingen en grenzen. 

 
De beroepsethiek van de arts (hulpverlener) kunnen schetsen en toelichten. 

 
De belangrijkste punten van de wet op de patiëntenrechten kunnen aantonen. 
Voornamelijk in het licht van de problematiek van de weesgeneesmiddelen: 
1. Zelfbeschikkingsrecht. 2. Recht op voorafgaandelijke en tijdige informatie omtrent het 
ziektebeeld, de prognose, de kostenraming, etc.  
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De inzet en de motieven van de farmaceutische industrie kunnen inzien.  
 
De motieven en streefdoelen van de overheidsinstanties gezondheidszorg kunnen aantonen 
en beoordelen in het licht van de problematiek van 1. Algemeen - Een verzekeringssysteem 
gezondheidszorg dat uit zijn voegen treedt 2. Specifiek – Weesgeneesmiddelen/Dure 
geneesmiddelen. In deze situatie van schaarste: welke rationele en oordeelkundige 
(hervormende, eerder dan besparende) maatregelen kunnen worden getroffen om meer en 
eerder tegemoet te komen aan patiënten die nu te vaak in de kou blijven staan. 
 
Wat zijn gewenste doelstellingen voor de toekomst die de overheid de farma-industrie zou 
willen laten naleven, en specifiek m.b.t. weesgeneesmiddelen, zonder dat deze haar streven 
naar winst zou moeten opgeven ?  
Verantwoorden waarom en hoe deze maatregelen van ethische aard zijn: 
1. Grotere transparantie omtrent de berekening van de prijszettingen. 2. Scherpere 
plafondprijzen. 3. Strengere regelgeving omtrent de duur van het beslissingsproces inzake 
registratie en terugbetaling. 4. Bereidverklaring tot grotere solidariteitsinzet via 
compassionate use, medical need, bijzonder solidariteitsfonds (RIZIV). 5. Aanmoediging 
en toename van klinische studies zodat betrokken ‘risico’- patiënten veel frequenter de kans 
krijgen hieraan te kunnen deelnemen (en desgevallend hierdoor het geteste geneesmiddel 
via deze weg kunnen verkrijgen) en zodat ook het aantal test-patiënten kan worden 
uitgebreid. 6. Aanmoediging van het belang en de impact van patiëntenverenigingen (bijv. 
het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), RaDiOrg1, …) en ouderverenigingen (bijv. 
Duchenne Parent Project, etc.) 

 
 

2. De vijf belangrijkste filosofische theorieën en hun motivaties rond de rechtvaardige 
samenleving begrijpen. Een persoonlijke en genuanceerde reflectie hier omtrent kunnen 
naar voorschuiven.  

 
Wat is telkens de waarde en de kracht (draagwijdte) hierin van de individuele keuzevrijheid ? 
Wat is telkens de waarde en de kracht (draagwijdte) hierin van het onderlinge 
gelijkheidsbeginsel tussen burgers (patiënten) onderling ?  

  
Welke criteria worden gehanteerd om individuele en collectieve vrijheid en gelijkheid op 
elkaar zo goed mogelijk af te stemmen?  
Hoe en in welke mate is deze afstemming (het tot stand komen van een theorie/visie en de 
concrete vertaling ervan) een voorbeeld van solidariteit?  
 
Welke zijn daarin de (eerder) egoïstische aspecten en welke zijn de (eerder) altruïstische 
aspecten.  
Wat is reciprook altruïsme? Wat zijn de voordelen en de beperkingen ervan?  
Wat is speltheorie en waarom heeft het zijn belang in de economie, de sociale 
psychologie,…?  
Licht toe - 1. Hypothetisch verzekeringsexperiment [utilitarisme]. 2. Contracttheorie : een 
collectief beslissingsproces onder een sluier van onwetendheid [egalitarisme]  
Waarin ligt het verschil tussen beide experimenten?  
Licht toe – welke ethische theorie omtrent rechtvaardige verdeling illustreert 1. Het trolley 
probleem a.  2. Het trolley probleem b.  3. Prisoner’s dilemma  4.  Chicken game.  
 

                                                           
1 Rare Diseases Organisation 
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Leiden de criteria in kwestie tot duidelijke aanwijzingen voor ondergrenzen en/of 
bovengrenzen in concrete keuzes voor solidariteitsbijdragen die de burgers gezamenlijk 
willen besteden?  
Staan criteria voor grenzen en de mate waarin een theorie ethisch hoogstaand kan worden 
genoemd met elkaar in verbinding? Ja of nee, en waarom wel of niet.  
 
Het belang van schaarste en keuzeperspectief (het stellen van prioriteiten) kunnen 
toelichten. [egalitarisme] 
De impact (c.q. het belang) van pluralisme inzien en de consequentie van mogelijke 
conflicten tussen deelgemeenschappen onderling. [communitarisme] 
De impact van de gevolgen van een bepaalde keuze kunnen zien. Bijv. opportuniteitskost: 
1 euro kan je maar 1 keer uitgeven. Bijv. een bepaalde keuze impliceert het verlies van een 
andere keuze. [consequentialisme, utilitarisme]  
 
Een persoonlijke opinie kunnen vormen en motiveren omtrent een concrete casus.  
Alle stakeholders hierbij kunnen betrekken. De belangrijke positieve elementen in de 
motivatie evenals de keerzijdes, nl. vage, precaire of onduidelijke of negatieve elementen 
ervan kunnen benoemen en toelichten.   
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II. Uitgangspunt 
 
 
In de afgelopen decennia hebben de medische en therapeutische mogelijkheden in de moderne 
gezondheidszorg een hoge vlucht genomen. De algemeen verhoogde levenskwaliteit en de 
toegenomen emancipatie die deze ontwikkeling met zich heeft meegebracht zijn op zich enkel 
positief te noemen. Evengoed echter is een indirect gevolg van deze ongebreidelde vooruitgang de 
vervaging van de scheidingslijn tussen wat als normaal en pathologisch wordt beschouwd. De 
basale originele insteek van de geneeskunde om zieken te genezen is nu nog slechts een segment 
van de huidige totale opdracht waar de globale gezondheidszorg zich geconfronteerd mee weet. 
Niet enkel het aspect van ‘cure’ staat nog zonder meer centraal, maar evenzeer zijn ‘preventie’ en 
in toenemende mate ‘care’2 op de voorgrond komen te staan. Waar dus vroeger de geneeskunde 
alle middelen inzette om de patiënt van gewisse aftakeling te redden, is ze nu evenzeer en/of in 
grote mate verworden tot het toedienen van comfort en zorg. Paradoxaal genoeg betekent dit niet 
dat we minder eisen zouden zijn gaan stellen aan de gezondheidszorg. Parallel immers met de 
evolutie naar een grotere kwaliteit van leven - in plaats van een louter ‘lang’ leven dat vooral een 
doelstelling was tot aan de tijd dat mensen effectief langer gingen leven-, tekent zich een hang naar 
perfectie en zelfs een vreemdsoortige virtualiteit af, soms te duiden als een verlangen naar de 
maakbare mens, soms echter te duiden als een vurige wens aan de fatale noodzakelijkheid van een 
haast inherente (genetisch of door mutatie of door accident bepaalde) ongelukkige 
gezondheidstoestand te ontsnappen.  
De vraag stelt zich of deze haast onbegrensde vooruitgang altijd alleen maar gunstig is, of meer 
precies, of wat mogelijk is ook steeds verwerkelijking impliceert, en, daarenboven, wie beslist in 
welke middelen we zullen investeren, en in welke mate.  
 

Van mogelijkheid naar werkelijkheid … ?  Voorproefjes : Heiligt het doel de 
middelen? 
 
 

1. Age related infertility  
 

1.A. Eierstokweefsel 
 
Recent nog riep fertiliteitsexpert Petra De Sutter op niet zomaar aan alle technische mogelijkheden 
ook werkelijk gevolg te geven. Niet alles wat kan moet ook kunnen. Met ander woorden: het is niet 
omdat men door een bepaalde ingreep tegemoet kan komen aan een bepaalde nood of wens3, dat 
dit ook daadwerkelijk in de praktijk moet worden omgezet. Concreet heeft professor De Sutter het 
dan bijv. over het invriezen van eierstokweefsel ofwel bij vrouwen van middelbare leeftijd die 
hun kinderwens niet meteen ingevuld zien, maar toch niet graag kinderloos zouden blijven (niet-
medische of sociale indicatie), ofwel bij vrouwen die op heel jonge leeftijd met kanker te maken 
krijgen, en waarbij de stralingstherapie het eierstokweefsel zou kunnen aantasten (medische 
indicatie). Uit het artikel hieronder blijkt echter dat deze procedure zeer duur is, maar vooral niet 
eens veilig (risicovol), en zelfs niet doelmatig (wellicht eerder contraproductief). Het is bovenal het 
criterium van de mogelijkheid tot het aanbrengen van schade dat professor De Sutter aangrijpt om 

                                                           
2 Vooral het geval bij de ‘capabilities approach’ van Amartya Sen en Martha Nussbaum 
3 ‘Nood’ en ‘wens’ zijn van een verschillende orde. Zie infra bij 1.B. Eicellen : het strikte verschil dat sommige leden 
van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek hanteren tussen ofwel medische ofwel sociale indicaties voor het invriezen 
van eicellen, en het respectievelijk opteren voor het wel en niet terugbetalen door de sociale zekerheid. Zie ook infra 
bij Libertarisme en  het ‘two tier’ -systeem : noden kunnen wellicht door ‘iedereen’ financieel gelenigd worden ; 
preferenties/wensen enkel door hen die er de financiële middelen toe bezitten.  
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het invriezen van eierstokweefsel - zelfs bij medische indicatie – als ethisch onaanvaardbaar te 
beschouwen. Het gebrek aan doelmatigheid van de techniek leidt er eveneens toe deze sterk af te 
raden Deze techniek zal immers volgens haar niet leiden naar een betere en rechtvaardiger 
samenleving. 
 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20141005_01304069 
 
 

 
 

 

http://www.health.belgium.be/bioeth
http://www.standaard.be/cnt/dmf20141005_01304069


Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, 2016. Prioriteiten in de gezondheidszorg (lespakket bij advies nr. 58 
over de financiering van dure geneesmiddelen). Zie www.health.belgium.be/bioeth, rubriek Lespakketten. 12 

1.B. Eicellen 
 
1.B.1. Ethisch aanvaardbaar?  
 
Een vergelijkbare vraagstelling was reeds aan de orde in het Advies nr. 57 van het Raadgevend 
Comité voor Bio-ethiek over het invriezen van eicellen in geval van leeftijdsgebonden 
infertiliteit, (Engelse term ‘ARI’ – ‘age related infertility’), die globaal genomen wordt geduid als 
een niet-medische, ofwel sociale indicatie. Over deze techniek is men reeds voldoende zeker dat ze 
een aanvaardbare graad van veiligheid inhoudt en geen ernstig risico inhoudt voor de gezondheid 
van de vrouw. Dit niet-schadebeginsel is in principe voldoende om deze techniek van het invriezen 
van eicellen (in tegenstelling tot het invriezen van eierstokweefsel) als ethisch aanvaardbaar te 
beschouwen.  
 
1.B.2. Terugbetaling? (al of niet financieel ondersteunen door de maatschappij) 
 
1.B.2.1. Medische versus sociale indicatie 
 
Tot nog toe wordt deze techniek niet terugbetaald. Gezien de hoge kostprijs blijkt dat haast enkel 
vrouwen uit de hogere sociale klassen ze zich kunnen veroorloven. De vraag stelt zich of het 
invriezen van eicellen niet ook betaalbaar moeten kunnen zijn voor alle vrouwen, ook voor zij die 
niet de nodige financiële middelen hebben. Voor een aantal leden van het Raadgevend Comité voor 
Bio-ethiek zou terugbetaling echter enkel beperkt mogen blijven tot vrouwen die van de techniek 
gebruiken maken omwille van strikt medische indicaties (zoals premature ovarieel falen, premature 
menopauze). Hun argumenten voor het niet-terugbetalen van de techniek omwille van sociale 
redenen luiden dat 1. Vrouwen zelf verantwoordelijk zijn voor de keuze om hun zwangerschap uit 
te stellen. 2. We meer moeten leren leven met de beperking van tijd en het besef dat niet alles in 
het leven naar wens verloopt. 3. Er gevaar dreigt om maatschappelijke problemen met medische 
middelen op te lossen, nl. dat er nood is aan de bereidheid om het sociale model man-vrouw, het 
model studeren/arbeid/gezin te herzien zodat vrouwen het makkelijker zouden krijgen om hun 
rol als moeder te combineren met hun werk, hun studie en hun gezin.  
 
1.B.2.2. Algemene criteria bij elk soort indicatie : efficacy, effectiveness, efficiency 
 
Voor andere leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek is het verschil tussen een medische 
en sociale indicatie slechts van graduele aard, en kan men het verouderen van de eicellen op zich 
(steeds minder, en van steeds minder goede kwaliteit) als een algemeen verlies van 
vruchtbaarheid/vitaliteit zien. Voor deze leden kan terugbetaling dus zowel in het geval van 
medische en/of sociale indicaties. Zij spitsen de voorwaarden voor terugbetaling dan ook toe op 
drie andere doorslaggevende criteria, nl. die van 1. Efficacy4 (het resultaat, het succes in 
experimentele omstandigheden). 2. Effectiveness5 (de verhouding risico/baten bij het op grote 
schaal toepassen van de techniek buiten elke studiecontext, wat hier nog moet aangetoond worden). 
3. Efficiency (kosten-batenanalyse).6 We zullen verderop zien dat op een zeer analoge wijze deze 
zelfde drie criteria van toepassing zullen blijken bij de vraagstelling naar de terugbetaling van dure 
(wees)geneesmiddelen.  
 
In functie van een concrete invulling van deze drie voorwaarden, formuleerden deze leden van het 
Comité de suggestie te opteren voor een gedeeltelijke (i.p.v. een volledige) terugbetaling die is 

                                                           
4 Algemene definitie in “Oxford dictionaries”: the ability to produce a desired or intended result. 
5 Algemene definitie in “Oxford dictionaries”: the degree to which something is successful in producing a desired 
result; success: the effectiveness of the treatment. 
6 De leden van de eerstgenoemde groep gaan met deze criteria akkoord in het geval van medische indicatie.  

http://www.health.belgium.be/bioeth


Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, 2016. Prioriteiten in de gezondheidszorg (lespakket bij advies nr. 58 
over de financiering van dure geneesmiddelen). Zie www.health.belgium.be/bioeth, rubriek Lespakketten. 13 

ingegeven door volgende beperkende vragen : 1. Wat is de toelaatbare leeftijd van de vrouw om op 
deze techniek aanspraak te kunnen maken: de bovengrens werd bepaald op 40 jaar (criterium van 
de kosten/batenanalyse gericht op het mogelijke resultaat of ‘succes’). 2. Wat is de kans dat de 
vrouw in kwestie effectief later terugkeert om deze ingevroren eicellen daadwerkelijk te ‘gebruiken’ 
(utilisatiegraad: zowel bij medische als sociale indicatie blijkt deze eerder laag te zijn). 3. Wat is de 
kans dat deze gebruikte eicellen dan ook effectief tot een zwangerschap zullen leiden 
(kosten/batenanalyse).  
 
 

2. Dolly 
 
Een extreem voorbeeld van het spanningsveld tussen mogelijkheid en (akelige) werkelijkheid, dat 
intussen clichématig is geworden, is dat van het schaap Dolly. De destijds nakende (beangstigende) 
mogelijkheid tot klonen is gelukkigerwijs niet tot realiteit verworden. De echte inzet van het klonen 
was om door middel van wijzigingen van genetische cellen patiënten te helpen die leden aan 
hemofilie. Ook zou het klonen een hulp bieden bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Toch 
werd de uiteindelijke stap niet gezet gezien de eventuele meerwaarde voor patiënten niet 
doorslaggevend was tegenover het immense risico dat zou moeten worden genomen, namelijk het 
ontstaan van klonen als reële vleesgeworden verdubbelingen van individuele mensen. Het doel 
heiligde duidelijk niet de middelen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UbeebNY2FM8 
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3. NIPT 
 
Wat dan bijvoorbeeld met pakweg, veel recenter, en heel wat minder betwist of betwijfeld, de 
screening op een afwijking van het chromosoom 21 (syndroom van Down), de NIP-test7 (niet-
invasieve prenatale test), die nochtans, op dit ogenblik, heel duur uitvalt. Deze is een kwalitatief 
hoogwaardig en zo goed als risicoloos instrument (dus ethisch aanvaardbaar geacht en ter 
vervanging van de vroegere risicovolle vruchtwaterpunctie) dat bij de meerderheid van zwangere 
vrouwen nu al wordt uitgevoerd bij hun controlebezoek aan de gynaecoloog.  
De terugbetaling in de nabije toekomst lijkt verzekerd, al was het maar om het simpele feit dat deze 
test een verminderd aantal miskramen met zich meebrengt, en dus sowieso complicaties en kosten 
bespaart voor het ziekenhuis.  
Als we er echter van uitgaan dat het verwerven van informatie en kennis meestal gericht is op het 
nemen van bepaalde actie, hoe groot is dan de kans dat, bij een positieve NIP-test, de vrouw (en 
haar partner) in kwestie beslissen om toch niet in te grijpen (aborteren)? Maar voorafgaand nog, 
hoe groot is de kans dat een zwangere vrouw beslist de test niet te laten doen (des te meer in de 
zeer nabije gegevenheid dat de test voor een groot deel terugbetaald zal worden), of eerder nog, 
kan zij daar überhaupt wel voor kiezen? In dit verband kan men de echte keuzevrijheid van bijv. 
de patiënt t.o.v. het ‘gezondheidssysteem’ aankaarten, dat vaak al onopgemerkt een impliciet pad 
voor die patiënt heeft uitgetekend8. Hier sluit het recente artikel van Ignaas Devisch in DS van 
18/2/2015 bij aan : ‘Kiezen doe je nooit in het luchtledige’.  
 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150217_01534564 
 
 

4. Diabetes 
 
Dit brengt ons bij diabetes-type 2. Deze variant van diabetes is een wijdverspreide aandoening die 
in de meeste gevallen het gevolg is van een ongezonde levensstijl, zoals suikerrijk eten, roken, 
weinig lichaamsbeweging, en die dikwijls gepaard gaat met obesitas. Precies omdat zoveel mensen 
hiermee te kampen hebben, zet de farma-industrie massaal in op de productie van geneesmiddelen 
die hieraan verhelpen. Bij dit soort aandoeningen als diabetes-type 2 is de concurrentie onder de 
verschillende farmaceutische bedrijven dan ook zeer groot, en komen er bijgevolg heel veel 
verschillende varianten (merknamen) van één en dezelfde stofnaam op de markt om aan de 
diabetes-type 2 - patiënt te verkopen.9 
 
Maar is het gevolg van het groot aantal mensen dat aan diabetes lijdt niet indirect ook dat de ziekte 
zelf in stand gehouden wordt? Immers, productie op grote schaal impliceert zeer goedkope 
geneesmiddelen en dit kan de bevolking het signaal geven dat er voor een ongezonde levensstijl als 
overgewicht, roken, en suikerrijk eten een heel simpele makkelijke oplossing bestaat die de 
onderliggende oorzaken niet al te fel in vraag stelt. Zou het daarom niet beter zijn om eerder op 
bewustmaking en preventie in te zetten bij de bevolking zodat diabetes als aandoening afneemt, de 

                                                           
7 Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek bracht op 9 mei 2016 advies nr. 66 uit betreffende de ethische uitdagingen 
gesteld door de niet-invasieve prenatale diagnostiek (NIPT) voor trisomie 21, 13 en 18. 
8 De NIP- test werd tot op heden nog niet door het RIZIV goedgekeurd voor terugbetaling en behoort dus nog niet 
tot het basispakket van de hele bevolking). Sommige mutualiteiten bieden echter al wel een terugbetaling aan indien 
men intekent op hun zgn. ‘voordelenpakket’. 
9 De apotheker heeft weliswaar de verplichting bij voorschriften op stofnaam steeds de goedkoopste variant te 
verkopen, maar niet alle artsen schrijven nu eenmaal hun patiënt het middel voor op stofnaam. Hier stelt zich nl. het 
probleem van de incentives die de arts krijgt van de farma-industrie, een mooi verpakte reclameboodschap : ‘gelieve 
ons geneesmiddel voor te schrijven, de allerbeste keuze’. Hiertegenover werd echter in het recente akkoord van 2015 
tussen artsen en ziekenfondsen de richtlijn ingevoerd dat artsen zouden worden aangemoedigd het generieke 
(goedkoopste) geneesmiddel voor te schrijven of de stofnaam, en daarbij zouden beloond worden. 
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kosten voor de gezondheidszorg worden gedrukt en deze desgewenst geherinvesteerd kunnen 
worden voor aandoeningen waarbij preventie niet aan de orde is, die m.a.w. ‘onvermijdelijk’ zijn?  
Ethisch gezien klinkt de vraag dan als volgt : moeten we wat massaal voorkomt louter omwille van 
het massaal voorkomen zelf daarom extra gaan steunen?  
 
 

5. Weesgeneesmiddelen 
 
Vergelijk bijv. deze kwestie, mutatis mutandis, met het Mattheüs-effect10. Zeer simpel uitgedrukt, 
en analoog met deze ‘logica’, zou wie een ‘doorsnee’ geneesmiddel nodig heeft, steeds meer op 
financiële steun kunnen rekenen, terwijl wie een minder voorkomend geneesmiddel (c.q. een 
weesgeneesmiddel) nodig heeft, juist omwille van zijn marginale plaats op het spectrum van de 
frequentie van aandoeningen op minder geldelijke steun kunnen rekenen. Zoals hierboven 
uitgelegd, is dit commercieel perfect logisch. Ethisch gezien is het dat echter helemaal niet. 
Een andere illustratie van de omgekeerde evenredigheid tussen geldelijke tegemoetkoming en 
frequentiegraad is het feit dat hoe kleiner een huishouden is, hoe groter de huishoudkosten zijn 
(terwijl naarmate het huishouden groter is, de kosten lager worden). Een huishouden met meerdere 
personen is dus proportioneel minder duur. Single zijn wordt in dit opzicht dus benadeeld. Tot slot 
zijn ook de peperdure weesgeneesmiddelen voor mensen met een zeer zeldzame aandoening een 
illustratie van deze logica.  
 
Cfr. Artikel uit De Standaard : ‘Klein huishouden, grote melkkoe’.  
http://www.standaard.be/cnt/dmf20151021_01931974 
 

  
 
 

6. Tante Biotica 
 
Een ander nevenverschijnsel van ondoelmatig en zelfs overdadig voorschrijfgedrag is de mogelijke 
resistentie die optreedt. Al lijkt dit probleem op het eerste gezicht niet meteen relevant voor deze 

                                                           
10 Van Daele: “het effect dat aan degene die reeds veel heeft (geld, roem, e.d.), nog meer gegeven wordt, m.n. de 
omstandigheid dat degenen die ze het minst nodig hebben, het meest profiteren van door de overheid in het leven 
geroepen voorzieningen – naar Mattheus 25:29”. 
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studie, men zou deze dreigende resistentie kunnen beschouwen als de boemerang die in het gezicht 
in het gezicht van de over-consumerende mens dreigt terug te keren. Metaforisch gezien kan men 
zich de plaag van supergewapende bacteriën die tegen ons de aanval komen inzetten wel 
voorstellen, een beetje zoals de zwermen sprinkhanen in de 10 plagen van Egypte. (‘immanente 
rechtvaardigheid’?!11) 
 

 
 
Een interessant weetje is dat recent Maggie De Block campagne voerde aan de hand van het 
stripverhaal Tante Biotica12 om het onverantwoorde voorschrijven en gebruik van anti-biotica 
tegen te gaan. Niet alleen voorkomt men daarbij mogelijke resistentie, maar leidt rationelere 
omgang met het geneesmiddel tot besparing. 

 

 

 

 

                                                           
11 Naar mgr. A. Joseph Leonard’s omstreden uitspraak  

12 http://www.gebruikantibioticacorrect.be/nl/tante-biotica 
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*  *  * 

 

Even op een rijtje zetten….  

Criterium voor principiële fundamenteel ethische aanvaardbaarheid:  

Geen ernstig risico voor gezondheid / aanvaardbare graad van veiligheid 

(geen schade) 

Criteria voor ethische en gezondheidseconomische toelaatbaarheid:  

1. Efficacy (doeltreffendheid : de kans op succesvol resultaat)  

2. Effectiveness (risico-baten/graad van succes op grote schaal, buiten 

de studiecontext) 

3. Efficiency (kosten/batenverhouding)  

4. Betaalbaarheid (toegankelijkheid) 

 

*  *  * 
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III. Ethische probleemstellingen. Hermeneutische knooppunten. 
 
 

1. Keuzeplicht van onbewuste patiënten in een machinaal gezondheidssysteem? 
 
Maar wie of wat is het systeem? Tot het ‘gezondheidssysteem’ behoren artsen, hulpverleners, maar 
tegelijk de overheid, de mutualiteiten/verzekeringsmaatschappijen, en de farmaceutische industrie. 
Enigszins daarbuiten zou men de wetenschappelijke departementen en researchlabo’s/spin-offs 
van universiteiten kunnen situeren, gezien ze wel onderzoek doen naar het verbeteren van de 
gezondheidszorg maar toch min of meer onafhankelijk zijn (of zouden moeten zijn) van de 
sponsorende industrie. Simpel gezegd kan men dan bijv. stellen dat wetenschappelijke research ‘an 
sich’ uitsluitend tot doel heeft zichzelf steeds te verbeteren en te verfijnen. De industrie heeft als 
doel winst te maken, en biedt bovendien werkgelegenheid.  
Onder de overheid begrijpen we in deze context onder meer: het Europees 
Geneesmiddelenagentschap (EMA), de FOD Volksgezondheid, het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en daarbinnen meer specifiek de Commissie Tegemoetkoming 
Geneesmiddelen (CTG).   
Een geneesmiddel kan pas op de markt worden gebracht wanneer er een vergunning voor het in 
de handel brengen (registratie of marketing authorisation) is verleend door de minister van 
Volksgezondheid (FAGG) of (meestal) door de Europese Commissie (EMA). Deze vergunning 
wordt pas verleend nadat er uitvoerige klinische proeven bij de mens zijn gebeurd. Het European 
Medicines Agency (EMA) of de nationale structuur (FAGG) samen met de bevoegde Commissie voor 
medische ethiek (CME) evalueren in hoeverre de risico-batenverhouding aanvaardbaar is en de 
proef voldoet aan de ethische standaarden (bijv. bescherming proefpersonen). Het EMA of het 
FAGG houdt zich niet bezig met de sociale aspecten van het gebruik van een geneesmiddel, zoals 
kostprijs, tussenkomst van de gemeenschap, etc.: deze aspecten vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de terugbetalingsautoriteit in elke lidstaat (in ons land is dat de CTG bij 
het RIZIV). 
Bij dit alles staat de overheid voortdurend in verbinding met en pleegt zij overleg met de farma-
industrie. 
De arts volgt o.m. de richtlijnen ingegeven door zijn opleiding en beroepservaring, maar ook 
aangegeven door voorschrijvings- en behandelingsmogelijkheden vanwege de overheid, de farma-
industrie, het ziekenhuis. De patiënt ten slotte heeft idealiter een vertrouwensrelatie met zijn arts 
of andere zorgbeoefenaars en wordt in zijn behoefte naar therapie op een kwaliteitsvolle manier 
begeleid. En dan zijn er nog de spelers op het veld van de verzekering, die in principe de kaart van 
de patiënt trekken, onderhevig aan verzuiling en dus elk afzonderlijk gekenmerkt door geheel eigen 
keuzes en accenten inzake terugbetaling.13 
 
In werkelijkheid echter is dit raderwerk van actoren die allen wederzijds op elkaar zijn aangewezen, 
en voortdurend op elkaar inspelen vaak een getouwtrek en eerder een kwestie van ‘lichte dwang’, 
‘manipulatie’ en van quid-pro-quo’s. De overheid en de farma-sector hebben in realiteit elk hun 
eigen belangen te verdedigen waarbij miljarden euro’s op het spel staan. Zij wedijveren beide om 
hun ‘eigen vooropgestelde prijs’ voor een bepaald geneesmiddel in de wacht te kunnen slepen : 
voor de farma-sector liefst een zo hoog mogelijke prijs ten behoeve van een maximale winst; voor 
de overheid liefst een zo laag mogelijke prijs om de nationale begroting van volksgezondheid op 
peil te houden, en om de patiënt een zo breed mogelijke toegang te verlenen tot gezondheidszorg 
(in termen van betaalbaarheid). In 2013 kwam in de media de chantage aan het licht waaraan het 

                                                           
13 Over de terugbetaling van deze NIP-test, al of niet, geheel of gedeeltelijk, voeren de verscheidene 
mutualiteiten/verzekeringsmaatschappijen in ons land een verschillende politiek.  
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farma-bedrijf Alexion zich bezondigd had door de ouders van de zieke Viktor te laten optreden in 
een mediacampagne, alzo de gemoederen van de overheid en de bevolking te bespelen, en de 
vraagprijs voor Soliris van ongeveer 18 000 euro per maand binnen te halen. 
 
In werkelijkheid echter voelt ook de arts zich in zijn ‘voorschrijfgedrag’ heel vaak gekneld tussen 
de incentives van de farma-industrie. De informatie die de arts krijgt over het aanbod aan 
geneesmiddelen is niet neutraal, maar gekleurd door de industrie die zijn keuze voor dit of geen 
geneesmiddel beïnvloedt. De arts voelt zich dus vaak gekneld tussen deze ‘incentives’ en zijn 
beroepsethiek. Er bestaat reeds een aanmoedigingsmaatregel van de overheid om de arts te laten 
voorschrijven op stofnaam (het werkzaam bestanddeel) en niet op merknaam, maar daartoe bestaat 
geen verplichting, en dus voelen vele artsen zich toch niet geneigd hun bijdrage te verlenen aan een 
rationalisering van de gezondheidskosten.  
 
In werkelijkheid echter willen ook de mutualiteiten hun boekhouding graag gezond houden, en 
willen zij dus tegelijk de patiënten voor zich winnen met de belofte van financieel gunstige 
vergoedingen en dingen zij ook naar de budgetten van de overheid. Omgekeerd wil de overheid 
dat de mutualiteiten een zo efficiënt mogelijke dienstverlening garanderen wat zich bijv. concreet 
vertaalt in de wens om eerder een adviserende rol te gaan spelen in plaats van een louter 
administratieve (loketfuncties), en om bijv. enkel nog ‘evidence-based’-terugbetalingen te 
garanderen.  
 
In werkelijkheid echter heeft de arts vaak helemaal niet zo veel tijd om daadwerkelijk naar de patiënt 
te luisteren en oor te hebben voor de eventuele dieperliggende existentiële achtergrond van de 
patiënt. Het gesprek tussen arts (bij uitbreiding tussen zorgverleners) en de patiënt is daarentegen 
vaak strikt afgemeten in de tijd, en eerder van een technische, ingrijpende en efficiënte orde : ‘voor 
dit probleem bestaat deze oplossing’, en ‘dit zijn de te volgen stappen’. De kans is groot dat 
hierdoor een belangrijk deel van het verhaal dat nochtans beslissend kan zijn voor een adequate en 
kwaliteitsvolle therapie gemist wordt.  
 
Kortom, het gezondheidssysteem is fundamenteel gekenmerkt door sterke economische belangen, 
en dit des te meer in de huidige tijden van budgettaire krapte. Het blijkt daarenboven te gedijen als 
iets ‘machinaals’ wat ons impliciet vertrouwd is, maar waarvan we de echte werking achter de 
schermen helaas vaak niet kennen. Tijd dus voor het introduceren van een soort ‘secundair’ 
bewustmakingskader, dat ons kan heroriënteren tot meer weloverwogen keuzes en kan aanzetten 
tot een ethisch verantwoorde structurele hertekening van het zorglandschap waarin de relaties 
tussen de verschillende actoren worden herdacht en dat leidt tot een zuiniger, kwaliteitsvoller en 
optimalere samenwerking.   
 
 

2. Keuzevrijheid van mondige en actieve burgers in een hertekend 
zorglandschap  

 

2.A. Relatie individu - gemeenschap 
 
Zoals intussen is gebleken is de nood of wens van een individu op het vlak van gezondheidszorg 
niet een éénmanszaak. Hoe ‘single’ of ‘wees’ men ook is. De individuele nood of wens in de 
gezondheidszorg is nagenoeg altijd meteen een kwestie van de hele samenleving. Aan elke 
behandeling of therapie hangt nu eenmaal een kostenplaatje vast en de betaling hiervan is een 
gemeenschappelijke aangelegenheid. De verdeling van socio-economische goederen is een 
collectief gebeuren waarin individu en gemeenschap door overleg een overeenkomst dienen te 
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vinden waarbij zowel de gelijkheid en de vrijheid (tot keuzemogelijkheden) van elk individu als van 
de gemeenschap als geheel gevrijwaard dienen te worden.  
Gebeurt de collectieve besluitvorming echter niet over onze hoofden heen, namelijk door de 
hierboven geschetste stakeholders, nl. research, industrie, overheid, mutualiteiten? Je zou hopen 
dat wij als burgers, c.q. patiënten een even groot aandeel in de besluitvorming hebben. In een (goed) 
democratisch bestel gaat (de meerderheid van) de bevolking naar de stembus en maakt hierdoor 
een keuze voor een bepaald politiek gedachtegoed, ook inzake gezondheidszorg. Toch is een 
simpele weerspiegeling van onze democratische stemmen in een concrete politieke vertaling van 
met name dit gezondheidsbeleid dat we willen onderschrijven niet echt werkelijk. De processen in 
de samenleving (zoals deze van politieke besluitvorming) zijn helaas niet zo’n eenduidig lineair 
gevolg van de optelling en verdeling van onze stemmen. Maar veel fundamenteler nog, zou men 
kunnen stellen dat het politieke zelf ook al te vaak onlosmakelijk verstrengeld is met het evidente 
impliciete kader van het ‘systeem’. Dan stelt zich dus de vraag hoe politici kunnen aangemoedigd 
worden een ethisch verantwoorde leidraad te volgen, en dus de moed hebben om tegen de stroom 
in te durven zwemmen. Het is o.m. de taak van filosofen en ethici, werkzaam in de medische ethiek, 
hen een spiegel voor te houden, te beïnvloeden en overtuigen om weloverwogen oordeelkundige 
keuzes te maken voor een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de goederen, d.w.z. die de 
gelijkheid en de keuzevrijheid van de individuele burger maximaal mogelijk maakt.  
 
 

2.A.1. Medicalisering van maatschappelijke problemen  
 
In de meerderheid van de Europese landen (België incluis) wordt uitsluitend in academische en/of 
politieke kringen nagedacht en beslist over wat al of niet kan, en tot welke prijs.  
Toch is het gezondheidsbeleid in wezen direct een zaak van en voor elke individuele burger. 
Hierboven zagen we reeds hoe de techniek van het invriezen van eicellen voor vrouwen die hun 
zwangerschap wensen uit te stellen, veelal terugleidt naar een sociaal en maatschappelijk probleem.  
 
2.A.1.1. Age Related Infertility : preventie?  
 
Mentaliteitswijziging 
Het was deze vaststelling die een deel van Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deed besluiten tot 
een eerder preventieve maatregel voor het probleem van het verouderd demografisch landschap 
m.b.t. de kinderwens. De leden in kwestie stellen voor de aandacht te verschuiven naar het sociale 
zelf, door de structurele maatschappelijke voorzieningen zo te oriënteren dat ze de combinatie van 
studie, gezin en werk voor de vrouw makkelijker maken. Hiermee willen ze een medicalisering van 
sociale en maatschappelijke problemen tegengaan, en een mentaliteitswijziging installeren die 
preventieve invloed kan hebben op het aanwenden van technieken voor leeftijdsgebonden 
onvruchtbaarheid.  
 
Moeders en baby’s in het hoger onderwijs en op het werk  
Concreet zouden universiteiten/hogescholen en bedrijven de mogelijkheid kunnen aanbieden van 
crèches/opvang voor baby’s in hun gebouwen zelf. Er zou bijv. ook een soort examenspreiding 
voor studenten-moeders en/of flexibeler uurroosters voor werkende moeders kunnen aangeboden 
worden. Campagnes14 om vrouwen te stimuleren veel jonger moeder te worden werden dan weer 
eerder als paternalistisch (of zelfs infantiliserend) beschouwd en zouden dan eventueel enkel 
kunnen in het geval van structurele aanvaarding en opvangvoorziening in hoger onderwijs en 
werkplaatsen. 
 

                                                           
14 Bijv. de Italiaanse overheidscampagne in september 2016, www.standaard.be/cnt/dmf20160901_02449441. 
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♣ Opdracht : ‘Je bent de baas van een klein bedrijf. Je moet een nieuwe sales manager aanwerven. 
De mannelijke werknemers klagen dat er teveel werk is omwille van vrouwelijke collega’s die niet 
flexibel genoeg zijn en zich onvoldoende aanpassen aan de uurroosters van de klanten. Wat doe 
je? Beslis je alleen uit de mannelijke kandidaten voor de job aan te werven? Motiveer je keuze. 
 

 
 

 
 
 
Rolmodel man/vrouw 
Ook professor De Sutter stelt de vraag naar hoe we de discriminatie tussen man en vrouw op het 
vlak van studies en huishouden beter kunnen aanpakken. Met een betere verdeling van de rollen 
tussen man en vrouw komt wellicht ook minder druk op het gezin te liggen, wat kan leiden tot een 
snellere uitbreiding van het gezin.  
 
Pedagogische stress vs. hernieuwde autoriteit in het collectief  
Ook dient gezegd te worden dat vele jonge ouders misschien wel wat het noorden kwijt zijn wat 
betreft hun opvoedingstaken. Allen willen ze de perfecte ouders zijn, en allen willen ze hun 
kinderen alle mogelijke kansen aanbieden. Alleen lijken ze vaak niet te weten hoe dat juist moet, 
maar toch alvast zeker niet zoals het ‘vroeger’ was. Ze willen weg van de vroegere autoriteit waarbij 
ouders het gezag behoorlijk strak in handen hadden en een tamelijke duidelijke richtlijn 
uitstippelden. Daarbinnen hadden kinderen wel vrijheid van spel en keuze, maar het kader dat door 
de ouders werd aangeboden was toch van een beïnvloedende aard.  
Echter, om juist deze vrijheid te kunnen aanbieden, die vele jonge ouders zo hoog in het vaandel 
dragen, is er precies eerst nood aan een duidelijk kader. Zonder een vooraf gegeven kader is een 
keuze maken immers niet eens mogelijk. Meer nog, bij gebrek aan dat kader zijn precies vele ouders 
juist zelf de richting kwijt, en volgen ze steeds meer het credo van niets te willen missen, overal te 
moeten zijn geweest, alles te kunnen aanbieden. Het gevolg is stuurloosheid en overmatige stress 
omdat men zich gedwongen voelt om op alle prikkels, oproepen en uitnodigingen in te gaan. ‘Less 
is more’ zou hier kunnen betekenen dat het instellen van een maatschappelijke mentaliteitswijziging 
naar een soberder opvoedingsstijl automatisch minder pedagogische stress met zich meebrengt. 
Zie in dit verband Paul Verhaeghe die gelooft dat de basis van de nieuwe autoriteit ligt in het 
collectief : De samenleving die bottom-up het heft in handen neemt, horizontale systemen in plaats 
van een piramidale hiërarchie. 
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http://www.schamper.ugent.be/557/autoriteit-is-dood-leve-autoriteit  
 

2.A.1.2. NIPT : mentaliteitswijziging?  
 
Op analoge wijze kunnen we ons de vraag stellen of de wens om de NIP-test algemeen toegankelijk 
(terugbetaald) te maken, niet ook een weerspiegeling vormt van een maatschappij die lijdt aan een 
zelfde overdosis ‘off-spring’-stress en een overmatige hang naar perfectie. In de laatste decennia, 
een periode waarin de NIP-test dus nog niet aan de orde was, maar waarin wel reeds 
vruchtwaterpuncties en nekplooimetingen werden uitgevoerd, werden er steeds minder kinderen 
geboren met het syndroom van Down. Terwijl centra voor menselijke erfelijkheid pleiten voor de 
dringende terugbetaling van de NIP-test, en de meeste mutualiteiten zich ook achter deze oproep 
scharen, blijkt het RIZIV geen geld te hebben voor logopedielessen voor mensen met Down. 
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Inclusie door horizontale burger-initiatieven 
Nochtans kunnen mensen met Down heel makkelijk een kwaliteitsvol leven leiden.  
Misschien zou ook hier een mentaliteitswijziging ingang kunnen vinden door de maatschappij meer 
in contact te laten komen met Down-mensen. Het zou immers best kunnen dat potentiële ouders 
die beslissen tot abortus over te gaan bij een positieve NIP-test, nooit eerder in aanraking kwamen 
met een Down-persoon, en dat ook de arts en/of het zorgteam in het ziekenhuis maar weinig 
positieve mogelijkheden schetsen. Dat is bijzonder jammer, want op die manier wordt vaak 
overgegaan tot het vellen van een negatief oordeel zonder dat men volledig op de hoogte is 
gebracht van de ruime concrete realiteit.  
Daartoe is het recente initiatief dat uit Nederland kwam aangewaaid om Down-mensen te laten 
werken in bistro’s en restaurants genaamd Brownies & Downies (http://www.browniesanddownies.
nl) een heel leuk idee. In Heverlee is onlangs een gelijkaardig project van start gegaan : vzw Upside 
Down (http://www.upsidedownvzw.be). Ook kunnen jongeren bijv. meer aangemoedigd worden 
als monitor/monitrice op kamp te gaan met mentaal en/of fysiek gehandicapten. Het bestaan van 
de ouderenvereniging vzw Downsyndroom Vlaanderen (http://www.downsyndroom.eu) kan bijv. op 
materniteiten of bij de gynaecoloog ter sprake worden gebracht. Ook voor moeders die in twijfel 
verkeren over hun beslissing na een positieve NIP-test, of die een zwangerschapsonderbreking 
achter de rug hebben, bestaat er o.m. vzw Levensadem/Souffle de Vie (http://www.levensadem.be), 
een organisatie van een aantal geëngageerde koppels die luisteren, informeren, en materiële hulp 
aanbieden.  
Evenzeer zijn platforms en praatgroepen zoals Cozapo (http://www.cozapo.org) (Contactgroep 
Zwangerschapsafbreking na Prenataal Onderzoek) van grote waarde. Ze helpen ouders die tot 
zwangerschapsonderbreking zijn overgegaan bij het verwerken van het verlies van hun kind, bij 
hun twijfels, schuldgevoelens, rouwervaring.  
 
Inclusie door verticale subsidies ? 
Tegelijk zou de concrete invoering van het inclusief onderwijs wellicht een drempelverlagend 
signaal voor de gehele maatschappij kunnen zijn. Het onlangs ingevoerde M-decreet bracht echter 
heel wat weerstand teweeg. 
 

 
 
 
 
 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140306_064  
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2.A.1.3 Diabetes type 2 
 
Geldelijke ontrading?  
We willen een zo rijk mogelijk gevuld leven, we streven naar een maximale kwaliteit van leven. 
Daartoe behoren zowel een deftig diploma, een interessante carrière, een ruim inkomen, een riante 
woning, gezonde leuke kinderen, een mooi lichaam, een gelukkige geest en vlekkeloos gedrag. In 
de praktijk echter dreigen vaak één en ander van deze idealen toch niet zo makkelijk haalbaar. We 
gaven reeds aan dat er een hellend vlak dreigt om deze maatschappelijke eisen al te vaak en al te 
snel door medische technieken te remediëren. Tegelijk, en dit lijkt op het eerste gezicht paradoxaal, 
kampen we met een groeiend percentage mensen die aan overgewicht lijden. Ook dit kan men 
echter als een uitwas van een ongebreideld aanbod van mogelijkheden en beschikbaarheden aan 
allerhande voeding zien; daarom precies zijn de recente voorstellen tot het invoeren van een suiker- 
en vettaks misschien wel het overwegen waard. Deze taksen zouden alvast een preventieve ingreep 
kunnen vormen op het maatschappelijke probleem zelf van teveel ongezonde voeding. Op die 
manier zouden ziektes als diabetes-type 2 meer voorkomen kunnen worden, eerder dan ze te 
behandelen door massale hoeveelheden medicatie te produceren met een dito kostprijs voor de 
maatschappij. 
 
 

2.A.2. Deelname burgers aan de besluitvorming inzake gezondheidszorg  
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2.A.2.1. NICE : the input of ‘Joe Public’ 
 
In Groot-Brittanië geeft het National Institute voor Clinical Excellence (NICE) al sinds een aantal 
jaar een stem aan haar burgers wat betreft de te volgen sociale en morele richtlijnen voor haar 
gezondheidsbeleid. Het instituut riep in 2011 een Citizens Council bijeen bestaande uit 30 
vertegenwoordigers (die een evenwichtige weerspiegeling van de bevolking uitmaken) die 
gedurende drie jaar in verscheidene workshops nadenken over een aantal prangende ethische 
vraagstellingen in verband met het op stapel staande beleid.15 Deze ‘leken’-burgers worden 
uitgebreid geïnformeerd over het betreffende reflectiemateriaal en stapsgewijs begeleid door 
experts ter zake. Met hun bevindingen wordt achteraf door het NICE rekening gehouden en een 
verslag ervan wordt openbaar gepubliceerd. Het is precies door de deelname van burgers aan de 
besluitvorming van het medisch beleid dat de bijna fysieke mogelijkheid pas echt ontstaat van 
rechtstreekse betrokkenheid en bewustmaking omtrent sociale en maatschappelijke problemen. 
Dan ook kan de kwestie van het gevaar tot medicalisering concreet worden afgetoetst en kunnen 
alternatieve voorstellen voor maatregelen in het vizier komen.  
 
2.A.2.2. Equity  
 
Tot nu toe lieten we 4 criteria aan bod komen die bepalend zijn voor een gezondheidseconomische 
toelaatbaarheid. Een bijzonder belangrijke richtlijn is echter nog niet aan het licht gekomen, en 
komt nu pas, niet zonder toeval, bij de introductie van de burgerparticipatie voor de opbouw van 
een gezond en evenwichtig beleid aan de orde, namelijk ‘equity’ of het feit dat goederen, voordelen, 
en tegemoetkomingen in een samenleving op een faire, eerlijke en rechtvaardige manier moeten 
verdeeld worden16. Het is precies de vraag naar de rechtvaardigheid die het moeilijkst te 
beantwoorden is, omdat mensen deze altijd zullen beantwoorden vanuit de positie waarin ze zelf 
al bepaalde voordelige en nadelige situaties ervaren en ze bijgevolg sneller vanuit egoïstische 
motieven zullen kiezen voor dat waar zij als particuliere individuen zelf beter van zullen worden. 
 
2.A.2.3. Virtuele gelijkwaardigheid 
 
Dit is de reden waarom vele rechtvaardigheidsfilosofen die over een fundamenteel faire opbouw 
van de samenleving hebben nagedacht, daaraan voorafgaand nog, een hypothetische virtuele 
situatie probeerden te bedenken waarin niemand deze of gene sociale positie reeds innam. John 
Rawls introduceerde het filosofisch experiment waarin alle deelnemers onder een sluier van 
onwetendheid zouden tot een consensus komen over een rechtvaardige verdeling zonder dat ze 
zelf wisten welke effectieve plaats ze in werkelijkheid zouden gaan innemen. Ook Daniels, een 

                                                           
15 Onlangs werd bij ons ook een Burgerlabo bijeengeroepen op initiatief van de Koning Boudewijnstichting om te 
reflecteren over het nationale medische beleid. 
16 Let op ! ‘Equity’, of rechtvaardigheid, fairness betekent niet hetzelfde als gelijkheid. Equity is een denser begrip 
dan gelijkheid, want het heeft de verschillen in gelijkheid reeds in rekening gebracht. 
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aanhanger van het utilitarisme, dat het maximale nut (welzijn, plezier, voordeel) nastreeft voor de 
totale groep, kwam later met een enigszins vergelijkbare testmodule : in het hypothetisch 
verzekeringsexperiment ging hij er van uit dat iedereen sowieso zou kiezen zich te laten verzekeren 
tegen ziekte, handicap en ongeluk, dat iedereen voor deze soorten onheil een gelijke kans had, en 
dat er absolute onderlinge gelijkwaardigheid bestond.  
 
2.A.2.4. Schaarste : balans ‘equity’ – ‘efficiency’ 
 
Des te gecompliceerder wordt het echter om fairness zo goed mogelijk in de praktijk te brengen, 
wanneer ook blijkt dat de algemene context er één is van budgettaire schaarste. Dan moet immers 
bovenop de afweging van de rechtvaardige verdeling nog extra worden toegezien op een erg strikte 
en weloverwogen besteding van het geld (cfr de opportuniteitskost : het feit dat je 1€ slechts 1 keer 
aan één welbepaald iets kunt uitgeven).  
 
Voor de leden van het Britse Citizen Council legt professor Sarah Garner het volgende voorbeeld 
ter illustratie en vergelijking van de afzonderlijke waarden ‘equity’ en ‘efficiency’: wanneer je vooral 
focust op efficiency, zal je bijv. voorstander zijn van een snelle treinverbinding die enkel de steden 
Glasgow en Londen aandoet, en daarom in financiële termen behoorlijk gunstig uitvalt. De 
keerzijde is dan wel dat alle mensen die te ver weg wonen van deze steden uit de boot vallen. Wil 
je dan weer aan hen tegemoetkomen, en de treinverbinding voor iedereen in elk dorp en elke stad 
toegankelijk maken, dan doe je dat uit overwegingen ingegeven door ‘equity’. Dan is het nadeel 
weer dat de trein veel frequenter stopt, veel trager rijdt, en veel duurder wordt, en ‘scoor’ je 
automatisch weer slechter in termen van ‘efficiency’.  
 
♣ Opdrachten : 

1. Welke lijken je de omstandigheden waarin je bij het reflecteren over een ‘goed’ 
gezondheidssysteem eerder geneigd bent de waarde ‘efficiency’ te laten gelden. Welke 
lijken je, omgekeerd, de situaties waarbij je eerder zou opteren voor ‘equity’? En 
waarom?  

2. Stel dat je minister van gezondheid bent en kunt bepalen aan welke doelen je 
prioriteit/geld kunt geven. Wat kies je in het volgende geval :  
a. De oudste van je 3 kinderen gaat met de klas een week op schoolreis. Je wil haar 

dat heel graag gunnen maar je hebt het niet breed. Over respectievelijk 2 en 4 jaar 
gaan je 2 jongere kinderen ook diezelfde reis maken, en eigenlijk weet je nu al dat 
je het geld niet hebt/zult hebben om deze reis 3 keer te betalen. Wat doe je?  

b. Er is een nieuwe maar heel dure behandeling op de markt die blinden weer kan 
doen zien. Nadeel is wel dat deze therapie niet van permanente aard is, en dat het 
onduidelijk is hoe lang ze werkzaam zal zijn. Een aantal blinde mensen wil hier 
graag aanspraak op maken.  
Tegelijk zijn er evenzoveel patiënten die lijden aan longkanker doordat ze jarenlang 
gerookt hebben maar waarvan je weet dat de behandeling met een bepaald medicijn 
wel permanent zal zijn en hun nog minstens 8 levensjaren met goeie kwaliteit zal 
opleveren.  
Tot slot zijn er evenveel patiënten die 39 jaar zijn, geen levenspartner hebben maar 
een zwangerschap willen vrijwaren voor later als ze die wel zouden ontmoet 
hebben.  
Aan welke vragen kom je al of niet tegemoet? Welke zijn je prioriteiten en waarom?  

 
 
 

http://www.health.belgium.be/bioeth


Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, 2016. Prioriteiten in de gezondheidszorg (lespakket bij advies nr. 58 
over de financiering van dure geneesmiddelen). Zie www.health.belgium.be/bioeth, rubriek Lespakketten. 29 

2.B. Relatie overheid - farma-sector – mutualiteiten – zorgbeoefenaars - patiënten 
 

2.B.1. Geneesmiddelennota 2020 
 
2.B.1.1. Farma-sector 
 
Beperking bij prijszetting geneesmiddelen : Sluismodel  
Een mogelijke denkpiste zou kunnen bestaan in de invoering van het zogeheten ‘sluismodel’. Uit 
een strategische nota van de CM ‘Geneesmiddelenbeleid 2020’ van 26 mei 201417 blijkt 
bijvoorbeeld dat men over 5 jaar voor de markt van de goedkopere (zeer frequent voorgeschreven 
geneesmiddelen) een ‘sluismodel’ wil gehanteerd zien in functie van een zo efficiënt en zo zuinig 
mogelijke (respectievelijk in termen van tijdsbestek en kostprijs) beslissing wil komen inzake 1. 
Prijszetting en 2. Terugbetaling. Het gaat hier om een soort van aanbesteding waarbij verschillende 
spelers op het farma-terrein hun ‘offertes’ mogen indien en waarbij op voorhand wordt aangegeven 
tegen welke maximumprijs de geneesmiddelen in kwestie mogen worden aangeboden. Tegelijk 
gelden zeer strenge regels inzake bevoorrading. De laagste voorgestelde prijs wordt als basisprijs 
gehanteerd, waarop een onderhandelingsperiode volgt waarin de producenten in de sluis hun prijs 
naar beneden moeten aanpassen. Zo niet, dan zijn de producenten verplicht uit het sluismodel te 
stappen en verliezen ze hun marktaandeel. 
 
Zwakke strategische octrooien aan banden leggen 
Een farmaceutisch bedrijf heeft normalerwijze gedurende x aantal jaar recht op het octrooi over 
haar product. Dit betekent dat geen enkele concurrent het product in kwestie mag namaken. Maar 
zodra het octrooi vervallen is, ligt de weg open voor goedkopere, vaak generieke varianten. Toch 
proberen heel wat farma-reuzen via allerhande illegale achterpoortjes de termijn van het patent te 
omzeilen. Zo sloten ongeveer 10 jaar geleden Janssen-Cilag en Hexal-Sandoz een deal 
waarbij ze gezamenlijk de komst van een goedkopere generieke variant voor fentanyl (een 
middel ter bestrijding van pijn bij kanker) blokkeerden. Hierdoor ontnamen ze de patiënt de 
toegang tot een betaalbaar(der) fentanyl. Ze werden dan ook door de Europese Commissie met 
een monsterboete beloond.  

 
 
 

                                                           
17 https://www.cm.be/binaries/nota-geneesmiddelenbeleid_tcm375-140325.pdf 
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‘Performance Risk Shared Enhancement’ – Risicodeling bij dure potentieel innovatieve 
geneesmiddelen 
Voor nieuwe geneesmiddelen die heel duur uitvallen en waarvan de werkzaamheid (‘effectiveness’) 
op grote schaal (buiten de experimentele context) nog niet bewezen is, lijkt een rationeel 
toekomstplan dat er een gedeeld opvangnet wordt voorzien om de kosten verbonden aan dit risico 
te stutten. In een periode van 3 tot 5 jaar moet de producent de geclaimde meerwaarde op de 
nationale context bewijzen. Indien hij daar niet in slaagt, volgt er een automatische prijsdaling en 
terugbetaling van de ‘onverantwoorde’ meeruitgave aan de ziekteverzekering.  
 
Openbaar maken van resultaten klinische studies  
Op analoge wijze kan men eisen dat de resultaten van klinische studies, precies om de 
werkzaamheid (of effectiveness) van dure potentieel innovatieve geneesmiddelen te testen, 
openbaar geafficheerd moeten worden. Transparantie levert meteen een duidelijk zicht op de 
geclaimde meerwaarde. Een aantal jaar geleden investeerde de overheid zeer sterk in de massale 
aankoop van het middel Tamiflu om een dreigende grieppandemie de baas te kunnen. Na een 
intense strijd om toegang te krijgen tot ‘geheime data’ rond Tamiflu, is uiteindelijk gebleken dat de 
door de producent gepretendeerde werkzaamheid enorm overschat werd en de nevenwerkingen 
schromelijk onder gerapporteerd.  
 
2.B.1.2. Mutualiteiten 
 
In dezelfde lijn wil de overheid (volksgezondheid) naar een mutualiteit die in de toekomst enkel 
nog garant staat voor terugbetaling van evidence-based (‘effectiveness’) therapieën.  
 
Bovendien wil de overheid die mutualiteiten veeleer een adviserende rol toeschrijven dan een louter 
administratieve, zoals nu nog veelal het geval is. Deze wijziging in functie moet eveneens bijdragen 
tot een rationeler en zuiniger financieel beleid.  
 
2.B.1.3. Zorgbeoefenaars 
 
Ook de arts en de apotheker moeten in die zin een meer onafhankelijke rol spelen. Het 
voorschrijfgedrag mag niet langer beïnvloed worden door de incentives van de farma-industrie en 
de apotheker moet zijn loutere rol als ‘verkoper’ ondergeschikt maken aan de adviserende en 
regulerende opvolging van de patiënt. Hij/zij dient de medicatiehistorieken van patiënten nauw bij 
te houden en deze met hen te bespreken zodat het ‘self-management’ van de patiënten hierdoor 
bevorderd wordt (wat kan leiden tot kleinere medicatie-afhankelijkheid) en te veel inefficiënte 
‘zijsprongen’ in de medicatie vermeden worden.  
 
 

2.C. Relatie individu - zorgbeoefenaar  
 
Over de onmiddellijke relatie zelf tussen het individu en de zorgbeoefenaar konden we in de 
strategische nota ‘Geneesmiddelenbeleid 2020’ geen expliciete aanwijzingen terugvinden. 
Nochtans is het deze relatie waar de effectieve ‘eindgebruikers’ van dure geneesmiddelen als 
individuen (arts en patiënt) tot een gezamenlijke keuze willen komen voor het gebruik ervan. Indien 
op hoger niveau beslist wordt om het risico en de kosten van een duur potentieel innoverend 
geneesmiddel te delen, en er voorafgaandelijk wordt vastgelegd dat bij falen de mutualiteit op een 
restitutie mag rekenen, hoe tekenen zich deze verhoudingen dan uit op ‘bottom’-niveau, tussen arts 
en patiënt ? Deze vraag  is de eigenlijke originele inzet geweest voor het Raadgevend Comité voor 
Bio-ethiek om een advies rond financiering van dure geneesmiddelen uit te brengen.  
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3. Solidariteit? Wanneer het individu ‘wees’ is…  
 

3.A. Ongunstige kosteneffectiviteit (efficiency) en onzekere werkzaamheid 
(effectiveness) 

 

3.A.1. Weinig middelen voor een moeilijk bereikbaar doel 
 
De delicate precaire verhouding tussen bovengeschetste stakeholders wordt des te meer op de 
proef gesteld wanneer het om een situatie gaat waarbij de kost voor de vaak nieuwe behandeling 
of het specifieke geneesmiddel juist heel hoog ligt. Dit laatste is precies het geval wanneer het ofwel 
gaat om een potentieel innoverend geneesmiddel ofwel om een, eveneens innoverend, 
weesgeneesmiddel dat is ontwikkeld voor de behandeling van patiënten met een erg zeldzame 
ziekte. De kost ligt hier zeer hoog omdat de research en de (mogelijke) vergunning (registratie) en 
verkoop (marktprijs) naar en van dit geneesmiddel enkel bestemd is voor een heel kleine groep van 
mensen. De kosteneffectiviteit, of de verhouding kosten/baten is in het geval van dit soort 
potentieel innoverende geneesmiddelen daarom erg ongunstig.  
 

3.A.2. Trial & Error 
 
Bovendien is de research naar deze innoverende geneesmiddelen per definitie gekenmerkt door 
een hoge trial & error-graad. Dat men met het geteste medicijn het beoogde effect bekomt in het labo 
(efficacy) is reeds een doorbraak, maar dat betekent nog lang geen garantie op algemene 
werkzaamheid bij de patiënten zelf voor wie het bedoeld is (effectiveness). 
 

3.A.3. Patiëntenverenigingen & klinische studies 
 
Om tot een grotere aanspraak op effectieve werkzaamheid te komen in de praktijk zelf, en daarmee 
desgewenst te komen tot een betere kosten-batenverhouding, moeten researchers zoveel mogelijk 
de kans krijgen het ‘trial & error proces’ op zoveel mogelijk mensen te kunnen toepassen. Ook het 
percentage patiënten, hoe klein ook, dat heel erg gebaat zou zijn met een geslaagde toepassing, is 
vragende partij. Opdat zij niet letterlijk ‘verweesd’ zouden achterblijven, ziet men dat ze vaak de 
krachten bundelen. Hier komt het belang en de impact van patiëntenorganisaties op de voorgrond 
(zie bijv. RAre DIseases ORGanisation: http://radiorgnl.squarespace.com/home), evengoed als 
van ouderenverenigingen, vrijwilligersverenigingen (https://www.duchenne.nl/#wat-kun-jij-
doen), bijzondere wedstrijden en/of nominaties voor verdienstelijk onderzoek 
(https://www.youtube.com/watch?v=3sNvADPYFKQ), maar ook van klinische studies.  
Om de kleine niche van de target-patiënten zo goed mogelijk te kunnen bereiken, ziet men vaak 
oproepen voor studies op openbare plekken zoals bussen, trams, en metro’s.   
 
 

3.B. Wet op de patiëntenrechten : bescherming van de patiënt  
 

3.B.1. Juridische bescherming van de patiënt 
 
Op 22 augustus 2002 werden een aantal rechten van de patiënt bij wet goedgekeurd. Deze wet op 
de rechten van de patiënt stipuleert o.m. dat de patiënt het recht heeft op 1. inzage in zijn dossier, 
dat hij 2. het recht heeft klacht neer te leggen, en dat hij 3. het recht heeft op geïnformeerde 
toestemming.  
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3.B.2. Recht op geïnformeerde toestemming 
 
Dit laatste betekent dat de zorgverstrekker de patiënt tijdig en op voorhand, dus vóór de 
behandeling of therapie gestart wordt, informeert over het doel, de aard, de graad van urgentie, de 
neveneffecten, de risico’s, de mogelijke alternatieven, de kostprijs (bij benadering) van de 
behandeling. De patiënt moet immers goed geïnformeerd zijn en de nodige tijd krijgen om een 
weloverwogen beslissing te kunnen nemen al of niet met de voorgestelde behandeling in te 
stemmen. Tijdens een gesprek, of tijdens verschillende gesprekken (indien nodig en wenselijk) kan 
de patiënt in samenspraak met de zorgverstrekker een beslissing nemen (‘shared decision’ -‘decision 
aid’). 
 
Wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002, Art 8, § 2 : 

 
‘De inlichtingen die aan de patiënt verstrekt worden, met het oog op het verlenen van diens toestemming 
bedoeld in § 1, hebben betrekking op het doel, de aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de 
voor de patiënt relevante tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico's verbonden aan de tussenkomst, 

de nazorg, de mogelijke alternatieven en de financiële gevolgen.’18 

 

3.B.3. Recht op zelfbeschikking : autonomie vrijwaren binnen 
asymmetrische relatie 

 
Daarbij blijft de patiënt echter het recht op zelfbeschikking behouden, d.w.z. dat in laatste instantie 
hij/zij al of niet autonoom instemt met het voorstel van de arts, ook als niet-instemmen betekent 
dat hij/zij een behandeling bedoeld voor zijn/haar groter welzijn weigert.  
 
Het recht op zelfbeschikking heeft zijn betekenis binnen de overtuiging dat de patiënt niet het 
voorwerp maar het subject is van de zorg. Het zelfbeschikkingsrecht fungeert als onderdeel van een 
contractmodel waarbinnen ‘onafhankelijke’ en ‘gelijkwaardige’ partijen met ‘kennis van zaken’ en 
op ‘vrijwillige’ basis afspraken maken. Deze juridische constructie binnen de gezondheidszorg heeft 
als bedoeling de positie van de hulpvrager te versterken binnen een kader van relaties die hoe dan 
ook gekenmerkt worden door asymmetrie.  
 
Wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002, Art 5: 
 
‘De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en zonder enig 

onderscheid op welke grond ook, tegenover de beroepsbeoefenaar recht op kwaliteitsvolle 
dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften.’19 

 
♣ Opdracht : 

Vandaag de dag heeft iedereen zijn mond vol over het zelfbeschikkingsrecht. Een mens 
beschikt volledig en totaal autonoom over zijn lichaam. Recente wetten zoals euthanasie 
zijn hier bijv. een gevolg van. Je kan een behandeling ter verbetering van je gezondheid 
toch weigeren, of je kan beslissen je eigen leven te beëindigen (in sommige gevallen, en met 
toestemming van de arts). 
Hoe sta jij hier tegenover? Heb je als persoon een absoluut recht over je lichaam en dus 
ook je leven? Of moet je rekening houden met anderen?  

 
 

                                                           
18 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002082245&table_name=wet  
19 Ibidem 
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3.B.3.1. De wet met de voeten getreden?  
 
Evaluatie 
In september 2012, tien jaar nadat deze Wet op de Patiëntenrechten werd in het leven geroepen, 
organiseerde het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) een studiedag ter evaluatie van deze wet. In 
hoeverre worden de rechten van de patiënt in de praktijk nageleefd?  
 
Via vragenlijsten over de ervaringen van patiënten kwam het VPP te weten dat bij 1 op 5 patiënten 
er geen toestemming werd gevraagd om de behandeling op te starten, verder te zetten of te stoppen. 
Ook bleek dat patiënten beduidend minder informatie kregen wanneer het erom ging vooral negatieve 
aspecten van de behandeling te belichten, zoals risico’s, neveneffecten, kostprijs.  
 
3.B.3.2. Communicatie 
 
Negatieve informatie 
Hoogstwaarschijnlijk ligt de reden hiervan in het feit dat zorgverleners (nog steeds) moeite hebben 
met het overbrengen van delicate, moeilijke en/of negatieve informatie. Het belang van duidelijke 
en transparante communicatie werd door de burgers van het Britse Citizen Council aangegeven als 
onontbeerlijk. Zo niet blijft de patiënt al te vaak achter met het gevoel niet gehoord te zijn 
geworden in zijn (impliciete) wensen, twijfels en verwachtingen.  
 
Zingevende interesse 
Artsen zijn wellicht nog steeds te fel opgeleid met de nadruk op het ontwikkelen van kennis en van 
technische en manipulatieve ingrijpen. Nochtans is in elke relatie met de patiënt, van welke aard 
zijn ziekte of handicap ook is, de vraag of de interesse naar hoe hij/zij zijn/haar toestand ervaart 
van cruciaal belang.  
De arts kan bijv. een richting aangeven m.b.t. hoe de patiënt zelf zijn toestand wil zien evolueren 
en dus eventueel met de keuze van de behandelingsmethode.  
Maar meer nog, is een arts een hulpverlener die iemand in nood, wat zowel zijn lichamelijke als 
mentale toestand betreft, bijstaat. Deze hulpverlenersfunctie, hoe technisch ze ook soms mag zijn, 
veronderstelt evenzeer een luisterend oor, empathie, medeleven, en oprechte interesse.  
Tot slot is de mentale bijstand die een patiënt krijgt ook altijd al een deel van het genezingsproces 
zelf. Dient zich hier geen extra training of aanbeveling op zodat artsen zich beter in hun vel voelen 
met het aanbrengen van delicate en/of negatieve informatie? Zou het niet wenselijk zijn artsen (al 
of niet in opleiding) nog meer te begeleiden met het oog op een betere en moedigere communicatie 
met de patiënt? 
 
 

3.C. Het betalingsformulier : tussen hamer en aambeeld 
 
We gaven tot nog toe aan dat de gezondheidszorg de relatie tussen arts en patiënt op een juridische 
manier tracht vast te leggen. Tegelijk hebben we het belang van een zingevend kader onderlijnd. 
We zouden kunnen spreken van een ‘thin’ en ‘thick’ description.  
Wat echter nu wanneer het juridische en zingevende met elkaar in botsing lijken te komen?  
 

3.C.1. Behandeling op voorwaarde dat…  
 
Op het moment namelijk dat de beslissing tot vergunning voor een duur (wees)geneesmiddel er 
nog niet is, of op het moment dat er al wel een vergunning (market authorization) is voor dit 
geneesmiddel, maar nog geen terugbetaling, - zoals hierboven geschetst verlopen juist bij dure 
potentieel innoverende (wees)geneesmiddelen deze processen zeer langzaam en moeizaam - , moet 
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de patiënt die zich vaak in een prangende, en misschien wel acute situatie bevindt met een 
dringende nood aan hulp, dus in principe de kost van het geneesmiddel volledig op zich nemen. 
Men lijkt er echter van uit te gaan dat na verloop van tijd het geneesmiddel toch terugbetaald zal 
worden (de vraag blijft echter in welke mate, en hoe groot dit verloop van tijd zal zijn), maar in de 
tussentijd valt er geen tijd te verliezen en ziet de arts in kwestie zich soms genoodzaakt de patiënt 
een formulier te laten tekenen waarin hij bevestigt dat hij de volledige kost op zich zal nemen.  
 
3.C.1.1. Ethisch onverantwoord 
 
Deze toestand is echter hoogst onaangenaam daar het de arts in een gespannen en onvrije 
verhouding brengt tot zijn patiënt. Artsen en zorgverleners hebben als prioritair doel de patiënt 
beter te maken, en voelen zich dus gevangen tussen enerzijds hun beroepsethiek (i.e. roeping, 
morele plicht) om eerst en vooral de conditie van de patiënt te verbeteren, en anderzijds de druk 
om hun patiënt te laten ‘opdraaien’ voor de hoge kosten ervan. Daarbij komt misschien nog dat ze 
zich ook nog ‘aangespoord’ weten door farma-incentives die de geclaimde meerwaarde van hun 
product willen gestaafd zien. Ook de patiënt zelf moet op een autonome en vrije manier een beslissing 
kunnen nemen m.b.t. zijn al of niet toestemmen, en niet onder druk.  
 
 

 
 

Je geld of je leven ! 
 
3.C.1.2. Illegaal 
 
Hoezeer overigens het betalingsformulier een juridische onzekerheid probeert te temmen, toch kan 
men argumenteren dat dergelijke regeling niet conform de wet op de patiëntenrechten is. Deze stelt 
immers dat de patiënt voorafgaandelijk bij benadering op de hoogte moet zijn van het prijskaartje 
van zijn behandeling.  
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3.C.2. Terugbetaling op voorwaarde dat…  
 
De vraag stelt zich wat een arts in dergelijk geval dient te doen. De facto zal wellicht het 
betalingsattest wel degelijk getekend worden, gezien geen ouder zijn kind of geen man of vrouw 
zijn partner de behandeling wenst te ontzeggen. In het (hypothetische) geval dat dit niet zo zou 
zijn, kan een arts de optimale behandeling voor de patiënt niet toedienen, en precies in het geval 
van dure (wees)geneesmiddelen is heel waarschijnlijk het verschil in kwaliteit tussen de behandeling 
met het duur (wees)geneesmiddel en een behandeling met elk alternatief tamelijk groot.  
 
3.C.2.1. Vangnet: ‘risk sharing’ & garantie op restitutie bij falen 
 
Zou het niet mogelijk zijn dat er, naar analogie met de toekomstvisie gestipuleerd in de strategische 
visienota Geneesmiddelenbeleid 2020, een ‘vangnet’ komt voor exact dit soort van acute prangende 
situaties waarbij een (wees)geneesmiddel nodig is waarvan de terugbetaling nog onzeker is omwille 
van nog onvoldoend geclaimde meerwaarde (effectiveness) ? We gaven reeds aan dat de overheid 
en de mutualiteiten zich bereid hebben verklaard bij potentieel innovatieve dure geneesmiddelen 
de ‘kosten in afwachting van’ te schragen, en dat binnen een termijn van 3 à 5 jaar de producent 
d.m.v. een bijkomende studie - op zijn kosten en volgens een protocol voorafgaand 
overeengekomen met de CTG20 - de meerwaarde van zijn geneesmiddel in de lokale Belgische 
context moet bewijzen. Ingeval de geclaimde meerwaarde niet kan aangetoond worden, volgt er 
een automatische prijsdaling en restitutie van de onverantwoorde meeruitgave aan de 
ziekteverzekering.  
Zouden we (c.q. de ziekenhuizen) niet in onderhavig geval waarbij de patiënt geconfronteerd wordt 
met deze hoge kosten ook vergelijkbaar vangnet kunnen organiseren met belofte op restitutie 
indien de behandeling faalt?  
 

                                                           
20 CTG of Comité voor Tegemoetkoming Geneesmiddelen heeft een belangrijke inspectietaak binnen het RIZIV 
(tegemoetkoming = terugbetaling). 
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3.C.2.2. Forfait  
 
Om de hoge en eventueel onverantwoorde meeruitgave van de patiënt al bij het begin te drukken, 
en de patiënt toch ook het gevoel te geven bij te dragen, zou men kunnen voorstellen dat hij een 
symbolisch forfait betaalt.  
 
 

3.C.3. Solidariteitsbijdrage onder voorwaarde dat…. Hoe (on)voorwaardelijk 
of hoe virtueel is solidariteit?  

 
Indien we zouden veronderstellen dat de burgers zelf aan de deliberatietafel zaten, zoals bij het 
Britse Citizen Council, en het Belgische Burgerlabo, als politici met macht voor één dag, waarvoor 
(wat) en in welke mate (hoeveel) zouden ze dan willen bijdragen wat de gezondheidskosten van de 
hele samenleving betreft, en vooral indien hun bijdrage niet (noodzakelijkerwijs) henzelf zal ten 
goede komen. Meer nog, zouden ze willen bijdragen voor de behandeling van zeer zeldzame 
ziektes, die bijv. slechts 1/100 000 mensen treft, en toch een relatief hoge kost met zich meebrengt?  
Hier is de uitdaging om tot een algemene consensus te komen waarin onderlinge spelers en actoren 
met hun verschillende belangen zich toch kunnen vinden.  
Bij het feitelijke overleg van het Citizen Council en het Burgerlabo kan er echter geen waterdichte 
belangeloze of echt virtuele positie-inname zijn. De burgers in kwestie overlegden eerst samen wat 
ze maatschappelijk en sociaal belangrijke waarden vonden voor een eerlijke samenleving, en 
bepaalden vanuit dit waardenkader aan welke handicaps en ziektes ze zouden tegemoetkomen en 
in welke mate.  
Kunnen we niet echter naar de fundamentele onvoorwaardelijke mogelijkheidsvoorwaarden zelf 
peilen voor een billijke en faire verdeling van de sociale en economische resources? We bekijken 
daartoe vijf wijsgerige theorieën over wat een rechtvaardige maatschappij zou kunnen zijn.  
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IV. Rechtvaardigheidstheorieën 
 
De vraag naar de rechtvaardigheid binnen de gezondheidszorg is de vraag naar een faire en billijke 
verdeling van de socio-economische goederen, naar wat we binnen de samenleving elkaar 
verschuldigd zijn, naar rechten en plichten, en naar het rechtmatig aanspraak kunnen doen gelden 
op een bepaalde tegemoetkoming.  
 

Gelijke toegang tot gelijke gezondheidszorg 
 
Spitsen we deze vraag specifiek toe op de toegang tot dure (wees)geneesmid-delen, dan stelt zich 
de vraag hoe we in een rechtvaardige samenleving zoveel mogelijk kunnen streven naar een gelijke 
toegang tot gelijke gezondheidszorg.  
Het uitgangspunt voor discussies over een rechtvaardige samenleving is haast altijd gelijkheid (dit 
werd o.m. bepaald als één van de belangrijkste maatschap-pelijke waarden door het Britse Citizen 
Council). Toch komt het voor dat een ongelijke behandeling perfect gerechtvaardigd is. Dit geldt 
bijv. precies in het geval van de toegang tot dure (wees)geneesmiddelen; in het 5de deel van de 
Nicomachische Ethiek schreef Aristoteles reeds dat rechtvaardigheid staat voor ‘het gelijk 
behandelen van gelijken, en het ongelijk behandelen van ongelijken.’ 
Indien de patiënten die nood hebben aan een behandeling met een zeer duur geneesmiddel onder 
de ‘ongelijken’ worden gerekend, dan zouden ze in deze Aristotelische visie recht hebben op een 
‘ongelijke’ (lees: ‘geprivilegieerde’, of ‘bijzondere’, of ‘extra gefinancierde’) behandeling. Denk in 
deze zin ook aan de patiënten die bij de mutualiteit recht hebben op een ‘verhoogde tegemoet-
koming’.  
We gaan na wat enkele prominente filosofen hierover dachten. 
 
 

1. Libertarisme (R. Nozick) : maximalisatie van de vrijheid 
 

1.1. Geen herverdeling 
Een eerste, libertarische theorie zegt dat de patiënt de kost voor zijn behandeling volledig op 
zichzelf dient te nemen. Indien hij/zij niet vermogend genoeg is, heet hij/zij met wat geluk het 
voorwerp te zijn van de 'goodwill' van rijke medeburgers die zich graag achter een 
liefdadigheidsproject scharen.  
Weinigen zullen deze theorie nog verdedigen, want ze veronderstelt alleen maar toeval en geluk 
om bij de ‘happy few’ te behoren die niet ziek zijn, die niet gehandicapt zijn, die veel of althans 
genoeg financiële middelen ter beschikking hebben. Solidariteit komt hier eigenlijk niet eens ter 
sprake, want het libertarische gedachtegoed wil nu eenmaal de privé-eigendom als een individueel 
recht vrijwaren. In dat opzicht kan het niet de bedoeling zijn dat privé-eigendom herverdeeld wordt 
naar een gemeenschappelijk publiek goed, tenzij het om een geheel vrijwillige transfer zou gaan, 
ingegeven door het ideaal van naastenliefde. In dit libertarisch denken is er dus eigenlijk geen ‘recht 
op geneesmiddelen en behandeling’, behalve indien je je bij een vrije-marktverzekering hebt 
aangesloten die je volledig zelf kunt betalen.  
 

1.2. Geen dilemma voor behandelende arts 
Volgens deze libertarische manier van denken zou de arts, indien hij/zij een duur (nog) niet-
terugbetaald geneesmiddel wil aanwenden voor de behandeling van een patiënt, dan ook niet in het 
dilemma terechtkomen waarover we het eerder hadden. Het zou integendeel meteen duidelijk zijn 
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wat hem/haar te doen stond : een rijke patiënt behandelt hij/zij wel, de patiënt die de behandeling 
niet kan betalen, behandelt hij/zij eenvoudigweg niet.  
Meer nog, deze ‘libertarische’ arts fungeert dan wellicht sowieso al in een samenleving waarin alleen 
patiënten naar hem/haar toekomen die de behandeling met zekerheid zullen kunnen betalen. Deze 
patiënten hebben dan hun eigen verzekering waartoe de meesten van de bevolking niet zullen 
kunnen toetreden en dus jammerlijk uit de boot zullen vallen.  
 

1.3. Status quo doorbreken? 
Hoewel in Europa haast niemand deze denk- en handelwijze zou onderschrijven, is bijv. in de VS 
nog steeds een heel groot deel van de bevolking gekant tegen Obamacare. De Amerikanen zijn het 
van oudsher gewoon dat gezondheidszorg onderhevig is aan de vrijemarkteconomie. Een 
mentaliteitswijziging aanbrengen bij de bevolking lijkt nooit een sinecure. Een analoge zet voor het 
doorbreken van het status quo waarin rijken hun privileges behouden te koste van de armen 
(hoewel het hier niet ging om een strijd op het toneel van de gezondheidszorg), kwam door priester 
Daens (cfr de film Daens) die in de 2de helft van de 19de eeuw voor betere werkomstandigheden van 
de arme fabrieksarbeiders streed.  
 

1.3. Liefdadigheid 
Hoewel in Europa het libertarische denken op het vlak van gezondheidszorg achterhaald is, zijn 
we wel nog steeds vertrouwd met het concept van de benefietconcerten, wafelenbak, etc. Hoewel 
deze initiatieven absoluut positief zijn, vormen ze toch vaak nog steeds het symptoom van een 
ontoereikende structurele tegemoetkoming (bijv. ‘Music-for- life’ dat elk jaar een thema als 'goed 
doel' kiest, de Koning Bodewijnstichting, …). Andere liefdadigheidsinitiatieven komen dan weer 
van vrienden en familieleden van patiënten die precies aan een zeldzame ziekte lijden, zoals bijv. 
Rotary Club, Parent Projects, etc.  
 
 

2. Utilitarisme (J. Bentham, J. Stuart Mill) : maximalisatie van het 
nut 

 

2.1. Prioriteit van de groep  
Het utilitarisme hanteert als richtlijn voor een rechtvaardige samenleving het maximale nut voor 
de totale groep. Elk individu is dan een nutseenheid. Het gemiddeld utilitarisme wordt uitgedrukt 
in nut per individu of per eenheid. Niemand heeft recht op een bijzonder statuut of op een speciale 
behandeling. Indien het nut (welzijn, gezondheid, plezier, geluk) van de groep dus groter blijkt ten 
koste van een kleiner nut van één enkel individu met gemiddeld grotere behoeften en kleinere 
‘nutsopbrengst’, dan is dit volgens utilitaristische normen legitiem en zelfs wenselijk.  
 

2.2. Nadelen  
Deze theorie lijkt op het eerste gezicht een interessant correctief op het libertarisme gezien ze de 
groep prioriteit geeft op het individu : dit impliceert dat herverdeling van de socio-economische 
middelen hier wel mogelijk is. Nochtans is dit slechts een schijnbare verbetering. Want in 
werkelijkheid gaat het utilitarisme het recht van de individuele burger dan weer (vaak, te vaak) 
veronachtzamen. Het hanteert immers geen ander specifieker criterium dan dat het totale nut 
gemaximaliseerd zou worden. Het kan op deze manier heel wel zijn dat het nut voor bepaalde 
individuen, of misschien wel voor een niet-geringe groep van individuen (zoals premature baby’s, 
Alzheimerpatiënten, patiënten in permanent vegetatieve status, patiënten met een zeer zeldzame 
ziekte) in het niets vervalt. Het recht op een bepaald geneesmiddel wordt rechtstreeks afhankelijk 
van en ondergeschikt gemaakt aan het totale nutsvoordeel. Recht blijkt hier dus ondergeschikt aan 
nut, en men kan zich terecht afvragen of er dan eigenlijk nog wel sprake is van ‘recht’.   
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2.3. Hoeveel qaly is rechtvaardig? 
Anderzijds blijkt uit de praktijk, namelijk uit de al eerder aangehaalde strategische visienota 
‘Geneesmiddelenbeleid 2020’ dat er op dit moment producten beschikbaar zijn die meer dan 
200.000 euro per gewonnen jaar met goede levenskwaliteit kosten. Deze beoordeling gebeurt hier 
volgens het aantal ‘qaly’ (QALY: quality adjusted life years), de uitdrukking van de 
kosteneffectiviteit per gewonnen levensjaar. Men stelt zich in deze nota dan weer terecht de vraag 
of een dergelijke torenhoge ‘qaly’-rate voor verbeterde levenskwaliteit nog wel verantwoord is. Om 
dit te beoordelen moet men natuurlijk beter vertrouwd zijn met cijfermateriaal. In elk geval blijkt 
de strategische nota dit gigantische bedrag alvast te veroordelen. Waar trekken we dus de grens 
voor wat we willen spenderen, en waarvoor?  
 

2.4. Voordelen  
 

2.4.1 Trade-offs 
1. Het utilitarisme biedt als consequentalistische theorie wel het voordeel dat we ertoe genoopt 
worden na te denken over de gevolgen van onze keuzes, en ze toont het belang van het maken van 
afwegingen (‘trade-offs’ tussen bijv. ‘equity’ en ‘efficiency’ zoals in de eerder vermelde illustratie 
van een trage versus een snelle trein). Dat geldt des te meer in contexten van budgettaire schaarste. 
Wanneer er niet genoeg resources voor handen zijn om aan alle noden tegemoet te komen, moet 
er wel geselecteerd worden.  
 

2.4.2. Rampscenario’s 
2. Een tweede positief aspect van het utilitaristisch denken blijkt ook nog uit de bijzondere 
‘omgekeerde’ situaties waarbij de gemeenschap in zijn totaliteit sowieso slechter af zou zijn dan een 
kleinere (deel)groep, en waarbij dus niet zozeer de positieve maximalisatie van het nut centraal 
staat, maar wel het beperken van de schade (typisch bij rampen). In deze situaties zal volgens het 
utilitaristische denken de kleinere groep moeten worden ‘geofferd’ ten voordele van het overleven 
van de grotere groep.  
 

2.4.3. Illustraties 
 

2.4.3.1. Het trolley-probleem 1 & 2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bOpf6KcWYyw 
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♣ Opdracht : Bekijk dit filmpje, deel 1 &2 : het eerste filmpje belicht het trolley probleem 1, het 
tweede het trolley probleem 2.  
Vraag 1: is het geoorloofd/moet je de hendel aanhalen om er voor te zorgen dat de trolley op de 
valreep van spoor verandert en dus slechts 1 persoon doodt in plaats van 5 ?  
Vraag 2 : is het geoorloofd/moet je de dikke grote man van de brug op het spoor gooien zodat hij 
de trolley verhindert de 5 verderop staande mensen op het spoor te doden, en waarbij ook slechts 
1 persoon het leven laat i.p.v. 5 ?  
 

 Op deze beide vragen zullen utilitaristen twee maal antwoorden dat het inderdaad beter is 
in te grijpen, ongeacht de wijze waarop men ingrijpt, omdat volgens hun denkwijze enkel 
de uitkomst (het maximale totale nut) van belang is.  
De meesten onder ons zullen echter wel akkoord gaan met deze oplossing in het eerste 
geval, maar niet in het tweede. De meeste mensen voelen immers aan dat er iets fout blijkt 
te zijn met de manier waarop men in het tweede geval handelt om de 5 personen te redden.  

 
♣ Opdracht : Waar zit volgens jou de blinde vlek bij het utilitaristisch denken en op welke manier 
zou je hieraan remediëren?  
 
2.4.3.2. Kannibalisme : niet legaal, wel ethisch (utilitaristisch) verantwoord 
 
Verder is er het waargebeurde verhaal van een kapitein met 4 van zijn bemanningsleden die nadat 
hun schip is gezonken, in een sloep trachten te overleven en bij hongersnood besluiten 1 man te 
doden en op te eten zodat zij zelf (de meerderheid, het totale nut) zouden in leven kunnen blijven. 
De overlevenden werden voor dit kannibalisme gestraft. 
 
♣ Opdracht : Vind je deze straf terecht of onterecht? Motiveer je antwoord met argumenten.  
 
♣ Opdracht : Wat vind je van het ‘weggooien’ van overtollige, niet-bruikbare embryo’s bij IVF? 
Is het legaal? Is het ethisch verantwoord? Waarom wel en/of waarom niet?  
 
2.4.3.3. Chicken game 
 
Vergelijkbaar met de vorige illustratie is de chicken game. De ‘chicken’ is diegene die eerst ‘opgeeft’ 
(de angsthaas, de lafaard) bij het aangaan van een gezamenlijke gevaarlijke uitdaging. Als er echter 
niemand toegeeft, is dit nadelig voor iedereen. 
 
♣ Opdracht : Bekijk dit filmpje. Kan je hier een ‘chicken game’ herkennen? Indien ja, wie is dan 
de chicken? En wat is de gezamenlijke rand-ethische/onethische praktijk in kwestie?  

https://www.youtube.com/watch?v=0uYCw5EDX8U 
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2.4.3.4 Prisoner’s dilemma  
 
Dit speltheoretisch dilemma is een soort spiegel-illustratie van de chicken-game.  
 
Er is een zwaar misdrijf gepleegd. Twee mannen worden opgepakt en het lijkt erop alsof zij de 
daders zijn, maar elk bewijs ontbreekt. Ze worden elk apart gevangen gezet en kunnen niet met 
elkaar communiceren. Men doet hen het volgende voorstel: 
1. Als jullie allebei blijven zwijgen, krijgen jullie beiden een boete.  
2. Als er één bekent, is de zaak afgehandeld. Diegene die bekent zal ik vrijlaten omdat hij zo goed 

heeft meegewerkt. Diegene die niet bekent kan minstens 10 jaar gevangenisstraf verwachten. 
3. Als jullie allebei bekennen, krijgen jullie allebei 5 jaar gevangenisstraf.  

 
De kern van het dilemma ligt in het feit dat het voor beide gevangenen eigenlijk beter is om te 
zwijgen (samen te werken), maar elk van de twee verdachten zal eerder aan zijn egoïstisch voordeel 
denken. Ongeacht wat de andere doet, is het voor elke verdachte beter om te bekennen. Als de 
anders immers zou zwijgen, is het beter te bekennen.  
In het reële leven komen dergelijke situaties ook voor. Is het beter om samen te werken of ga ik 
liever op mijn eentje voor de snelle winst? Als men kan voorzien dat een dergelijke situatie zich 
met dezelfde partijen herhaaldelijk zal voordoen, is het zeker beter om voor coöperatie te kiezen.  
 
♣ Opdracht :  
Pas dit prisoner’s dilemma en zijn mogelijke uitwegen toe op het al of niet samenwerken van de 
farma-bedrijven en de nationale overheden m.b.t. de financiering van dure geneesmiddelen.  
 
 

3. Egalitarisme (J.Rawls, N. Daniels, R. Dworkin) : gelijke-
kansenmodel 

 

3.1. Contracttheorie onder een sluier van onwetendheid 
John Rawls bedacht een ingenieus gedachtenexperiment om burgers op een onpartijdige manier te 
laten beslissen over collectieve rechtvaardigheid. Hij liet hen namelijk oordelen op welke manier 
socio-economische middelen verdeeld dienden te worden zonder dat de beslissende burgers wisten 
welke positie ze naderhand zelf in die samenleving zouden innemen. In onderstaand filmpje legt 
professor Maris uit hoe deze Rawlsiaanse besluitvormingsprocedure ‘onder een sluier van 
onwetendheid’ tot stand komt.  

https://www.youtube.com/watch?v=jOeCw8zqul0 
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3.2. ‘Fair equality of opportunity within a normal range of opportunities’ 
In het tweede deel van het trolley-probleem zagen we dat het ook van belang is op welke manier men 
zo veel mogelijk een zo groot mogelijke rechtvaardigheid probeert te bewerkstelligen. 
Het egalitarisme (John Rawls) neemt niet als vertrekpunt rechtvaardigheid noch als ‘outcome’, maar 
wil de focus leggen op het procedurele. Het beoogt dan ook een gelijke-kansenmodel, of nog, een 
‘fair equality of opportunity’, een faire kans binnen de normale waaier aan kansen. Concreet 
betekent het dat iedereen recht moet hebben op toegang tot basiszorg. De vraag luidt dan weer 
wat men tot basiszorg zal rekenen en wat van de orde van de preferenties zal zijn.  
 

3.3. Grenzen voor basiszorg 
Het egalitaristisch denken wil dus een rechtvaardige samenleving installeren volgens het 
Aristoteliaans principe, namelijk ‘gelijke toegang voor mensen met gelijke zorgbehoeften en 
ongelijke toegang voor mensen met een verschillende gezondheidszorgbehoefte.’ Dit rechtvaardig-
heidsprincipe rechtvaardigt prioritaire behandeling van mensen met de grootste nood. 
 
Maar hoeveel herverdeling moet er dan precies gerealiseerd worden opdat ze rechtvaardig zou 
kunnen genoemd worden? En wat is de grens of de limiet van deze herverdeling?  
 

3.4. Het procedurele formele model van Daniels 
Norman Daniels ontwikkelt hiertoe het formele model voor begrenzing onder volgende 
voorwaarden 

1. Er moet een rationele weloverwogen uitgave van het geld zijn rekening houdend met de 
opportuniteitskost (schaarste). 

2. Dit impliceert dat er limieten zijn aan de uitgave-mogelijkheden : aan bepaalde behoeftes 
zal helaas niet tegemoet kunnen worden gekomen. 

3. Hoe kan men dan dit keuzeperspectief rechtvaardigen? Criteria zijn volgens Daniels 
relevantie, collectiviteit, beroepsmogelijkheid, en afdwingbaarheid. 

 

3.5. Inhoudelijk model : hypothetisch verzekeringsexperiment van Dworkin  
Hoewel Daniels in zijn model ons een aantal precieze formele richtlijnen geeft voor de bepaling 
van uitgave-grenzen en de omlijning van de basiszorg, geeft hij niet aan hoe we dat inhoudelijk 
moeten begrijpen. Het model van Dworkin zal ons echter wel een inhoudelijke richtingsaanwijzer 
geven. Dworkin stelt dat we moeten vertrekken van de vraag wat we precies van de 
gezondheidszorg verwachten.  
 

3.5.1. Hoeveel en aan wat?  
Concreet moeten we ons afvragen hoeveel we bereid zijn in gezondheidszorg te investeren (naast 
de investering in andere beleidssegmenten zoals huisvesting, milieu, armoedebestrijding, onderwijs 
etc). We zagen eerder immers het gevaar van de medicalisering van maatschappelijke problemen : 
de gezondheidszorg kan niet zomaar de lacunes van andere ‘falende’ beleidssectoren opvangen. De 
vraag naar de globale budgettaire investering is de aggregatie-vraag.  
 
In tweede instantie luidt de vraag hoe we het globale budget voor gezondheidszorg zullen verdelen 
over de drie pijlers: preventie, cure, en care.  
 

3.5.2. Verstandige verzekering voor feitelijke rechtvaardigheid 
Eenmaal dit vastligt, kan het eigenlijke hypothetische experiment beginnen. Ervan uitgaand dat 1. 
iedereen een gelijk risico heeft op ziekte of handicap, dat 2. er een rechtvaardige verzekeringsmarkt 
met voldoende correcties voorhanden is, en dat 3. iedereen ook over exact evenveel geldelijke 
middelen beschikt, dan kunnen we volgens Dworkin verder stellen dat iedereen zich in deze situatie 
‘verstandigerwijs’ zal laten verzekeren.  
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Op die manier resulteert het hypothetische verzekeringsexperiment in een inhoudelijke 
richtingaanwijzer : het rechtvaardigheidsgehalte van de reële samenleving kan nu afgemeten 
worden aan de hoeveelheid mensen die deze verzekering ook feitelijk hebben. 
 

3.5.3. Kritiek : productieve reciprociteit met uitsluiting van langdurige en 
zeldzame ziekten 

Dworkins denkwijze stelt enkel de productieve reciprociteit centraal en gaat er van uit dat men na 
een tijd van ziek zijn weer helemaal gezond wordt, en dus weer kan bijdragen aan de coöperatieve 
samenleving. Ziekte is voor denkers als Rawls en Dworkin slechts een tijdelijke 
uitzonderingstoestand. 
 
Dus, zelfs als men voorrang geeft aan de collectiviteit over het individu, en op een geraffineerder 
ethische manier denkt dan het geval was bij het utilitarisme, - niet het resultaat maar wel de 
procedure is van ethisch belang -, dan riskeren patiënten met zeldzame ziekten hier nog steeds uit 
de boot te vallen. Ook mensen die chronisch ziek zijn, die met burn-out of depressie te kampen 
hebben, of die chronisch vermoeid zijn, worden in dit model uitgesloten. Het egalitarisme legt 
eigenlijk teveel nadruk op de pijlers ‘prevention’ en ‘cure’, maar veronachtzaamt de derde pijler van 
'care', die inderdaad de nadruk legt op het niet-oplossingsgerichte.  
Nochtans is de vraag hoe we zullen tegemoetkomen aan patiënten die net nood hebben aan ‘care’ 
de grote uitdaging voor onze huidige tijd en maatschappij.  
 
 

4. Vermogensbenadering (M. Nussbaum, A. Sen) : maximalisatie 
van de persoonlijke ontwikkeling 

 

4.1. Care 
Het antwoord hierop, of de remediëring voor het Rawlsiaanse model, lijkt te komen van de 
Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum : ‘care’ of zorg wordt door haar als zeer breed aanwezig 
beschouwd : het is elke dag voor ieder van ons aan de orde, broodnodig om zich überhaupt te 
kunnen ontwikkelen tot een volwaardig mens, ook dus voor diegenen die niet ziek zijn. 
 
Zorg stimuleert volgens Nussbaum breed genomen onze vermogens om een goed kwaliteitsvol 
leven uit te bouwen. In haar vermogensbenadering sluit ze een tiental activiteiten in die dit 
kwaliteitsvol leven mee helpen vormgeven : spelen, ontspannen, zich engageren, zich uiten etc. 
 

4.2. Kritiek  
Het probleem bij de vermogensbenadering is dat er geen bovengrens bepaald wordt voor de 
budgettaire uitgave. Deze theorie, hoe rijk en complex ook, of juist omwille hiervan, blijft zeer vaag 
in termen van concrete besluitvorming.  
 
♣ Opdracht : Tot nu toe is Nussbaums benadering de enige die onze patiënten met nood aan dure 
(wees)geneesmiddelen zou insluiten. Toch hebben we een berekeningsprobleem. Misschien moet 
er dus nagedacht worden over een combinatie van Nussbaums gedachtegoed met het economische 
berekeningsmodel van Dworkin? Maak een presentatie van de belangrijkste stappen die je zou 
zetten om dit tot werkelijkheid te laten worden. 
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5. Communitarisme (C. Taylor) 
 

5.1. Het recht van (minderheids)gemeenschappen 
Het communitarisme zal als grens en voorwaarde voor een rechtvaardige verdeling stellen dat de 
behoefte door ons moet erkend worden als zijnde een behoefte die door onze eigen communiteit 
of gemeenschap ook onderschreven wordt. De vraag stelt zich dan hoe men dient te handelen in 
het geval dat vertegenwoordigers van twee duidelijk verschillende gemeenschappen met heel 
andere culturele en/of religieuze opvattingen tegenover elkaar komen te staan.  
 

5.2. Weigering van bloedtransfusie door de getuigen van Jehova : geen 
schade aan derden 

Een concrete illustratie hiervan vindt men terug in advies nr. 16 van het Raadgevend Comité voor 
Bio-ethiek dat de volgende kwestie aan de orde stelt : hoe moet een arts omgaan met de weigering 
tot levensreddende bloedtransfusie door een getuige van Jehova? Omwille van hun geloof kunnen 
Jehova-getuigen een bloedvermenging niet toestaan. Moet de arts (die geen Jehova-getuige is) hun 
wens respecteren? Wanneer men louter het recht op zelfbeschikking volgt, wel.  
Toch worden hier enkele restricties opgeworpen, zoals :  

1. Is de getuige van Jehova waarde-competent en oordeelscompetent ? 
2. Zal het uitblijven van de bloedtransfusie tot schade aan derden leiden?  

 

5.3. Weigering anti-conceptie bij de Amish-gemeenschap, weigering ingreep 
bij besmettelijke ziekte en weigering vaccinatie tegen polio in Taliban-
gebied: wel schade aan derden 

 
♣ Opdracht : Bekijk het filmpje over de vaccinatieslag tegen polio in Pakistan, waar de lokale 
Taliban de bevolking doet geloven dat deze onheil brengen in plaats van preventieve bescherming.  
Vragen :  
1. Vind je dat de vaccinatie-bezorgers het recht op zelfbeschikking van hen die ze willen vaccineren 
respecteren? Ja, nee, en waarom wel of niet?  
2. Moeten de vaccinatie-bezorgers eigenlijk het recht op zelfbeschikking wel waarderen, wanneer 
ze weten dat polio ook schade aan derden kan veroorzaken (bijv. door de onmogelijkheid van 
voortplanting)?  
 

http://www.canvas.be/tag/polio 

 

_______________________________________________ 

http://www.health.belgium.be/bioeth
http://www.canvas.be/tag/polio

