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E R F E L I J K H E I D  E N  G E Z O N D H E I D

Mijnheer de Rector Magnificus, Geacht Bestuur van de Vereniging 

Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties, Dames en Heren,

Hoe gaat het met uw gezondheid? Hebt u het afgelopen jaar nog gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om in de supermarkt uw cholesterol te laten 
meten? Over supermarkt gesproken,  welke producten koopt u zoal: bakt en 
braadt u wel bewust en helpt u door de keuze van uw broodsmeersel uw hart en 
bloedvaten gezond te houden?
Misschien speelde erfelijk hoog cholesterol u al door het hoofd, omdat u daarover 
door een familielid bij wie dit was vastgesteld, bent ingelicht. Of was u zelf al 
op het idee van mogelijk erfelijke belasting gekomen, omdat het vroegtijdig 
overlijden van uw vader en grootvader door hartproblemen u aan het denken 
gezet had gezet, waarna u zelf om een cholesteroltest gevraagd hebt bij uw 
huisarts? Had u overigens, voordat u besloot om uw cholesterol te laten meten, 
al goed nagedacht over de consequenties die u aan een eventueel ongunstige 
uitslag zou verbinden, bijvoorbeeld het aanpassen van uw voeding en het 
levenslang slikken van cholesterolverlagende pillen? Hoeveel levensgenietingen 
was u bereid in te leveren? 
Als er bij u in de familie darmkanker of borstkanker voorkomt, kan een 
voorspellende DNA-test uitsluitsel geven of u de aanleg daarvoor hebt 
meegekregen. Maar hoeveel zekerheid krijgt u daarmee, want aanleg wil nog 
niet zeggen dat u de ziekte ook zeker krijgt. In de krant kunt u regelmatig 
lezen dat er weer een gen ontdekt is dat verband houdt met nog een bepaalde 
aandoening. Zo ongeveer om de dag staat er wel een bericht in de krant waarin 
de term DNA voorkomt.1 Voor alle duidelijkheid, u bent dus nog niet ziek en 
ook geen patiënt, het gaat om een soort waarzeggerij op basis van het ‘lezen’ van 
uw DNA in plaats van het kijken in een glazen bol.
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Tot nu toe informeerde ik naar uw eigen gezondheid. Maar gesteld dat u een 
kinderwens hebt, houdt de gezondheid van uw nageslacht u dan nu al bezig? Bij 
de apotheker kunt u als vrouw die voor de anticonceptiepil komt, geconfronteerd 
worden met een sticker op het doosje, die u wijst op het belang van het slikken 
van foliumzuur als u met de pil gaat stoppen omdat u zwanger wilt worden? 
Wat doet die sticker met u? En hebt u zich verder wel eens afgevraagd of u 
drager bent van het gen voor taaislijmziekte? Als dat namelijk het geval is, en uw 
partner is ook drager, dan hebt u 25% kans op een kind met deze aandoening. 
Wat zegt dat: 25% kans? Is dat veel of weinig?2 
Hoe het ook zij, inmiddels bent u al zwanger geraakt, hoeveel vertrouwen 
heeft u dan in een goede afloop of probeert u via prenatale diagnostiek zoveel 
mogelijk zekerheid te krijgen over de gezondheid van het kind? Wat voor 
invloed heeft dat op de beleving van uw zwangerschap? Wat doet u als het kind 
ernstig aangedaan blijkt? En wat is ernstig?

L E R E N  K I E Z E N

Het moge intussen duidelijk zijn dat de genetica en haar toepassingen onze 
leefwereld zijn binnengedrongen, dat we er allemaal mee te maken kunnen 
krijgen3 en dat u nauwelijks meer om communicatie over erfelijkheid en 
gezondheid heen kunt. De toepassingen van de genetica in de gezondheidszorg  
betreffen diagnostiek, prognose, screening, behandeling en preventie, waarmee 
gezondheidswinst te boeken is. Maar de toepassingen kunnen ook allerlei 
gevolgen voor individu en samenleving hebben, waarover goed nagedacht moet 
worden, bijvoorbeeld onrust en onzekerheid, gewetensproblemen, onnodige 
medicalisering4 van de zwangerschap en discriminatie door verzekeraars of 
werkgevers. Het gaat dan om andere waarden dan gezondheid, bijvoorbeeld om 
vertrouwen, respect voor leven en solidariteit.
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Hoe het ook zij, we hoeven in ieder geval steeds minder weerloos toe te zien 
als erfelijkheid in het geding is. Ons neerleggen bij ons biologisch lot hoeft niet 
langer, er valt immers iets te kiezen. Zoals we onze talenten door oefening kunnen 
ontwikkelen, zo kunnen we de erfelijke aanleg voor ziekten tegenwerken door 
bepaalde maatregelen te nemen. Daarvoor is het belangrijk dat we ons goed 
laten informeren en weloverwogen beslissingen nemen, want de consequenties 
kunnen ingrijpend zijn. Wat dacht u van een preventieve borstamputatie als u 
het gen voor borstkanker, dat in uw familie voorkomt, ook blijkt te hebben? 
Erfelijkheidsonderzoek en -advisering kunnen ons helpen het nodige aan de 
weet te komen om een geïnformeerde keuze te maken uit de beschikbare opties. 
Anders gezegd: wat kan ik weten, wat moet ik doen en wat mag ik hopen? 
Het komt dus neer op weten en wegen en op handelen met voorkennis. Het 
klinkt zo gemakkelijk, maar hier doemt een nieuw probleem op, dat wel de 
paradox van keuzes (Schwartz, 2004) wordt genoemd: we willen graag kunnen 
kiezen, en wetenschap en technologie reiken ons steeds meer mogelijkheden 
aan, maar teveel kan een probleem worden. De Duitsers hebben daar een mooie 
uitdrukking voor: die Qual der Wahl. Was kinderen krijgen vroeger nog een 
eitje, tegenwoordig is het een project.5

Niet alleen de vele mogelijkheden maken kiezen problematisch. Het maken 
van een keuze zelf is een handeling, zodat de vraag gewettigd is welke kennis 
daarvoor relevant is en welke informatiebronnen dan geschikt zijn.6 Daarnaast 
spelen waarden en normen een belangrijke rol. Hoeveel zicht hebben we daarop 
en welke rol spelen ze bij de behoefte aan en interpretatie van informatie? Hoe 
staan we zelf in het leven, met andere woorden wat is onze levensbeschouwing7, 
en hoe bepaalt dat onze kijk op nieuwe mogelijkheden. Het kunnen kiezen 
hoort bij vrijheid. Maar hoe vrij zijn onze keuzes eigenlijk? 
Gegeven deze complexiteit, hoe goed zijn we als individu en als samenleving 
dan voorbereid op het omgaan met de geschetste erfelijkheidsvraagstukken? 
Kennelijk niet zo goed, omdat de aanbeveling dat er meer communicatie 
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en educatie moet komen, in tal van rapporten opduikt (zie bijvoorbeeld 
Gezondheidsraad (2002).8 
Het ontwerpen en onderzoeken van persoonlijke en maatschappelijke 

leerprocessen gericht op menings- en besluitvorming rond erfelijkheid en 

gezondheid zie ik als de kern van mijn leeropdracht. 

Daarom heb ik mijn betoog als volgt opgebouwd. Eerst geef ik een 
historische schets van het erfelijkheidsonderzoek en de toepassing daarvan 
in de gezondheidszorg. Daarna ga ik in op twee communicatieve contexten 
waarin oordeelsvorming aan de orde is: communicatie tussen arts en patiënt 
en communicatie tussen wetenschap en samenleving. Daarbij gaat in beide 
contexten mijn voorkeur uit naar de dialoog als communicatievorm. Voor het 
kunnen deelnemen aan een dialoog over erfelijkheidsvraagstukken is het van 
belang genetisch te kunnen denken en te kunnen reflecteren vanuit een normatief 
kader. Wat ik daarmee bedoel, zal ik verderop toelichten. De te ontwerpen en 
onderzoeken leerprocessen betreffen begripsontwikkeling, waardeontwikkeling 
en het verwerven van dialoogbekwaamheid. Het uiteindelijke doel van mijn 
onderzoek is te komen tot een doordachte en beproefde leerlijn van basisschool 
tot en met het hoger onderwijs, waarin de drie componenten met elkaar verweven 
zijn. Daarom eindig ik met een overzicht van wat op grond van onderzoek al te 
melden is over respectievelijk het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en 
het medisch onderwijs. Daarbij komen ook mijn verdere plannen aan de orde. 

V A N  M E N D E L  N A A R  G E N O M I C S  

De klassieke genetica, die begint bij Mendel, heeft zich in zo’n 150 jaar 
ontwikkeld tot wat nu genomics heet. Het onderwerp van de klassieke genetica 
is de verhouding tussen de verschillende fenotypen in kruisingen, die vanuit het 
gedrag van de chromosomen bij de vorming en versmelting van geslachtscellen 
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verklaard wordt. Op grond daarvan kunnen  bepaalde overervingspatronen 
worden vastgesteld. Ruim 50 jaar geleden werd de structuur van het DNA-
molecuul ontdekt en begint de moderne genetica. Genomics9 probeert vanuit 
een moleculaire basis levende systemen in hun complexiteit, dynamiek en 
samenhang te begrijpen. Daartoe wordt grootschalig onderzoek gedaan naar de 
structuur en functie van genen, de relaties tussen genen, de wijze waarop genen 
en eiwitten met elkaar in wisselwerking treden in cellen, weefsels en organen, 
en de invloed van de omgeving op die wisselwerking (Zwart, 2005). Was er 
aanvankelijk vooral aandacht voor monogene eigenschappen die mendeliaans 
overerven, gaandeweg kwam er meer aandacht voor polygene en multifactoriële 
eigenschappen, waaronder veelvoorkomende aandoeningen (Leschot & Willems, 
2004; Wijmenga, 2004). 

G E N E T I C A  E N  G E Z O N D H E I D S Z O R G

Het voortschrijdend inzicht in erfelijkheid, heeft ook de geneeskunde niet 
onberoerd gelaten.10 Ik zal kort een drietal ontwikkelingen schetsen: die van de 
medische genetica, de klinische genetica en de community genetics.11 
Vanaf ongeveer 1950 ontwikkelt zich de medische genetica, die zich 
bezighoudt met de bestudering van erfelijke oorzaken van ziekten en afwijkingen 
bij de mens in het algemeen. De klinische genetica is aanvankelijk vooral 
reproductiegericht en houdt zich bezig met de diagnostiek van erfelijke en/of 
aangeboren aandoeningen, het bepalen van de herhalingskans en het informeren 
en begeleiden van patiënten terzake. Klinisch genetische zorg bestaat dus uit 
erfelijkheidsonderzoek en –advisering. Met de opkomst van de klinische genetica, 
wordt ook de VSOP opgericht door een aantal ouder- en patiëntenorganisaties 
die het belang van betere informatievoorziening en voorlichting inzagen bij het 
maken van keuzes. Inmiddels heeft de VSOP deze taak ondergebracht in het 
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Erfocentrum en richt ze zich zelf meer op beleidsbeïnvloeding.12 
Van steeds meer erfelijke aandoeningen is niet alleen de ligging van het gen 
op de chromosomen bekend, maar ook de moleculaire structuur en functie 
van het gemuteerde gen. Er zijn monogene aandoeningen zoals erfelijk hoog 
cholesterol (familiaire hypercholesterolemie), taaislijmziekte (cystische fibrose) en 
bloederziekte (hemofilie), die mendeliaans overerven. En er zijn de zogenoemde 
multifactoriële aandoeningen, die bepaald worden door de werking en interactie 
van meerdere genen en van omgevingsfactoren (Leschot & Willems, 2004). Deze 
erven niet mendeliaans over. Het genomicsonderzoek zelf draagt dus bij aan het 
ontkrachten van genetisch determinisme. Gaat het bij monogene aandoeningen 
vaak om aandoeningen die zeldzaam zijn maar een grote draagwijdte kunnen 
hebben, multifactoriële aandoeningen zijn juist veelvoorkomend (‘high 
occurence, low recurrence’). Voorbeelden van multifactoriële aandoeningen 
zijn open ruggetje, astma, eczeem, kanker, diabetes, reuma en psychiatrische 
aandoeningen.
Met DNA-testen is tegenwoordig te achterhalen of je de aanleg voor een 
bepaalde aandoening hebt overgeërfd en daarmee een verhoogde kans hebt op 
enig moment in je eigen leven de ziekte te krijgen. Daarmee zijn we terecht 
gekomen in de kansbepalende of risicogeneeskunde.13 Zo’n voorspellende DNA-
test is zinvol als er ook handelingsopties beschikbaar zijn, zoals het aanpassen van 
je leefstijl (voeding), het gebruiken van risicoverlagende medicijnen (bij te hoge 
cholesterolwaarde), en regelmatig lichamelijk onderzoek (bij borstkanker of 
darmkanker). Er lijkt zelfs een test te komen, op basis waarvan de vruchtbaarheid 
van vrouwen te voorspellen is. Daarmee zouden dan kinderwens en carrière 
beter op elkaar kunnen worden afgestemd.14

Voorspellend DNA-onderzoek haalt de toekomst naar het heden met alle 
consequenties van dien. Hoe richten mensen hun leven nu in en hoe zal dat zijn 
als het DNA steeds beter uitgelezen kan worden. Hoe willen we eigenlijk leven? 
Wat is een goed leven?15 We zullen ieder voor zich moeten uitmaken wat we in 
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dat licht bezien willen weten (Van Spijker & Rozendal, 2003).16 
Een andere mogelijke toepassing van het kennen van iemands genetisch profiel 
is het afstemmen van medicatie daarop, zeg maar pillen-op-maat. 
Momenteel betreft ruim 40% van de klinisch genetische zorg de voorspellende 
genetica bij gezonde mensen (Beemer, persoonlijke communicatie).17 De 
oncogenetica neemt daarin een belangrijke plaats in.
De aanvankelijk optimistische verwachtingen over gentherapie, het inbrengen 
DNA in de cel om een gendefect op te heffen, zijn door de weerbarstige praktijk 
wat getemperd, maar er wordt nog steeds voortgang geboekt. 
Een relatief nieuw vakgebied is de community genetics (sinds 1995 in 
Nederland): de pro-actieve, anticiperende praktische toepassing van de 
medische genetica op het niveau van de gehele bevolking of een specifieke 
bevolkingsgroep. Community genetics richt zich in principe niet op mensen die 
zelf al met klachten of zorgen naar de arts komen. Voorbeelden van activiteiten 
zijn de foliumzuurcampagne gericht op vrouwen die zwanger willen worden, 
screening18 op cystische fibrose bij autochtonen of op hemoglobinopathie bij 
allochtonen. Daarnaast vormen preconceptionele zorg, dus zorg voorafgaand 
aan de zwangerschap, en educatie over erfelijkheid en gezondheid belangrijke 
aandachtsgebieden binnen de community genetics (Van der Putten, 2004). Aan 
Vrije Universiteit Medisch Centrum in Amsterdam heeft Prof. Leo ten Kate 
zich ingezet voor de ontwikkeling van community genetics in Nederland, wat 
inmiddels heeft geleid tot de vestiging van de eerste leerstoel community genetics 
(Ten Kate et al., 2000). Deze leerstoel wordt bezet door Prof. Martina Cornel. 
Mijn leeropdracht laat zich goed binnen dit nieuwe vakgebied situeren (Waarlo, 
1997; Petersen & Bunton, 2002; Cornel, 2003; Marteau, 2005).19 Het moge 
duidelijk zijn dat de community genetics in belangrijke mate voortbouwt op de 
ervaringen die opgedaan zijn bij erfelijkheidsadvisering of genetic counselling. 

W E T E N  E N  W E G E N
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C O N T E X T E N  V O O R  O O R D E E L S V O R M I N G

Bij erfelijkheidsadvisering of erfelijkheidsvoorlichting denk ik primair aan de 
communicatie tussen arts en patiënt. Deze context acht ik belangrijk voor 
persoonlijke oordeelsvorming, terwijl ik de communicatie tussen wetenschap 
en samenleving als context voor maatschappelijke oordeelsvorming zie. Bij 
persoonlijke oordeelsvorming gaat het bijvoorbeeld om de vraag, wel of niet 
een voorspellende DNA-test laten doen. Het beschikbaar stellen of vergoeden 
van zo’n test vraagt om een collectieve afweging. Beide contexten zal ik hierna 
behandelen.

C o m m u n i c a t i e  t u s s e n  a r t s  e n  p a t i ë n t

Erfelijkheidsvoorlichting en -advisering zijn een vertaling van de Angelsaksische 
term ‘genetic counselling’. De term erfelijkheidsadvies is mede gekozen, omdat 
binnen de klinische genetica alleen adviezen worden vergoed.20 Is advisering, 
als vertaling van counselling, hetzelfde als voorlichting? En wat is communicatie 
dan precies? Hoe verhoudt de erfelijkheidsvoorlichting zich trouwens tot gezond-
heidsvoorlichting? 
Voorlichting komt van voor-lichten, zowel letterlijk als figuurlijk met een 
licht voorgaan, maar heeft ook te maken met verlichten in de betekenis van uit 
domheid en bijgeloof voeren naar kennis (Van Gent & Katus, 1980). Daarbij is 
er sprake van eenrichtingsverkeer. Advisering vindt in veel beroepen plaats en 
daarbij gaat het vaak om het geaccepteerd krijgen van je ideeën (Nathans, 1992). 
In een tijd waarin resultaten tellen, wordt daar veel belang aan gehecht. Adviseren 
heeft dus de connotatie van beïnvloeding, overreding of sturing. In dit verband 
zou als resultaat gezondheidswinst kunnen gelden. Communicatie benadrukt 
juist de wisselwerking tussen zender en ontvanger, de ontvanger praat terug 
en de zender wordt geacht daarop weer te reageren. De ontvanger zit met een 
probleem en vraagt daarover advies, maar wel een advies dat rekening houdt met 
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zijn persoonlijke situatie. Hij vraagt hulp bij menings- en besluitvorming.21 
Koppel voorlichten en adviseren aan erfelijkheid en gezondheid, en je hebt 
grote kans dat de alarmbel wordt geluid onder verwijzing naar moreel 
verwerpelijke eugenetische praktijken uit het verleden en het schenden van 
het zelf beschikkingsrecht van individuen. In de ethiek van reproductieve 
erfelijkheidsvoorlichting wordt non-directiviteit, dus het niet bewust sturen 
van de uiteindelijke beslissing, daarom als een kardinale deugd gezien (De 
Wert, 1999).22 
De termen voorlichting, advisering en communicatie worden in de praktijk vaak 
door elkaar gebruikt. De termen kunnen wel elk een bepaald aspect benadrukken: 
communiceren accentueert de interactie, voorlichten het  informeren, en 
adviseren het  personaliseren en contextualiseren van de informatie. Met dat 
laatste bedoel ik de vertaling naar en inpassing in de persoonlijke situatie. 
Overigens worden patiënten/cliënten tegenwoordig sowieso meer actief 
betrokken in besluitvormingsprocessen (Elwyn, 2001). 

Laten we nog wat verder inzoomen op het proces van communicatie tussen 
individuen.
Als twee mensen met elkaar communiceren, gebeurt dat niet alleen op verbale, 
maar ook op non-verbale wijze. Dus, wat zeggen ze in woorden en wat met hun 
lichaamstaal. Dat is hun waarneembare gedrag in een bepaalde situatie. Maar 
willen ze tot wederzijds verstaan komen, dan zullen ze ook hun binnenkant in 
communicatie moeten brengen. Je identiteit is niet alleen genetisch bepaald, maar 
wordt ook gevormd door ervaringen die je in de loop van je leven opdoet.23 De 
opgedane ervaringen kleuren niet alleen nieuwe ervaringen, maar geven er deels 
ook richting aan. Overtuigingen en waarden worden overgenomen uit de sociale 
omgeving en gevormd op basis van levenservaringen. Waarden maken in hun 
onderlinge samenhang de persoon. Iemands waarden zijn niet altijd gemakkelijk 
vast te stellen. Indirect via iemands emoties, interesses, ambities, zorgen, e.d. 
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zijn ze vaak wel te achterhalen als er maar voldoende doorgevraagd wordt. Wat 
iemand in een bepaalde situatie in communicatie brengt, kan dus betrekking 
hebben op verschillende niveaus van persoonlijk functioneren: willen, weten 
en kunnen (fig. 1). De aard van de relatie tussen de communicatoren zal sterk 
bepalend zijn voor wat er in communicatie wordt gebracht. Is er sprake van 
aandacht voor elkaar, van empathie, van interesse en van wederzijds respect? 
Communiceren is contact maken, luisteren en vragenstellen. Je kunt het 
vergelijken met het pellen van een ui, wat de meesten overigens niet helemaal 
lukt met droge ogen. Bij communicatie is dat laatste een blijk van aangeraakt 
worden en van betrokkenheid. Rond erfelijkheid en gezondheid gaat het niet 
alleen om technische vragen, maar ook en misschien wel meer over levensvragen. 
Daarbij kan de communicatie niet oppervlakkig blijven, dat wil zeggen zich 
beperken tot iemands buitenkant.24 Een open en vrije gedachteuitwisseling, 
waarbij gesprekspartners ingaan op wat te berde wordt gebracht en oog hebben 
voor het non-verbale, maakt dat er sprake is van een dialoog. Dat is dus wat 
anders dan twee parallelle monologen die elkaar alleen maar afwisselen.

Kennis en
ervaring,
normen,
vooroor-
delen,
enz.

Situatie:
waar, wanneer, met wie, enz.

Kennis en
ervaring,
normen,
vooroor-

delen,
 enz. 

Kennis en ervaring,
normen, vooroordelen, enz. 

Kanalen
Zender
Ontvanger

Boodschappen:
verbaal en
nonverbaal

Boodschappen:
verbaal en
nonverbaal

Ontvanger
ZenderA B

Figuur 1. Model voor interpersoonlijke communicatie (Oomkes, 1986).
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Binnen de gezondheidszorg wordt vooral door psychologen veel onderzoek 
gedaan naar de arts-patiëntcommunicatie. Thema’s zijn onder meer geïnformeerde 
en gedeelde besluitvorming en risicocommunicatie. Zo luidt de bijzondere 
leeropdracht van Theresa Marteau aan de Vrije Universiteit ‘Participatie van 
patiënten en burgers bij gezondheidsbeslissingen’ (Marteau, 2005). Mijn 
leeropdracht betreft hoe mensen in het algemeen voor die participatie kunnen 
worden toegerust via educatie. In de literatuur wordt dit streven vaak met 
empowerment aangeduid (Van Regenmortel, 2002). 

Erfelijkheidsvoorlichting heeft zich min of meer gelijktijdig met gezondheids-
voorlichting of gvo ontwikkeld, maar wel los daarvan en dan vooral in en vanuit 
de klinische genetica, waarbij patiëntenverenigingen vanaf het begin een actieve 
rol hebben gespeeld hebben.25

Gvo houdt zich bezig met het motiveren van mensen tot vrijwillige 
gedragsverandering door middel van communicatie om daarmee ziekten te 
voorkomen of de gezondheid te bevorderen. Daarbij staat het biopsychosociale 
gezondheidsconcept centraal, ofwel een gezonde geest in een gezond lichaam 
in een gezonde omgeving. Gvo richt zich op de leefstijl van mensen, omdat 
veel welvaartsziekten daarmee samenhangen. Wie kent ze intussen niet, de 
gezondheidsboodschappen als gevarieerd eten, voldoende bewegen, matig met 
alcohol en niet roken. Psychologie speelt dan ook een belangrijke rol in de 
gvo-opleiding en het gvo-onderzoek (Brug et al., 2000; Glanz et al., 2002). 
Binnen gvo kwam je erfelijkheid lange tijd alleen tegen als een belangrijke 
determinant van gezondheid, waarop je met gvo nauwelijks greep hebt. Maar 
dat is door het voortschrijdend inzicht van de genetica, in het bijzonder ten 
aanzien van multifactoriële aandoeningen, niet langer het geval. Toch ben ik blij 
dat met de leerstoel de erfelijkheidsvoorlichting een apart aandachtsgebied blijft. 
Je zou namelijk kunnen zeggen dat zich rond erfelijkheid en gezondheid tal van 
kwesties die in de gezondheidszorg spelen, uitvergroot en indringend aan ons 
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voordoen. Ik zie de volgende redenen voor een soort status aparte. Erfelijkheid is 
biologisch een ingewikkelde thematiek, erfelijke aandoeningen hebben een grote 
reikwijdte (levenslang en vele aspecten van het leven betreffend), onze inzichten 
in de relatie tussen erfelijkheid en ziekte en gezondheid nemen spectaculair toe en 
daarmee ook onze handelingsopties. De grenzen tussen ziek en gezond vervagen, 
erfelijke aandoeningen zijn niet alleen een individuele maar ook een familie- en 
maatschappelijke aangelegenheid. Er spelen tal van kwesties die nadere ethische 
reflectie en nieuwe wet- en regelgeving vragen en blijven vragen. Het kennen 
van je genen kan je zelfbeeld beïnvloeden en existentiële vragen oproepen. 
Erfelijkheidsvoorlichting vraagt om een integrale benadering van erfelijkheids-
vraagstukken en dient daartoe uit een veelheid aan disciplines te putten, die tot nu 
toe onvoldoende van elkaar profiteren. Zo is binnen de didactiek van de biologie 
veel onderzoek gedaan naar begripsproblemen in geneticaonderwijs, waarvan de 
erfelijkheidsadvisering meer gebruik zou kunnen maken. Omgekeerd biedt de 
praktijk van arts-patiëntcommunicatie rond erfelijkheid een inspiratiebron voor 
contextgericht biologieonderwijs. Voor gvo betekent de nieuwe genetica dat 
mede op biologische basis doelgroepen gedefinieerd kunnen worden. Daarmee 
bedoel ik dat bepaalde gezondheidsboodschappen vooral relevant zijn voor 
mensen met een bepaald genetisch profiel; gvo-op-maat zogezegd. 
Ik stap nu over naar de communicatie tussen wetenschap en samenleving als 
context voor maatschappelijke oordeelsvorming. 

C o m m u n i c a t i e  t u s s e n  w e t e n s c h a p  e n  s a m e n l e v i n g

Tot nu toe heb ik vooral stilgestaan bij interpersoonlijke communicatie, met name 
tussen patiënten/cliënten en hulpverleners. Er is echter ook sprake van interactie 
tussen wetenschap en samenleving, waarbij burgers op verschillende wijze en in 
verschillende mate betrokken zijn of worden bij de communicatie over erfelijk-
heidsvraagstukken. In de wetenschapscommunicatie zien we een verschuiving 
naar steeds meer interactie en participatie. De achterliggende gedachten daarbij 
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zijn dat de ontvanger niet langer als passief maar actief wordt beschouwd, dat 
kennis niet een overdraagbaar product is maar een sociaal construct, en dat 
participatie meer open moet zijn (Van Woerkum & Van der Auweraert, 2004; 
Van der Auweraert, 2004).26 Binnen de wetenschapscommunicatie zie je deze 
accentverschuivingen weerspiegeld in vier stromingen: public understanding of 
science, public awareness of science, public engagement of science, en public 
participation in science. Cruciaal is hoe daarbij de interactie wordt opgevat. 
Aanbodgestuurd of vraaggestuurd? Moet er iets overgedragen worden of is er 
sprake van een transactie? Met andere woorden, gaat het om een product of 
om een proces, wordt er gesloten of open te werk gegaan? Met behulp van 
de dimensies product-proces communicatie en gesloten-open communicatie 
kunnen vier typen van  interactieve wetenschapscommunicatie worden 
onderscheiden (fig. 2): 
• wetenschapspopularisatie, bijvoorbeeld artikelen over genomicsonderzoek in 

de wetenschapsbijlagen van kwaliteitskranten of DNA practica voor scholieren 
(public understanding of science);

• bewustmaking van wat wetenschap kan betekenen voor het dagelijks leven, 
bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst over voorspellend DNA onderzoek 
in een huisartsenpraktijk met volop gelegenheid tot vragen stellen (public 
awareness);

• consultatie ofwel mensen betrekken bij technologieontwikkeling om 
maatschappelijke acceptatie te bevorderen, bijvoorbeeld via een opiniepeiling, 
hoorzitting of referendum over screening (public engagement); en 

• participatie met gelijkwaardige inbreng van alle betrokkenen, dus democratische 
sturing en inbedding, bijvoorbeeld interactieve beleidsontwikkeling over 
medische biotechnologie via focusgroepinterviews met burgers of de Nationale 
Dialoog Genetica (public participation).27 

W E T E N  E N  W E G E N
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Figuur 2. Vier typen wetenschapscommunicatie op basis van de aard en omvang 

van de interactie tussen wetenschap en samenleving. De trend is van linksboven 

naar rechtsonder. Public understanding: top-down informatieoverdracht 

(monoloog); public participation: bottom-up informatieuitwisseling (dialoog) 

(Van der Auweraert, 2004).

Idealiter zou communicatie over erfelijkheidsvraagstukken, opgevat als hulp 
bij menings- en besluitvorming, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk 
niveau, van het laatste type moeten zijn. Toch zien we dat zelfs bij een initiatief 
met de veelbelovende titel Nationale Dialoog Genetica28 er in essentie toch nog 
sprake is van een top-down benadering: er wordt eerst veel wetenschappelijke 
en professionele informatie aangereikt, waarop maatschappelijke groeperingen 
dan mogen reageren (public engagement). Om misverstanden te voorkomen, om 
mee te kunnen praten heb je natuurlijk wel enige kennis nodig, maar ik bepleit 
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maat houden en maatwerk. Bovendien gaat het niet alleen om uitwisseling 
van wetenschappelijke en professionele kennis, maar ook om leefwereldkennis 
(Waarlo, 2002)29 
De geschiedenis van de maatschappelijke discussie over genetische modificatie 
in Nederland kreeg overigens de veelzeggende titel Biotechnologie en de dialoog 
der doven mee (Zoeteman et al., 2005)30 Daarmee wordt verwezen naar het 
onvoldoende reageren op elkaar; het niet open staan voor elkaars argumenten, 
laat staan het zich laten overtuigen door de ander. Daarvoor is namelijk nodig 
het letterlijk kunnen innemen van verschillende standpunten, dus het zich 
kunnen verplaatsen in de ander en de redenen voor verschillende standpunten 
kunnen verstaan. Voor het vormen van een mening, en dat is wat anders dan het 
hebben van een mening of een definitief ingenomen standpunt, is een open, 
vrije gedachteuitwisseling van groot belang, alsmede een principiële bereidheid 
de eigen mening eventueel te herzien. Ook de wetenschap ontwikkelt zich door 
paradigmawisselingen (Kuhn, 1962). 

P A S  O P  D E  P L A A T S

Laat ik even pas op de plaats maken. Wat is tot dusver aan de orde geweest en 
waar gaat dit betoog naar toe? Ik ben begonnen met allerlei voorbeelden waaruit 
blijkt hoe erfelijkheid en gezondheid, en de communicatie daarover, al onderdeel 
van ons leven zijn geworden. De ontwikkeling van het erfelijkheidsonderzoek 
en de toepassing daarvan in de gezondheidszorg laat een verschuiving zien van 
de reproductieve genetica naar de voorspellende genetica, die ook van belang 
is voor gezonde mensen. Het genomicsonderzoek richt zich op de genetische 
ontrafeling van veelvoorkomende, multifactoriële aandoeningen, terwijl het 
in het verleden vooral om zeldzame, monogene en mendeliaans overervende 
aandoeningen ging. Het onderzoek leidt tot nieuwe preventieve en therapeutische 
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mogelijkheden, maar ook tot een keuzeprobleem. De beslissingen waarvoor we 
gesteld kunnen worden, zijn complex en de impact ervan is groot. Het gaat 
niet alleen om de kwaliteit van leven, maar ook om die van de samenleving. In 
de erfelijkheidsvoorlichting, opgevat als hulp bij menings- en besluitvorming, 
wordt veel belang gehecht aan keuzevrijheid, dus geen druk van buitenaf. Deze 
voorlichting bestaat pas enkele decennia, aanvankelijk vooral in de klinische 
setting op individuele aanvraag, en nu in toenemende mate ook ongevraagd en 
gericht op bevolkingsgroepen. De VSOP heeft zich vanaf haar oprichting sterk 
ingezet voor algemene publieksvoorlichting. 
Vervolgens ben ik gaan inzoomen op twee communicatiecontexten voor 
respectievelijk persoonlijke en maatschappelijke oordeelsvorming: de 
communicatie tussen arts en patiënt en tussen wetenschap en samenleving.
De kern van mijn leeropdracht is het toerusten van patiënten/cliënten en 
burgers tot oordeelsvorming door middel van educatie31, zodat ze individueel 
en collectief kunnen omgaan met erfelijkheidsvraagstukken (Waarlo et al., 
2002). In die educatie, en nu blik ik vooruit, onderscheid ik drie essentiële 
componenten: begripsontwikkeling, waardeontwikkeling en communiceren. 
Begripsontwikkeling vat ik op als genetisch leren denken, waardeontwikkeling 
staat voor normatieve reflectie en zingeving, en communiceren betreft 
dialoogbekwaamheid. 
Ik zal hierna kort ingaan op deze drie componenten. Gezien mijn achtergrond 
van gezondheidsvoorlichting en biologiedidactiek, beperk ik me daarbij vooral 
tot de arts-patiëntcommunicatie en het onderwijs. Dus hoe kunnen we leerlingen 
op school en gezondheidsprofessionals werkzaam in de eerstelijnsgezondheids-
zorg32, toerusten voor oordeelsvorming en voor hulp bij oordeelsvorming? 
Gaandeweg probeer ik u dan ook een beeld te geven van de concrete invulling 
van mijn leeropdracht: de ontwikkeling van een doordachte en beproefde leerlijn 
van basisschool tot en met het hoger onderwijs en conform de doelstellingen 
van de Commissie Vernieuwing Biologieonderwijs. Deze Commissie heeft in 
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haar basisdocument gekozen voor een ‘context-activiteit-concept’ benadering. 
Daarin wordt er van uitgegaan dat de betekenis van concepten situationeel is 
bepaald. Biologische concepten dienen daarom ontwikkeld te worden vanuit 
contexten die voor leerlingen relevant zijn (Boersma et al., 2005). De context 
die ik hier op het oog heb is dus de arts-patiëntcommunicatie rond erfelijkheid 
en gezondheid, de activiteit betreft oordeelsvorming en de concepten betreffen 
delen van de genetica. Ik hoef niet met lege handen te beginnen: er is al 
geneticaonderwijs en in de loop der jaren is allerlei additioneel lesmateriaal 
gemaakt om dit onderwijs actueel te houden.33 De ontwikkelingen gaan immers 
snel en schoolboeken lopen behoorlijk wat jaren achter bij de stand van de 
wetenschap. Maar of de beoogde leerprocessen ook daadwerkelijk optreden en 
het gewenste effect hebben, daarnaar is nog maar weinig onderzoek gedaan. 

E D U C A T I E

G e n e t i s c h  l e r e n  d e n k e n

Het genomicstijdperk vraagt om een toerusting van patiënten/cliënten en 
hulpverleners voor onderlinge communicatie. In die communicatie gaat het om 
ziektepreventie, gezondheidsbevordering of om het voorkomen van onnodig 
leed. De toerusting betreft allereerst genetisch leren denken, toegesneden op 
verschillende doelgroepen (Terry & Davidson, 2000; McInerney, 2002). Een 
beperkte opvatting van genetisch denken is het hebben van feitenkennis, zoals 
die vaak in vragenlijstonderzoeken wordt gepeild (bijvoorbeeld Henneman 
et al., 2004) en waarbij de samenhang in de kennis niet in beeld komt. Die 
samenhang zou bijvoorbeeld wel kunnen blijken uit redeneringen die worden 
uitgelokt en geanalyseerd. Mij gaat het om functionele kennis, waarbij de 
gebruikscontext en de samenhang in kennis er toe doen.34 Genetisch kunnen 
denken wil dan zeggen het kunnen gebruiken van genetische concepten in 
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relevante contexten, bijvoorbeeld bij het nemen van een gezondheidsbeslissing. 
De inhoud daarvan zal per doelgroep nader ingevuld moeten worden. Voor een 
patiënt of cliënt zal het minder omvattend zijn dan voor een arts, maar er moet 
wel een gemeenschappelijke kern zijn, wil onderlinge communicatie kunnen 
slagen.35 Genetisch leren denken kan gaan over de relatie tussen voortplanting 
en erfelijkheid, over stambomen en overervingspatronen, het genbegrip vroeger 
en nu, variatie en individualiteit, systeemdenken: van molecuul tot populatie, 
individuele variaties in (gevoeligheid voor) ziekten, een realistische kijk op 
wetenschap en technologie (McInerney, 2002; Theunissen, 2004) en zicht op 
klinisch genetische en preconceptiezorg.36 Maar zoals gezegd, dit moet verder 
worden uitgewerkt voor verschillende doelgroepen. De kennis moet onder 
meer relevant zijn voor de inrichting van je leven, waarbij je kunt denken 
aan beroepskeuze, kinderwens, aanpassing leefstijl, medicatie, e.d. Voor een 
arts betekent het bijvoorbeeld ook het kunnen herkennen van genetische 
problematiek, het bij de diagnose van een erfelijke aandoening denken aan 
de consequenties voor familieleden en het denken aan herhalingskans bij een 
volgende zwangerschap (Beemer, 1997). Maar met dit alles zijn we er nog niet. 

N o r m a t i e v e  r e f l e c t i e  e n  z i n g e v i n g

Erfelijkheidsvraagstukken kennen ethische, juridische en maatschappelijke 
aspecten (McInerney, 2002; Tijmstra, 2004). Mede daardoor zijn ze complex, 
slecht gestructureerd en zijn er meerdere perspectieven en oplossingen 
mogelijk. Het accent ligt meer op handelen, dus op wat moet ik doen, dan 
op verklaren. Om tot een oplossing te komen moeten standpunten worden 
uitgewisseld en kritisch onderzocht. Voor- en nadelen of voors en tegens van 
alternatieven worden verkend en gewogen. Waarden en normen spelen daarbij 
een belangrijke rol. Educatie kan mensen helpen eigen waarden en normen te 
verhelderen en te toetsen aan die van anderen en aan gevestigde normatieve 
kaders, zoals religies. Onze samenleving wordt echter gekenmerkt door 
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secularisering en individualisering van zingevingsprocessen. Van de socioloog 
Kees Schuyt is onlangs een selectie uit zijn columns in de Volkskrant verschenen 
onder de treffende titel De stuifzandsamenleving. Toch zijn burgers op zoek naar 
samenhang en naar verbindende elementen.37 De vele discussies over normen en 
waarden en de herwaardering van de pedagogische opdracht van het onderwijs, 
duiden daarop.38 
Door middel van waardecommunicatie kan iemand bewust en actief zijn 
persoonlijk waardesysteem (visie of levensbeschouwing) verder ontwikkelen, dat 
wil zeggen dat er meer samenhang in persoonlijke waarden en normen wordt 
aangebracht (Hermans et al., 1987; Hijmans, 1997; Smaling, 2004). Dit proces is 
nooit af, omdat een persoonlijk waardesysteem telkens weer wordt uitgedaagd, 
bijvoorbeeld door ingrijpende levensgebeurtenissen of nieuwe wetenschappelijke 
en technologische ontwikkelingen. Ondanks deze onafheid, beschermt een 
expliciete visie op erfelijkheidsvraagstukken ons wel tegen ronddobberen. Een 
waardesysteem of levensbeschouwing biedt een normatief kader voor reflectie en 
zingeving. Bij reflectie wordt meningsuitwisseling omgevormd tot uitwisseling 
van argumenten. Het gaat om het vormen van een bereflecteerd standpunt 
(Brom, 2004). Zingeving wil zeggen dat reflectie gepaard gaat met inpassing in 
of aanpassing van het eigen waarden- en normensysteem. 
De componenten genetisch leren denken en normatieve reflectie en zingeving 
kunnen wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden. Bij scheiding dreigt 
het gevaar van geneticalisering39, waarbij allerlei facetten van het leven door een 
genetische bril worden bezien en in genetische termen worden benoemd, wat 
tot reductionisme en determinisme kan leiden (Ten Have, 2001). 

D i a l o o g b e k w a a m h e i d

Hiervoor is al gewezen op de potenties van, maar ook op de problemen met de 
dialoog als communicatievorm (fig. 2). Daarom zie ik dialoogbekwaamheid als 
een belangrijke derde component van educatie rond erfelijkheidsvraagstukken. 

W E T E N  E N  W E G E N
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In onze masteropleiding Science Education and Communication wordt het 
socratisch gesprek gebruikt als communicatietraining, omdat daarin de dialoog 
centraal staat. Het lijkt me gewenst daaraan ook in het voortgezet onderwijs 
en in (para)medische opleidingen meer aandacht te besteden. De essentie 
van een socratisch gesprek is de waarheid van de ander te begrijpen, elkaars 
zienswijzen te onderzoeken, je in de ander te verplaatsen, dus van perspectief te 
wisselen. Het elkaar stellen van verhelderende vragen, dus het ingaan op wat de 
ander zegt, is essentieel om de dialoog gaande te houden. Spreken en luisteren 
wisselen elkaar af in een dialoog. In het gesprek wordt geprobeerd algemene 
principes boven tafel te krijgen, die ten grondslag liggen aan beweringen, aan 
oordelen en vooronderstellingen, schuilend in alledaagse meningen, keuzes 
en handelingen (Delnou & Van Dalen, 2003). Een socratisch gesprek kan dus 
gebruikt worden voor consensusvorming, maar hier heb ik vooral verheldering 
en meningsvorming op het oog. Een dialoog volgens het boekje, zeker tussen 
onderzoekers en burgers, draagt bij aan transparantie en onderling vertrouwen.
Het kunnen voeren van een dialoog zou als algemene basiscompetentie 
in het onderwijs verworven moeten worden, bijvoorbeeld bij Nederlands, 
levensbeschouwelijke vorming, filosofie of sociaal-ethische oriëntatie (cf. 
Burbules, 1993; Haynes, 2002). Binnen andere vakken, waaronder biologie en 
algemene natuurwetenschappen, kan deze dan toegepast worden. 
Een anekdote ter illustratie van het belang van perspectiefwisseling. In het verleden 
werkte een jonge man met een erfelijke spierziekte als ervaringsdeskundige mee 
aan de nascholingscursus Erfelijkheid en gezondheid om zijn ervaringen met 
docenten te delen. Niet praten over een aandoening, maar praten met iemand 
met die aandoening. Deze strijdbare man had zich onder meer als levensdoel 
gesteld de medische statistiek wat betreft zijn levensverwachting onderuit te 
halen. En dat is hem aardig gelukt. Na zijn levensverhaal bracht een van de 
docenten, zelf moeder van een gehandicapt kind, spontaan haar perspectief 
in, waarna een indringend gesprek met veel vragen over en weer volgde dat 
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menige cursist van standpunt deed wijken. Van de boeiende wetenschappelijke 
ontwikkelingen en de toepassing daarvan in de gezondheidszorg waren we bij 
kwaliteit van leven en zingevingsvragen aangeland. 

O N T W I K K E L I N G  V A N  E E N  L E E R L I J N

De veelomvattendheid en complexiteit van educatie rond erfelijkheid en gezondheid 
vraagt om longitudinale planning van de begrips- en waardeontwikkeling: 
van basisschool tot en met het hoger onderwijs. Op basis van vakdidactisch 
onderzoek naar de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke begrippen heeft 
het Amerikaanse Project 2061 (www.project2061.org) conceptuele netwerken 
en uitlijningen gemaakt waarlangs bepaalde onderwijsdoelen bij verschillende 
groepen leerlingen kunnen worden bereikt. Structuren en functies van cellen 
zouden op grond daarvan bij ons een plaats krijgen in de basisvorming, en DNA 
en genen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Project 2061 benadrukt 
dat er bij erfelijkheid allereerst gezorgd moet worden voor een aanschouwelijke, 
dus concrete basis, en dat verklaringen later komen.40 Laten we daarom eens 
kijken hoe de situatie in ons basisonderwijs is.

B a s i s o n d e r w i j s

Op onze basisscholen wordt nu nauwelijks aandacht besteed aan erfelijkheid. Het 
enige dat is opgenomen, is het basisinzicht dat de ontwikkeling van organismen 
tot volwassen individuen voor een deel erfelijk bepaald is en dat daarnaast de 
omgeving waarin organismen opgroeien, een belangrijke rol speelt (Thijssen, 
z.j.). Als het onderwerp aan de orde komt, is dat meestal even naar aanleiding 
van vragen of gebeurtenissen. Ter voorbereiding van het signalement van de 
Gezondheidsraad over publiekskennis genetica (Gezondheidsraad, 2002) was er 
een workshop, waarin een serie Amerikaanse plaatjesboeken, bestemd voor de 
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middenbouw van de basisschool, over hoe ons lichaam werkt op het niveau 
van cellen en DNA (Balkwill & Rolph, 2002) ten voorbeeld werd gesteld. De 
Amerikaanse boekjes werden gerecenseerd in een tijdschrift en de recensenten 
waren zo verstandig niet alleen op hun eigen oordeel af te gaan, maar ook 
kinderen te vragen wat ze ervan vonden. Hoewel deze kinderen gefascineerd 
waren, bleken er allerlei misvattingen bij hen post te vatten en worstelden ze 
met de abstracte informatie (Smith & Lipscomb, 2003). Ze waren er kennelijk 
nog niet aan toe.41 
Het Erfocentrum heeft het aangedurfd om een website voor basisschoolleerlingen 
te maken: www.bogi.nl. Wij hebben onderzocht hoe deze in de praktijk 
functioneert en wat leerlingen ervan opsteken (Waarlo & Smeenk, 2005). 
Zeker als het om uiterlijke eigenschappen gaat, weten leerlingen al wel dat 
ze die van hun ouders meekrijgen. En ook dat je je talenten door training 
kunt ontwikkelen, dus de ervaringsbasis voor het concept aanleg-omgeving is 
er al. Dat ziektes in de familie voorkomen, is de meesten wel bekend. Dat geldt 
ook voor het begrip stamboom, dat ze al kennen van geschiedenis. Maar het 
doorgeven van erfelijke informatie via de geslachtscellen was voor velen toch 
een brug te ver. En voorzover ze gehoord hadden van DNA associeerden ze 
dit woord vooral met bloed en misdaad, maar niet met erfelijkheid. Verder viel 
op dat leerlingen nogal eens struikelden over bepaalde termen.Wat dacht u van 
‘chromosones’ of ‘chromosores’. 
Erfelijkheid op de basisschool dient dus vooral concreet te blijven en zich 
zoveel mogelijk te beperken tot wat je kunt waarnemen. Leerlingen hebben al 
allerlei ervaringen die bewust gemaakt kunnen worden en met elkaar in verband 
gebracht en onderscheiden van erfenis in de sociale betekenis. Bij concreet denk 
ik aan eigenschappen van huisdieren of in families (‘Je kunt wel zien dat is er 
eentje van ….’), aanleg en omgeving, stamboom, fokken en kweken. Positieve 
eigenschappen dienen vooral aandacht te krijgen, om de toch al aanwezige 
associatie van erfelijkheid met ziekte niet te versterken. Voor cellulaire en 



29

moleculaire processen is het nog te vroeg. Ook dient de terminologie eenvoudig 
te blijven. 
Het belangrijkste is dat leerlingen samenhangen tussen verschijnselen uit hun 
leefwereld gaan ontdekken, zich gaan verwonderen en vragen gaan stellen bij 
wat zich tot dan toe als vanzelfsprekend aan hen voordeed. Daarom ben ik 
nu ook een andere invalshoek aan het verkennen samen met Humanistisch 
VormingsOnderwijs (HVO). Daarbij wordt uitgegaan van een krantenbericht 
over het gloeivisje, een genetisch veranderd zebravisje dat daardoor licht geeft. 
Zoiets is ook gedaan met een konijn, waardoor het een soort wandelende 
schemerlamp is geworden.42 Het gloeivisje is een hebbedingetje waar geld aan te 
verdienen is, het konijn is een kunstwerk. De bedoeling van de lessen is om met 
leerlingen in discussie te raken over identiteit en over respect voor de eigenheid 
van levende wezens. In het verlengde daarvan kan ook over erfelijkheid en 
gezondheid bij de mens gesproken worden. We beginnen met huisdieren, omdat 
leerlingen daar vaak een emotionele band mee hebben. Waar de website www.
bogi.nl kiest voor de cognitieve invalshoek, wordt bij HVO dus gekozen voor 
de affectieve, maar beide dienen uiteindelijk aan de orde te komen. Begrips- en 
waardeontwikkeling gaan samen. Een belangrijk punt van aandacht is de geringe 
natuurwetenschappelijke kennis die leerkrachten in het basisonderwijs hebben. 
Ook bij hen zal genetisch denken, toegesneden op hun situatie, ontwikkeld 
moeten worden.  

V o o r t g e z e t  o n d e r w i j s

Zo’n 60 % van de leerlingen in het voortgezet onderwijs doet examen op 
vmbo-niveau. Toch heeft deze groep tot nu toe de minste aandacht gekregen 
bij de ontwikkeling van additioneel lesmateriaal, want het is geen gemakkelijke 
doelgroep. Deze achterstelling wordt nog schrijnender als we ons realiseren dat 
zich binnen deze groep relatief veel kinderen van allochtonen of migranten 
bevinden, van wie bekend is dat ze relatief weinig gebruik maken van klinisch 
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genetische voorzieningen (Talan et al., 2004), terwijl daarvoor wel aanleiding is. 
De grote uitdaging is dus ook deze leerlingen – rekening houdend met grote 
onderlinge verschillen in begaafdheid, leerstijl, interesse, etniciteit en cultuur – 
voldoende toe te rusten om in hun latere leven om te kunnen gaan met situaties 
rond erfelijkheid en gezondheid, en zonodig gebruik te kunnen maken van 
klinisch genetische zorg. Het zijn de getalenteerde en ervaren vmbo-docenten 
die een eigen didactiek ontwikkeld hebben, van wie we het hier in eerste instantie 
moeten hebben. Hun ‘good practices’ zouden nader uitgewerkt, onderbouwd 
en verspreid moeten worden. Zij zijn het die telkens weer benadrukken om 
concreet te blijven en via de beleving en emotie te werk te gaan. Er zijn er die 
zich laten inspireren door de manier waarop vrouwenbladen deze problematiek 
toegankelijk maken voor hun lezeressen (Wagenaar, 2003). Ik hoop dat het in 
het kader van de IVLOS-CDß 43 samenwerking lukt om voor het vmbo een 
onderzoeksproject te starten. Eerdere pogingen om zo’n project gefinancierd te 
krijgen, liepen op niets uit.
Genetica staat bekend als een moeilijk onderdeel binnen het schoolvak biologie, 
ook voor havo- en vwo-leerlingen (Lewis, 2000). Het heeft dan ook door de 
jaren heen relatief veel aandacht gehad van vakdidactici. Daarbij valt op dat de 
problemen met het onderwijzen en leren ervan keer op keer zijn geïnventariseerd 
en beschreven en dat allerlei oplossingen daarvoor worden gesuggereerd, maar 
dat de nadere uitwerking en beproeving daarvan in de praktijk vaak achterwege 
blijft. Marie-Christine Knippels heeft zich in haar promotieonderzoek binnen 
onze leerstoelgroep juist wel op het ontwikkelen en beproeven van een 
onderwijsleerstrategie gericht (Knippels, 2002; Knippels et al., 2005). Uit haar 
literatuurstudie kwamen vijf probleemcategorieën naar voren: de terminologie, 
de kansberekening bij erfelijkheidsvraagstukken, celdelingsprocessen (mitose/
meiose), de abstractheid en de complexiteit van het onderwerp.44 Het abstracte 
karakter hangt vooral samen met het onvoldoende koppelen van erfelijkheid 
aan het proces van geslachtelijke voortplanting, meer in het bijzonder aan de 
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vorming van geslachtscellen door de meiotische deling en het versmelten van 
een eicel en een zaadcel. Ook in leerboeken staan deze onderwerpen vaak los van 
elkaar en worden deze op verschillende tijdstippen behandeld. De complexiteit 
heeft te maken met het feit dat erfelijkheid zich op de verschillende biologische 
organisatieniveaus manifesteert en dus een organisatieniveaudoorsnijdend thema 
is en om systeemdenken vraagt. Laat ik dat illustreren aan sikkelcelanemie. 
Sikkelcelanemie geeft op organismeniveau ziekteverschijnselen, die zich laten 
verklaren uit een afwijkende vorm van de rode bloedcellen, wat onder meer 
problemen geeft bij de bloeddoorstroming (orgaanniveau). Die afwijkende 
vorm komt door een afwijkende ruimtelijke vorm van het eiwit hemoglobine 
(rode bloedkleurstof), doordat een van de bouwstenen van dit eiwit afwijkt. 
En die afwijkende bouwsteen komt weer door een kleine verandering in 
het DNA. De verandering in het DNA en het eiwit betreffen het moleculair 
niveau. Op populatieniveau heeft sikkelcelanemie te maken met resistentie 
tegen malaria. Met systeemdenken wordt bedoeld het zorgvuldig heen-en-weer 
denken tussen het moleculaire, cellulaire, organismale en populatieniveau. Elk 
organisatieniveau kent vaak een eigen terminologie, dus ook het expliciteren 
van relaties tussen begrippen op de veschillende organisatieniveaus is van groot 
belang. Op basis van een viertal door haar opgestelde ontwerpcriteria45 heeft zij 
een onderwijsleerstrategie voor bovenbouw havo/vwo ontwikkeld, bestaande 
uit zorgvuldig geplande leeractiviteiten, de zogeheten jo-jo strategie, waarvan de 
essentie is het heen-en-weer denken tussen de verschillende organisatieniveaus 
om de samenhang te laten ontdekken (Knippels, 2002). Je zou deze strategie ook 
kunnen vergelijken met een personenlift bij een rondleiding in een gebouw met 
meerdere verdiepingen (Ten Kate, 2005). Het is verheugend te constateren dat de 
jo-jo strategie de nodige weerklank vindt in de Nederlandse onderwijspraktijk 
en internationaal in de kring van vakdidactici.
Het vakdidactisch onderzoek tot nu toe, inclusief dat van Knippels, heeft zich 
vooral gericht op de klassieke of mendeliaanse genetica met stambomen en 
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overervingspatronen en de bekende geneticavraagstukken in de eindexamens.46  

Roald Verhoeff promoveerde binnen onze leerstoelgroep op systeemdenken 
in celbiologieonderwijs. Systeemdenken is eerder genoemd als element van 
genetisch leren denken. Leerlingen hebben namelijk moeite om zich een 
samenhangend beeld van de cel te vormen, doordat het onderwijs begrippen op 
het subcellulaire niveau niet met het cellulaire en organismale niveau verbindt. 
Voor de ontwikkeling van systeemdenken ontwierp hij voor de tweede fase een 
leertraject, waarin het modelleren van de cel centraal staat. Een onderdeel van 
het traject was het klassikaal bouwen van een driedimensionaal schaalmodel van 
een cel, waarbij het maken van de verschillende celonderdelen was verdeeld 
over groepjes leerlingen. Er ontstond als vanzelf veel onderling overleg, doordat 
er allerlei vragen rezen over de grootte, de functies en over de samenhang van 
de verschillende onderdelen. Zouden leerlingen in het basisonderwijs dit ook al 
moeten kunnen? 
Het additioneel lesmateriaal dat de VSOP vanaf de jaren tachtig van de 20e 
eeuw voor het onderwijs heeft ontwikkeld, sloot aan bij de mendeliaanse 
genetica en besteedde aandacht aan ziekten in de familie en de mogelijkheden 
van prenataal onderzoek. Het eerste lespakket ‘Erfelijkheid Nu’ bestond uit 
leerlingenmateriaal, een docentenhandleiding en een video, en was bedoeld voor 
vier lessen in de bovenbouw van havo/vwo.47 Dit lespakket was sterk gericht 
op informeren over, terwijl in de jaren negentig deze benadering veranderde 
in leerlingen betrekken bij de problematiek van erfelijke aandoeningen 
en een aanzet geven tot het besef dat het onderwerp ieder mens aangaat. 
Door de ontwikkeling van het genomicsonderzoek trad er een verschuiving 
op van de aandacht voor relatief zeldzame monogene aandoeningen naar 
veelvoorkomende multifactoriële aandoeningen. Door het beschikbaar komen 
van voorspellende DNA-tests voor allerlei aandoeningen, ligt het accent niet 
langer op de gezondheid van het nageslacht en prenatale diagnostiek, maar ook 
op de eigen gezondheid en die van familieleden. Steeds meer mensen krijgen 
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daardoor met erfelijkheidsonderzoek te maken. In het begin noemde ik al 
familiaire hypercholesterolaemie, erfelijke borst- en ovariumkanker en erfelijke 
darmkanker. Het betreft later in het leven optredende aandoeningen, waarbij 
door verandering van omgevingsfactoren, waaronder leefstijl, de kans daarop kan 
worden gereduceerd. Het gaat dus eerder om het reduceren van onzekerheid 
dan het verkrijgen van zekerheid. De uitdaging is dus hoe we kunnen leren om 
te gaan met onzekerheid (De Vries, 2003). Het lespakket ‘Erfelijkheid Nu’ werd 
in de jaren negentig dan ook opgevolgd door een lespakket over voorspellend 
genetisch onderzoek, dat als titel meekreeg ‘In de familie’. De video bij dit 
pakket bevat twee nagespeelde praktijksituaties, waarin jongeren geconfronteerd 
worden met erfelijke schildklier- en borstkanker in hun familie. Door middel van 
een DNA-test kunnen ze laten vaststellen of zij ook de erfelijke aanleg hebben. 
Bij een ongunstige testuitslag kunnen allerlei maatregelen worden genomen. De 
video toont hoe de jongeren tot een beslissing komen en geeft leerlingen de 
mogelijkheid om zich in te leven in de problematiek. Ze raken betrokken bij het 
thema en er worden allerlei vragen opgeroepen. De video is overigens gemaakt 
door bioloog en film- en televisieproducent Jan Vink en heeft een aantal nationale 
en internationale onderscheidingen gekregen. Na 10 jaar wordt de video nog 
steeds gebruikt in tal van onderwijssituaties en dat is op zich al uniek.48 Het 
vertonen van de video dient als opmaat tot een proces van meningsvorming. 
Dit is een concrete illustratie van wat ik eerder de ‘context-activiteit-concept’ 
benadering noemde, zoals die wordt voorgestaan door de Commissie Vernieuwing 
Biologieonderwijs. Omdat een didactiek voor meningsvorming ontbrak, 
heb ik die destijds ontwikkeld en me daarbij vooral gericht op de docent en 
minder op de leerling. Veelgehoorde vragen van docenten zijn namelijk: Wat 
te doen als leerlingen blijven steken in het geven van hun mening en vinden 
dat iedereen recht heeft op een eigen mening? Einde discussie! Wat te doen als 
een mening nogal ongefundeerd is en het toepassen van relevante biologische 
kennis achterwege blijft? En hoe voorkom je dat een al ingenomen standpunt 
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tijdens een discussie tot blikvernauwing leidt in plaats van een zich open stellen 
voor andere gezichtspunten? Wat te doen met een opinionleader in de klas, die 
een vrije gedachteuitwisseling kan verstoren? Hoe betrek je stille leerlingen bij 
een discussie? Hoe toets je meningsvormend onderwijs? Kortom, alle reden om 
een docentvriendelijke didactiek te ontwikkelen. Daartoe heb ik werkbladen 
gemaakt, die het proces van oordeelsvorming sterk structureren, en de werking 
ervan in de onderwijspraktijk onderzocht (Waarlo, 1998a).49 Het huidige 
onderzoek richt zich meer op het verwerven van inzicht in oordeelsvorming als 
leerproces van leerlingen (Waarlo, 2003).
Het genomicsonderzoek is echter zo dynamisch en de ontwikkeling van 
gentechnologie gaat zo snel, dat het actualiseren van geneticaonderwijs om extra 
inspanningen zal blijven vragen.
Zo worden vanuit de zwaartepunten van het genomicsonderzoek momenteel 
mobiele DNA- practica voor scholen ontwikkeld.50 Utrecht richt zich daarbij 
met name op het kankeronderzoek: oncogenomics. Er is een vruchtbare 
samenwerking ontstaan tussen UMC Utrecht, IVLOS, CDß en Junior College.51 

De bijdrage van de leerstoel is met name gericht op de ontwikkeling van een 
vakdidactisch kader voor deze practica, ook via deelname aan het landelijk 
overleg (Van de Berg, 2005). Er is bijvoorbeeld veel discussie over hoe deze 
practica relevant te maken zijn voor leerlingen. Bevlogen onderzoekers hebben 
de neiging sterk vanuit de eigen wetenschappelijke of professionele context te 
denken en te willen aanbieden. Ik heb me zelf daarom als taak gesteld hen te 
helpen oog te krijgen voor de noden en behoeften van docenten en leerlingen en 
toegevoegde waarde te genereren. Daarnaast wordt geprobeerd de ontwikkeling 
en uitvoering van deze practica in te bedden in de lopende vernieuwing van 
het biologieonderwijs, zodat deze practica op termijn structureel in de curricula 
worden verankerd. Aan strovuur heeft het onderwijs niet zoveel.     
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M e d i s c h  o n d e r w i j s

Voor een goed verloop van de arts-patiëntcommunicatie dient ook de 
gezondheidsprofessional adequaat te zijn toegerust.52 Hoe staat het met de 
genetische kennis van met name huisartsen? Zij zijn niet alleen poortwachter 
voor de klinisch genetische zorg in de tweedelijns- en derdelijnsgezondheids-
zorg, maar krijgen in toenemende mate ook een opsporingsfunctie toebedeeld, 
i.c. het ongevraagd aanbieden van genetische screening aan patiënten die daar 
mogelijk belang bij hebben (Verweij, 2005). 
Veel huisartsen staan afwachtend tegenover genetica, onder meer omdat 
mendeliaans overervende, monogene aandoeningen elk voor zich zeldzaam zijn. 
Ze weten weinig van het specialisme en vinden het moeilijk om patiënten door te 
sturen. Maar de voorspellende genetica wordt steeds belangrijker en daarbij gaat 
het vaak juist om veelvoorkomende aandoeningen en ook om gezonde mensen. 
Daarom is door prof. Frits Beemer van de Afdeling Medische Genetica van het 
UMC Utrecht het initatief genomen om een genetisch consulent spreekuur te 
laten houden in groepspraktijken van huisartsen.53 Een genetisch consulent is 
vergelijkbaar met wat in het buitenland ‘genetic nurse’ heet. De belangrijkste 
taak van de genetisch consulent is het voeren van gesprekken met patiënten en 
gezonde familieleden over erfelijke aspecten van aandoeningen bij henzelf of in 
de familie. Deze samenwerking is ook bedoeld als deskundigheidsbevordering 
van huisartsen, zodat ze zelf genetische problematiek leren herkennen en adequaat 
verwijzen (Lingsma, 2005).54 Door begeleidend communicatieonderzoek kan een 
beter inzicht worden verkregen in de doelgroepen, waaronder allochtonen, en 
hoe die het beste kunnen worden benaderd en voorgelicht. De resultaten van dit 
onderzoek zullen ook van belang zijn voor het ontwikkelen van geneticaonderwijs 
volgens de ‘context-activiteit-concept’ benadering door een beter inzicht in hoe 
kennis in die specifieke context functioneert en welke kennis functioneel is. 
Naast de praktijkondersteuning door een genetisch consulent is het van groot 
belang ook in de huidige medische opleidingen veel meer aandacht te besteden 

W E T E N  E N  W E G E N



36

aan genetica. Recent onderzoek laat namelijk zien dat bijna-afgestudeerde 
artsen in Nederland slecht scoren op een kennistoets over genetica (Baars et al., 
2005) en dat geneticaonderwijs in curricula voor (para)medici een lappendeken 
is (Challen et al., 2005). De kennistoets bestond uit 194 vragen, die werden 
gecategoriseerd als essentiële, wenselijke en specialistische kennis. Er namen 291 
studenten van bijna alle geneeskundeopleidingen aan deel. Afhankelijk van de 
cesuur slaagde slechts 0-26% voor het onderdeel essentiële kennis. 
Ik heb de toets die in het onderzoek is gebruikt met de categorisering van de 
vragen opgevraagd. Een biologiedocent uit bovenbouw havo/vwo met jarenlange 
ervaring in toetsconstructie bij de Citogroep in Arnhem, heeft voor mij vervolgens 
uitgezocht welke toetsvragen voor havo- en vwo-eindexamenkandidaten 
geschikt zouden zijn.55 En wat blijkt? Maar liefst 56% van de vragen betreft vwo-
eindexamenstof biologie. Met havo-eindexamenkennis is 45% te beantwoorden 
(tabel 1). Deze percentages zouden nog hoger kunnen zijn, ware het niet dat er 
vaak medische vaktermen worden gebruikt in de toetsvragen.   

Tabel 1. Genetica-toets voor bijna-basisartsen, bestaande uit 194 casus in 

drie kenniscategorieën (Baars et al., 2005). Weergeven is het aantal casus per 

kenniscategorie (absoluut en relatief) dat met vwo- en havo-examenstof biologie 

te beantwoorden is. 

Casus vraagt naar Eindexamenniveau

vwo (%) havo (%)

Essentiële kennis (n = 93) 52 (56) 42 (45)

Wenselijke kennis (n = 77) 23 (30) 10 (13)

Specialistische kennis (n = 24) 3 (13) 1 (4)

Totaal (N = 194) 78 (40) 53 (27)
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Het ging hier om een kennistoets, dus over genetisch kunnen denken hebben we 
het nog niet eens. De aanduiding casus voor een toetsvraag was ook niet altijd 
terecht. Soms werd gewoon naar kennis van losse feiten gevraagd. De conclusie 
lijkt duidelijk: er is nog veel werk aan de winkel in het hoger onderwijs.
Een jaar geleden pleitte prof. Cisca Wijmenga (Wijmenga, 2004) als genomics-
onderzoeker op deze plaats ook al voor meer genetica in de opleiding van artsen. 
Verbreiding van de kennis van de klinische genetica in de eerstelijns- en tweede-
lijnsgezondheidszorg behoorde de afgelopen tien jaar tot de leeropdracht van 
prof. Frits Beemer (zie bijvoorbeeld Beemer & Offermans, 2000). Vanuit mijn 
vakdidactische achtergrond hoop ik nu het nodige te kunnen bijdragen aan de 
verbetering van het geneticaonderwijs in (para)medische opleidingen.

D I D A C T I E K

Didactisch doet zich een aantal knelpunten voor, waarvan ik er hier drie wil 
noemen. De samenhang tussen begrips- en waardeontwikkeling, de toetsing van 
oordeelsvorming en de didactische bekwaamheid van de docent. 
De makke van ons onderwijs is dat we de werkelijkheid hebben opgedeeld 
in schoolvakken. Zo leren we bij Nederlands argumenteren, bij filosofie en 
levensbeschouwelijke vorming over waarden en normen, bij maatschappijleer 
over belangen en macht en bij natuurwetenschappen de natuur onderzoeken 
en begrijpen. Niet alleen wat er aan de orde komt verschilt per vak, maar ook 
de didactiek. Docenten van ‘praatvakken’ hebben doorgaans weinig moeite 
om discussies met leerlingen te voeren, maar zij voelen zich minder zeker als 
in die discussies bijvoorbeeld natuurwetenschappelijke feiten een belangrijke 
rol spelen. Omgekeerd vinden docenten natuurwetenschappen het lastig om 
discussies over controversiële onderwerpen in goede banen te leiden; zij vinden 
waarden en normen ook niet hun pakkie-an. Waarschijnlijk doe ik de docenten 
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van het nieuwe vak algemene natuurwetenschappen nu tekort, maar onderzoek 
in het Verenigd Koninkrijk heeft dit duidelijk gemaakt (Levinson & Turner, 
2001). Om jonge mensen actief te leren deelnemen aan onze democratische 
en levensbeschouwelijk pluriforme samenleving, is er in Nederland een 
vakoverstijgend aanbod ontwikkeld voor de tweede fase voortgezet onderwijs: 
sociaal-ethische oriëntatie of burgerschapsvorming. Het initiatief daartoe komt 
van de landelijke netwerken voor openbaar, algemeen-bijzonder, katholiek 
en protestant onderwijs (Friebel et al., 2001). Een van de voorbeeldthema’s 
is de moderne genetica. De implementatie van sociaal-ethische oriëntatie 
laat nog te wensen over. Er is echter ook een omgekeerde beweging, waarbij 
natuurwetenschappelijke vakken burgerschapsvorming proberen te integreren 
en wel door aandacht te besteden aan de zogeheten ‘socio-scientific issues’, dus 
kwesties die verband houden met de impact van wetenschap en technologie 
op de samenleving (Levinson & Reiss, 2003; Ratcliffe & Grace, 2003). Beide 
bewegingen verdienen nadere aandacht. 
Al eerder kwam aan de orde de vraag van docenten hoe oordeelsvorming getoetst 
kan worden. Ik volsta hier met het noemen van een aantal aandachtspunten: het 
kunnen onderscheiden van feiten en waarden, het kunnen stellen van relevante 
vragen en identificeren van behoeften aan nadere informatie, het kritisch 
kunnen beoordelen van informatie, het kunnen identificeren van waarden en 
belangen die in het geding zijn,  persoonlijke waarden kunnen benoemen, 
articulatie en motivering van standpunten, kwaliteit van argumentaties, en het 
kunnen reflecteren op hoe het eigen meningsvormingsproces is verlopen en wat 
daarop van cruciale invloed is geweest (metacognitie). Het betreft hier nogal 
academische vaardigheden. Voor het vmbo zal daarom een vorm ontwikkeld 
moeten worden die meer recht doet aan leerlingen die minder formeel kunnen 
denken en minder taalvaardig zijn, maar zich wel betrokken voelen en morele 
intuïties hebben. Er zou bijvoorbeeld aansluiting gezocht kunnen worden bij 
benaderingen in de ethiek die meer leefwereldnabij zijn, zoals de zorgethiek en 
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de narratieve benadering (Widdershoven, 2000). 
Wat is er nodig voor het begeleiden van oordeelsvormingsprocessen? Al eerder 
wees ik op de inhoudelijke en didactische verschillen tussen schoolvakken. Via 
nascholing van docenten zal soms hun inhoudelijke kennis en/of didactisch 
repertoire uitgebreid moeten worden. Daarbij valt te denken aan manieren 
van vragen stellen (bijvoorbeeld stellen van verhelderende en kritische vragen, 
open of sturende vragen), het hanteren en begeleiden van de dialoog als 
gespreksvorm, de verdeling van aandacht over inhoud en proces, het voorzien 
in de informatiebehoefte van leerlingen, het corrigeren van misvattingen, en 
het stimuleren van ethische reflectie. Met dat laatste bedoel ik het verdiepen 
van de discussie door het aanreiken van nieuwe perspectieven en normatieve 
toetsingskaders, en het omvormen van meningsuitwisseling in een uitwisseling 
van argumenten. Maar bovenal zal een docent zich bewust moeten worden of zijn 
van zijn rol bij waardevorming. In mijn onderwijs gebruik ik graag het volgende 
schema (fig. 3), waarin drie typen waardevorming (overdracht, verheldering en 
communicatie) worden gekoppeld aan zes rollen die een docent kan aannemen 
bij het behandelen van controversiële onderwerpen (Waarlo, 1998b). In mijn 
betoog heb ik vooral waardecommunicatie voor ogen gehad, waaraan vaak 
verheldering voorafgaat. Verheldering vooronderstelt overigens de aanwezigheid 
van waarden. Eerder heb ik waarden getypeerd als gestolde levenservaringen. 
Veel waarden worden ook in de opvoeding meegegeven of overgedragen. 
Bij ‘geëngageerde’ kunt u denken aan ‘getuigen’, bij advocaat aan ‘overtuigen’. 
De ‘objectieve waarnemer’ zorgt voor een zo feitelijk mogelijk overzicht van 
alle mogelijke standpunten. Zijn eigen standpunt doet er daarbij niet toe. De 
‘verklaard belanghebbende’ begint juist met eerst te verklaren waar hij zelf staat, 
zodat de ander de mogelijkheid heeft zijn  eventueel gekleurde weergave van 
voorhanden gezichtspunten kritisch te beoordelen. De ‘onpartijdige voorzitter’ 
lijkt op de ‘objectieve waarnemer’, maar is meer procedureel: hij zorgt ervoor 
dat alle standpunten van de deelnemers aan de orde komen, eventueel met een 
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eigen aanvulling in de trant van ‘Ik heb wel eens gehoord of gelezen dat …’

Rollen educator/

communicator

Waardevorming via

overdracht verheldering communicatie

Geëngageerde ••

Objectieve waarnemer • ••

Advocaat van de duivel • ••

Advocaat • •

Onpartijdige voorzitter •• ••

Verklaard belanghebbende • •

Figuur 3. De rol van de educator of communicator bij het hanteren van 

controversiële kwesties. Afhankelijk het proces van waardevorming dat men 

beoogt, zijn bepaalde rollen meer (••) of minder (•) of niet geschikt.

O N T W I K K E L I N G S O N D E R Z O E K

Wat is het nut van educatie- en communicatieonderzoek voor de praktijk? Het 
feit dat praktijkmensen nogal eens wijzen op het bestaan van een kloof tussen 
theorie en praktijk, is niet bepaald geruststellend. Te weinig dialoog met en te 
weinig participatie van docenten en leerlingen of studenten in onderzoek, zowel 
bij het ontwerpen van leerprocessen als bij het verzamelen en interpreteren 
van onderzoeksgegevens, leidt nogal eens tot conclusies en aanbevelingen waar 
de praktijk niet zoveel mee kan (cf. Green & Mercer, 2001). De ‘implications 
for practice’ blijven vaag of hebben een hoog open-deurgehalte. Soms kan 
heranalyse van gepubliceerd onderzoek alsnog praktische aanwijzingen geven 
voor het ontwerpen van educatieve activiteiten (zie bijvoorbeeld Riemeier, 
2005). Na literatuurstudie, zo is onze ervaring, is vaak ook een uitgebreide 
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exploratie van de educatieve praktijk nodig om op ontwerpideeën te komen 
en deze vervolgens op kleine schaal uit te proberen (cf. Knippels, 2002; 
Verhoeff, 2003; Waarlo & Smeenk, 2005). Voor het verbeteren en ontwerpen 
van leerprocessen is het essentieel om inzicht te krijgen in wat wanneer werkt 
en hoe dat dan precies werkt, gegeven bepaalde doelstellingen die men wil 
bereiken. Daarvoor is procesgericht diepteonderzoek in de situatie zelf gewenst. 
Quasi-experimentele interventiestudies, hoe belangrijk ook om de effectiviteit 
van een bepaalde aanpak aan te tonen, vinden vaak te vroeg plaats. Op basis van 
bestudering van het feitelijke leerproces blijkt een ontwerp vaak nog verder 
verbeterd te kunnen worden. Zonder inzicht in het feitelijke proces is ook niet 
duidelijk waaraan gemeten effecten, of het uitblijven daarvan, precies kunnen 
worden toegeschreven (cf. Hößle, 2001; Zohar & Nemet, 2002). Als je bepaalde, 
door theorie en praktijk gevoede opvattingen hebt over wat zou kunnen 
werken en je ontwerpt op basis daarvan een leerproces, dan doe je er dus goed 
aan om nauwkeurig na te gaan of dat ook zo werkt en wel door het feitelijke 
verloop te beschrijven en te analyseren. Het gebruik van veel verschillende 
databronnen is daarbij aan te bevelen, zoals observaties (al dan niet aan de hand 
van audio- en videoregistraties), verbale protocollen, logboeken, interviews, 
ingevulde werkbladen en schriftelijke toetsen. Het gaat hier dus om kleinschalig, 
kwalitatief onderzoek. Op basis daarvan kan een ontwerp dan beargumenteerd 
worden bijgesteld en kan er door reflectie en doordenking sprake zijn van 
theorieontwikkeling. 
In het Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen hebben 
we een sterke voorkeur voor dit type onderzoek, dat wel ontwikkelingsonderzoek 
(Lijnse, 1995; Gravemeijer, 1999; Lijnse & Klaassen, 2003) of design research wordt 
genoemd (Cobb et al., 2003). Het is een praktijknabije en vernieuwingsgerichte 
onderzoeksmethode, waarin theorieontwikkeling en verbetering van de praktijk 
hand in hand gaan. Toch blijkt voor dit type onderzoek niet zo gemakkelijk 
subsidie te krijgen. Er is vaak een intensieve schriftelijke dialoog met 
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beoordelaars nodig om tot wederzijds verstaan te komen. Zo wordt nog wel eens 
gedacht dat datgene wat wij nastreven ook bereikt zou kunnen worden door 
middel van nascholingsbijeenkomsten of het maken van educatief materiaal. 
De crux is nu juist dat een wetenschappelijke kennisbasis voor het ontwerpen 
van leerprocessen voor het verwerven van oordeelsvormingscompetentie nog 
grotendeels ontbreekt. En deze leerstoel moet daarin verandering brengen, in 
het bijzonder met betrekking tot erfelijkheidsvraagstukken. 

E P I L O O G

Ik kom ter afsluiting van dit overzicht van de stand van zaken en van mijn 
plannen met betrekking tot erfelijkheidseducatie terug op de drie vragen 
uit mijn inleiding, die overigens aan de filosoof Kant ontleend zijn: Wat kan 
ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Er valt veel te weten rond 
erfelijkheid en gezondheid, steeds vaker al voor de zwangerschap of voordat zich 
ziekteverschijnselen openbaren. Was erfelijkheid aanvankelijk vooral geassocieerd 
met medische onmacht - men moest er maar mee leren leven -  in toenemende 
mate krijgen wij keuzemogelijkheden aangereikt die niet tot een nieuwe 
onmacht hoeven te leiden, als wij maar adequaat toegerust worden voor het 
nemen van gezondheidsbeslissingen. Wie zich goed informeert en zorgvuldig 
wikt en weegt, krijgt weliswaar geen volledige zekerheid, maar hoeft ook niet 
langer er alleen maar het beste van te hopen. 
Vrijheid van keuze is een belangrijk aandachtspunt in de erfelijkheidsadvisering, 
maar wat heb je aan keuzevrijheid als je niet geleerd hebt te kiezen? Daarom is 
educatie gericht op het verwerven van oordeelsvormingscompetentie aangaande 
erfelijkheidsvraagstukken een noodzakelijke voorwaarde. Ontwikkelingsonder-
zoek ter fundering en verbetering van deze educatie blijkt hard nodig en verdient 
het om beter gefaciliteerd te worden. Bij mijn benoeming werden vetpotten 
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gesuggereerd, maar vooralsnog blijkt schraalhans keukenmeester. Ik mag hopen 
dat hier na vandaag verandering in komt.

D A N K W O O R D

Ik dank het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, het Bestuur van 
het Departement Biologie van de Faculteit Bètawetenschappen en Bestuur en 
Directie van de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties 
voor het instellen van deze bijzondere leerstoel en voor het in mij gestelde 
vertrouwen. 

Mijn relatie met de VSOP kent een lange geschiedenis in de persoon van 
oud-directeur Ysbrand Poortman. Ik heb veel bewondering voor wat jij door 
je bevlogenheid nationaal en internationaal hebt gedaan en nog doet voor de 
patiëntenbeweging en voor public health. Hoe verschillend onze benaderingen 
soms ook waren bij de ontwikkeling van educatief materiaal, er was altijd 
onderling respect en vriendschappelijkheid. Ysbrand, bedankt daarvoor. Ook 
de huidige directeur van de VSOP, dr. Cor Oosterwijk wil ik mijn sympathie 
betuigen voor de inspirerende samenwerking. Wij kunnen nog veel voor elkaar 
betekenen en ik zal me daar dan ook ten volle voor inzetten.

De leerstoel kwam op een moment dat bij het Centrum voor Didactiek van 
Wiskunde en Natuurwetenschappen de masteropleiding Science Education 
and Communication van start ging. Wetenschappelijk onderwijs stoelt op 
onderzoek en samen met de bijzondere leerstoel Natuur- en Milieueducatie 
zal deze leerstoel daaraan een extra bijdrage leveren. Prof. Kerst Boersma, die 
zowel voorzitter van het Centrum, als voorzitter van het opleidingsbestuur van 
de masteropleiding is, dank ik dan ook voor zijn actieve ondersteuning. Ik zie 
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onze verdere samenwerking met plezier en vertrouwen tegemoet. Nu je ook 
nog voorzitter bent van de Commissie Vernieuwing Biologieonderwijs, zit ik 
dicht bij het vuur. 

De samenwerking met de Afdeling Medische Genetica van het UMC 
Utrecht is voor mijn leerstoel van vitaal belang, zowel voor het onderzoek 
in huisartsenpraktijken als voor het ontwikkelen van contextgericht 
geneticaonderwijs. Het organiseren van spreekuren van de genetisch consulent 
in huisartsenpraktijken neemt wat meer tijd dan voorzien, maar het begin is 
er. Prof. Dick Lindhout, prof. Frits Beemer en genetisch consulent Jeanne van 
Echtelt, bedankt voor de kijkjes in jullie keuken en de constructieve en plezierige 
samenwerking. Wij gaan er tegen aan! 

Belangrijke partners binnen de Universiteit Utrecht zijn verder het 
genomicszwaartepunt Oncogenomics en het Ethiek Instituut. Dr. Annelies 
Speksnijder en prof. Frans Brom, ik stel onze samenwerking bijzonder op prijs 
en verwacht er nog veel van.  

Buiten deze universiteit heb ik in het kader van deze leerstoel vooral te maken 
met Vrije Universiteit  Medisch Centrum in Amsterdam en wel met prof. Martina 
Cornel, de eerste hoogleraar community genetics in ons land, en met de al even 
unieke prof. Frans Meijman, hoogleraar biomedische wetenschapsvoorlichting 
en -journalistiek en de geschiedenis daarvan. Ik ben bijzonder ingenomen met 
onze open, plezierige en constructieve contacten en wil die graag zo houden 
en uitbouwen. 

De leerstoel kan niet zonder maatschappelijke verankering. Daarom ben ik blij 
met de samenwerking met het Erfocentrum, Humanistisch VormingsOnderwijs 
en het vmbo. Door het noemen van de volgende personen wil ik mijn waardering 
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voor onze samenwerking tot uiting brengen. Dr. Dineke Moerman (directeur 
van het Erfocentrum), Joke Zonneveld (onderwijskundig medewerker HVO) 
en Frans Wagenaar (biologiedocent en onvermoeibaar pleitbezorger voor het 
vmbo). 

Dames en heren studenten. Over belangstelling van jullie zijde voor de thematiek 
van de leerstoel heb ik niet te klagen. Door de onderzoeksmatige invulling van 
onderwijsactiviteiten kon de geringe onderzoekscapaciteit, door het uitblijven 
van externe financiering, enigszins worden gecompenseerd. Ik zie voor de 
leerstoel een belangrijke taak om jullie academische vorming op dit specifieke 
terrein gestalte te geven. Ik verheug me op levendige discussies en wees ervan 
overtuigd dat ik zelden oreer, ook al heb ik vandaag de schijn tegen.

Zonder de biologische inspanning van mijn ouders zou ik hier niet gestaan 
hebben. Mijn vader kan ik helaas niet meer bedanken, maar wel mijn moeder 
voor de mogelijkheden die ze mij geboden hebben om dit te bereiken. Ik wist 
al van jongs af aan dat ik geen boer wilde worden, maar professor was toen een 
scheldnaam, dus dat viel meteen af. Het kan verkeren.

Door uw aanwezigheid bij deze oratie, in welke hoedanigheid dan ook, hebt u 
van uw belangstelling blijk gegeven en daarvoor dank ik u allen hartelijk.56 

Ik heb gezegd.

W E T E N  E N  W E G E N
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N O T E N

1 Op basis van het aantal hits in de elektronische krantenbank LexisNexis Academic 

en uitgaande van 308 edities per jaar bedraagt de gemiddelde frequentie van 

artikelen waarin DNA voorkomt in NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw tussen 

1 augustus 2004 en 1 augustus 2005 respectievelijk 0.67, 0.58 en 0.50. De gemiddelde 

cijfers over de afgelopen vier jaar wijken hier nauwelijks van af, respectievelijk 0.69, 

0.62 en 0.50.

2  Als u allochtoon bent en afkomstig uit tropisch Afrika of het Middellandse 

Zeegebied en uw huwelijkspartner komt daar ook vandaan of is zelfs familie van 

u, hebt u zich dan vooraf gerealiseerd dat er een verhoogde kans kan zijn op 

bijvoorbeeld erfelijke bloedarmoede (sikkelcelanemie of  thallasemie) bij een kind?

3  Cf. ‘Wij zijn allemaal mutanten’ in  NRC Handelsblad M van 11 augustus 2005.

4  Medicalisering is de overmatige bemoeienis van de geneeskunde met het 

menselijk leven. Diverse problemen in de samenleving krijgen ten onrechte het 

medisch etiket opgeplakt, terwijl andere niet-medische oplossingen meer voor de 

hand liggen. Volgens Cornel (2004) is medicalisering van de zwangerschap al een feit 

(zie ook Geelen et al., 2004). Juist door ontwikkeling van de zorg voorafgaand aan 

de zwangerschap, de zogenoemde preconceptionele zorg, kan een vrouw eerder 

besluiten om geen prenatale testen te doen, waardoor ze ook niet in het testtraject 

wordt getrokken. 

5  Eveline Brandt in Trouw van 27 maart 2004.

6  Inhoudsanalyse van kranten en vrouwenbladen laat duidelijk zien dat kranten 

vooral verklarende informatie geven over de relatie tussen aandoeningen en 
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erfelijkheid en dat vrouwenbladen meer handelingsgericht informeren (Voskamp, 

2004). Bij voorlichting door deskundigen zien we vaak dat er teveel vanuit de eigen 

wetenschappelijke of professionele context wordt gedacht en geïnformeerd en men 

dus onvoldoende oog heeft voor noden en behoeften van de doelgroep. 

7  Onze kijk op of houding ten opzichte van het leven in zijn geheel, die meer 

of minder gearticuleerd kan zijn, en die invloed heeft op ons dagelijks handelen. 

Geconfronteerd met bijvoorbeeld lijden, ziekte, onrecht of nieuwe technologische 

mogelijkheden stellen we onszelf morele en zingevingsvragen en gaan we 

reflecteren. Traditioneel is dit het domein van religie of levensbeschouwing. Het 

bestaan van verschillende religies en levensbeschouwingen wijst erop dat er meerdere 

perspectieven, antwoorden en visies mogelijk zijn en daarmee ook verschillende 

invullingen van het dagelijks leven (Hijmans, 1997). Deze levensbeschouwelijke 

pluriformiteit in combinatie met seculariserings- en individualiseringstendenzen 

maakt dat mensen,  juist bij erfelijkheidsvraagstukken, behoefte kunnen hebben 

aan begeleiding bij het zoeken van een weg en het construeren van een persoonlijk 

oriëntatiekader. Dit laatste  behoort sowieso tot de pedagogische opdracht van ons 

onderwijs. 

8  Zodra in onze samenleving knelpunten, van welke aard dan ook, worden 

gesignaleerd, wordt er door belanghebbenden bijna reflexmatig geroepen dat er 

een taak voor het onderwijs ligt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om overgewicht, 

alcohol, drugs, seks, cara, de rolverdeling tussen man en vrouw, vandalisme, 

pesten, zeehondjes, meisjes en computers, loverboys, reanimatie of het al dan niet 

vermeend tekort aan belangstelling voor bèta-opleidingen. Ook de huisarts wordt 

geconfronteerd met een dergelijke ‘lastenverzwaring’. Erfelijkheidsvraagstukken 

moeten dus concurreren.

9  Genoom is een samentrekking van gen en chromosoom en staat voor een complete 

W E T E N  E N  W E G E N
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set chromosomen met de daarop gelegen genen. Genomics werd in 1986 voor het 

eerst gebruikt als term voor onderzoek met betrekking tot het genoom.

10 Genetica wordt steeds belangrijker in de geneeskunde (Wijmenga, 2004). Als je 

onderzoekers moet geloven lijkt het er soms op, om de evolutiebioloog Dobzansky 

te parafraseren, dat ‘nothing in medicine makes sense except in the light of 

genetics’. Hoe vindt de genetica haar weg van laboratorium naar samenleving  (De 

Vries & Horstman, 2004)? Het is zeker niet zo dat ontwikkelingen in wetenschap 

en techniek, zoals genvoedsel, zomaar geaccepteerd worden door de samenleving. 

Huisartsen, specialisten en paramedici lijken nu nog afwachtend te zijn, maar 

zullen in toenemende mate geconfronteerd worden met vragen van patiënten en 

gezonde personen over hun erfelijke risico’s en de consequenties daarvan (cf. Terry & 

Davidson, 2000). Er is dus eerder sprake van een wisselwerking tussen en co-evolutie 

van wetenschap en technologie enerzijds en samenleving anderzijds.

11  Voor een uitgebreider overzicht wordt verwezen naar het recent verschenen 

boek Klinische genetica, dat zich vooral op huisartsen richt (Schrander-Stumpel et 

al., 2005).

12  De geschiedenis van 25 jaar VSOP is onlangs gepubliceerd (De Knecht-van Eekelen, 

2004). Over dertig jaar genetische modificatie in Nederland is onlangs ook een 

publicatie verschenen (Zoeteman et al., 2005). Beide publicaties bieden een boeiend 

beeld van de wisselwerking tussen wetenschap en samenleving.

13 In de term ‘risico’ zit al een waardeoordeel over een aandoening. ‘Kans’ is een 

neutralere term.

14  Trouw van 2 juli 2005.
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15  Is het toeval dat er de laatste jaren steeds meer filosofische beschouwingen over 

levenskunst verschijnen?

16 Ten Have (1995)  heeft de problematiek van presymptomatisch DNA-onderzoek 

eens kernachtig als volgt samengevat: ‘De boodschap van het gen is bij nader inzien 

niet zo eenduidig. Het belooft zekerheid, beheersing, maar tegelijk hulpeloosheid, 

beperking en aanvaarding van biologisch lot. Het kan gelijkheid, maar ook verschillen 

accentueren. Het kan relaties tussen mensen ontdekken, maar evengoed verbreken. 

Het kan meer informatie verschaffen en tegelijk handelingsmogelijkheden 

beperken.’.

17 Het Engelse counsellee kan zowel patiënt als een gezond mens betekenen. In 

Nederland wordt wel de aanduiding  patiënt/cliënt gebruikt. 

18 Preventief onderzoek of screening is het vroegtijdig opsporen van ziektes of 

afwijkingen bij mensen die geen klachten hebben, en wordt meestal ongevraagd 

aangeboden.

19  Oud-collega Jan Broertjes is vanaf het begin betrokken is geweest bij de community 

genetics in Nederland: als bestuurslid van de Nederlandse Associatie voor Community 

Genetics (NACG) en als mederedacteur van twee publicaties over community genetics 

die door onze leerstoelgroep zijn uitgebracht (Ten Kate et al., 1997; Broertjes et al., 

2002) . 

20  Het komt vaker voor dat oorspronkelijke vertalingen steeds minder voldoen. Zo 

werd health education in Nederland geïntroduceerd als gezondheidsvoorlichting 

en –opvoeding, maar vanwege de moralistische connotatie wordt opvoeding 

tegenwoordig vaak weggelaten. Daarnaast duikt de term gezondheidscommunicatie 

steeds vaker op.

W E T E N  E N  W E G E N
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Ook de term counselling kan tot verwarring leiden. In de communicatiekunde 

worden vier gespreksmodellen onderscheiden, te weten het diagnose-recept model, 

counsellingmodel, motivatiemodel en participatiemodel. Genetic counselling valt 

onder het participatiemodel; beide partijen beschikken over relevante informatie die 

geïntegreerd moet worden. Samen werkt men aan de diagnose van een probleem 

en aan een overzicht van mogelijke oplossingen. De cliënt kiest uiteindelijk een 

bepaalde oplossing. In  het counsellingmodel is sturing zo goed als afwezig. De cliënt 

bepaalt waarover het gesprek gaat, hoe het gesprek zich ontwikkelt. De hulpverlener 

doet weinig anders dan luisteren, ordenen, en de cliënt stimuleren verder te praten 

(Van Woerkum et al., 1999). De genetic counsellor daarentegen verstrekt relevante 

informatie op basis van voorafgaand erfelijkheidsonderzoek, maar geeft de cliënt 

geen advies, zoals in het diagnose-receptmodel.

De gespreksmodellen verwijzen naar het hoe van communicatie. Gelet op het doel en 

de doelgroep van communicatie, wordt wel onderscheid gemaakt tussen informatieve, 

persuasieve en educatieve communicatie (Van Woerkum et al., 1999). Informatieve 

communicatie richt zich op mensen die goed in staat zijn adequate afwegingen en 

keuzen te maken en die slechts bepaalde concrete informatie nodig hebben voor het 

maken van deze keuzen. Bij persuasieve of overredende communicatie is er sprake van 

meer sturing, het afwegingsproces wordt min of meer gemanipuleerd, bijvoorbeeld 

omdat men de cliënt incompetent acht. Bij educatieve communicatie probeert men 

mensen zo te begeleiden dat zij voortaan in uiteenlopende situaties in staat zijn 

zelfstandig en weloverwogen besluiten te nemen. Een soort diepte-investering. Als 

onderwijs zorgt voor educatieve communicatie, kan daarna in veel gevallen volstaan 

worden met informatieve communicatie. Persuasieve communicatie in relatie tot 

erfelijkheid ligt minder voor de hand, maar kan in sommige situaties wel nodig zijn, 

bijvoorbeeld als cliënten bepaalde consequenties zwaar onderschatten. Overreding 

betreft dan met name het proces en niet de uiteindelijke beslissing.

21  Voorlichting of communicatie wordt wel gedefinieerd als bewust gegeven hulp 
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bij menings- en besluitvorming (Wapenaar et al., 1989).  

22  Zodra er gecommuniceerd wordt, vindt er echter beïnvloeding plaats. In de praktijk 

blijkt dan ook dat non-directiviteit eigenlijk niet haalbaar, zowel in de ervaring van 

de counsellors zelf als blijkend uit  observatieonderzoek. In een onderzoek werd 

gemiddeld 13,3 maal per counselling op een of andere wijze gestuurd! (Muys, 

2004). 

23 De pedagoog Langeveld (1979) stelt dat mensen niet worden geboren, maar dat 

voor menswording opvoeding nodig is.

24  Als blijkt dat iemand daar geen behoefte aan heeft of nog niet aan toe is, dient 

dat gerespecteerd te worden.

25 Als belangrijke initiators kunnen genoemd worden prof. Hans Galjaard uit 

Rotterdam en Ysbrand Poortman van de VSOP. Laatstgenoemde was in de begintijd 

ook nog biologiedocent en het is dan ook niet verwonderlijk dat het schoolvak 

biologie vanaf het begin een belangrijke ingang was voor erfelijkheidsvoorlichting 

in het algemeen. De leerstoelgroep Didactiek van de Biologie raakte betrokken bij 

erfelijkheidsvoorlichting tijdens de samenstelling van een themanummer over 

genetica van het Bulletin voor het onderwijs in de biologie begin jaren tachtig. 

Vanaf die tijd dateert ook de samenwerking met de VSOP. Deze samenwerking betreft 

didactische ondersteuning bij de ontwikkeling van lespakketten en nascholing van 

docenten. 

26 Het zou ook kunnen dat onderzoekers wel moeten om zo de maatschappelijke 

acceptatie van hun onderzoek te bevorderen en daarmee de continuïteit van hun 

onderzoek veilig te stellen.

W E T E N  E N  W E G E N
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27 Gaskell & Bauer (2001) onderscheiden op basis van waar de beslissingsmacht 

ligt, verschillende dialoogvormen: non-dialogue, technocratic style, public-relations 

approach, sound science approach, public consultation en meaningful consultation.

28 http://www.vsop.nl/bilderberg/index.php  Het onderwerp was preconceptiezorg 

(Van der Putten, 2004). De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat door beperking van de 

subsidie juist de communicatie van de participerende maatschappelijke organisaties 

met hun achterban in de verdrukking is gekomen. 

29 Kunneman (2005) onderscheidt drie vormen van kennisproductie in het genomics-

onderzoek op grond van de vraagstellingen: wetenschappelijke, praktische en 

contextgebonden vragen, en zingevingsvragen. Om al die vragen tot hun recht te 

kunnen laten komen, is het dus zaak dat ook de agenda in onderling overleg van alle 

betrokkenen wordt vastgesteld.

30  Dit zou door dove mensen als kwetsend kunnen worden opgevat. Waarom zouden 

zij geen dialoog kunnen voeren in hun doventaal?

31  Webster’s New Dictionnary of Synonyms (1979) omschrijft educate als: ‘although 

it implies or presupposes teaching or instruction as the means, stresses the intention 

of the result, the bringing out or development of  qualities or capacities latent in the 

individual as regarded essential to his position in life’. Het gaat dus om onderwijs én 

vorming. 

32  Zorg door huisartsen in nauwe samenwerking met wijkverpleging, maatschappelijk 

werk, e.d. Nieuw is de genetisch consulent (genetic nurse) in de huisartspraktijk 

(Lingsma, 2005). De huisarts is de poortwachter tot de overige gezondheidszorg, 

bijvoorbeeld klinisch genetische zorg in de tweede- en derdelijn: ziekenhuizen en 

universitaire medische centra. 
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33 Zie bijvoorbeeld VSOP/Erfocentrum (www.erfelijkheid.nl), Expertise Centrum 

Biologie van het NIBI (www.nibi.nl) en EIBE (www.eibe.info/).

34  Door het voorleggen van problemen die hardop denkend moeten worden 

opgelost of waarover in groepen gediscussieerd moet worden, kan de samenhang 

van kennis in kaart worden gebracht. Ook het laten maken van een conceptmap is 

een geschikte methode (White & Gunstone, 1992; Fisher et al., 2000).

35 Voor een burger zou genetisch kunnen denken neer kunnen komen op het 

kritisch kunnen volgen van genomicsnieuws door inzicht in het grote verhaal achter 

de krantenkoppen.

36  Een realistische kijk impliceert inzien hoe wetenschap werkt en inzien dat kennis 

voorlopig is. Bij het vormen van een gefundeerde mening dienen wetenschappelijke 

feiten dus wel kritisch benaderd moeten worden (cf. Pollack, 2003). Daarnaast 

is het van belang zicht te krijgen op hoe waarden en belangen een rol spelen in 

wetenschap en technologie. Zo zitten bijvoorbeeld in medische technologie normen 

ingebakken, dat wil zeggen impliciete waarderingen over het leven (Berg & Mol, 

2001) en heeft het ontwikkelen van weesgeneesmiddelen geen hoge prioriteit bij de 

farmaceutische industrie. In het schoolvak algemene natuurwetenschappen komen 

dergelijke thema’s aan de orde. Het kunnen onderscheiden van feiten en waarden is 

hierbij een voorwaarde.

37  Baumeister (1991) onderscheidt in zijn boek Meanings of life vier existentiële 

behoeften: a need of purpose, a need for value (justification), a  need for efficacy 

en a need for selfworth. Vrij vertaald: wat streef je in je leven na, waarom eigenlijk, 

heb je greep op je leven en doe je ertoe? Een levensdoel wordt vaak gerechtvaardigd 

door een beroep op levensbeschouwing en religie als bron van waarden. Een kritiek 

op Baumeister zou kunnen zijn dat zijn needs vooral te maken hebben met het 
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streven van de mens naar zelfhandhaving en zelfexpansie, wat kan ontaarden in 

dikke-ikken (Kunneman, 2005), terwijl het streven naar verbondenheid met en zorg 

voor de ander of het andere eveneens een belangrijk grondmotief in ons bestaan is 

(Hermans, 1986; Smaling, 2004). 

38  Schuyt (2005) plaatst kritische kanttekeningen bij het neoliberale mensbeeld met 

zijn nadruk op eigen verantwoordelijkheid en pleit voor het in ere houden van morele 

waarden als verantwoordelijkheid voor medemensen, sociale rechtvaardigheid en 

humaniteit. Wanneer deze erosie doorgaat, komt de vrije keuze bij erfelijkheids-

vraagstukken onder druk te staan. En dat lijkt me geen bijdrage aan de kwaliteit van 

onze samenleving.

39  Cf. medicalisering, noot 4.

40  ‘The organisms children recognize are themselves, their classmates, and their 

pets. (…) Learning the genetic explanation for how traits are passed on from one 

generation to the next can begin in the middle years and carry into high school. The 

part played by DNA in the story should wait until students understand molecules.’ 

41 Ontwikkelingspsychologisch onderzoek bevestigt dat ook. Koopman (1993) 

deed op basis van de theorie van Piaget over cognitieve ontwikkeling onderzoek 

naar de ontwikkeling van het ziektebegrip bij basisschoolleerlingen en ontdekte 

dat fysiologische verklaringen over het ontstaan van ziekte pas in de fase van het 

formele denken naar voren komen, zo in de puberteit.

42  De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag heeft als 

kunstproject een studiegids voor een vierjarige voltijds hbo-opleiding genetisch 

ontwerpen gemaakt met fictieve ontwerpen, zoals de babyweide. Deze bestaat uit 

een grassoort met het gen voor babygeur dat mogelijk in voetbalstadions toegepast 



55

zou kunnen worden om agressie te onderdrukken. 

43 IVLOS is het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling 

en Studievaardigheden, CDß het Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuur-

wetenschappen, beide aan de Universiteit Utrecht.

44 Zij kon deze bevestigen in focusgroepinterviews met docenten, interviews met 

leerlingen, en via inhoudsanalyse van schoolboeken en lesobservaties.

45 (1) Begin met waarneembare verschijnselen op organismaal niveau, waarmee 

leerlingen vertrouwd zijn, bijvoorbeeld eigenschappen in de familie, en daal voor 

een verklaring geleidelijk af naar het cellulaire niveau, waarbij steeds expliciet 

verschijnselen en begrippen op beide niveaus aan elkaar worden gerelateerd. (2) Stel 

de relatie tussen de vorming van geslachtscellen in de meiose, de versmelting van 

eicel en zaadcel, en erfelijkeid expliciet aan de orde. (3) Maak binnen een levenscyclus 

een duidelijk onderscheid tussen de somatische cellijn, die begint bij een bevruchte 

eicel of zygote en via mitosen ontstaat, en de kiembaancellijn met de meiose. (4) 

Laat leerlingen de relaties tussen de biologische organisatieniveaus actief verkennen 

door de structuur van leeractiviteiten en/of op aanwijzing van de docent.

46 Genetica wordt niet ieder jaar schriftelijk geëxamineerd. In het havo-examen 

biologie 2004 gingen 11 van de 49 vragen over erfelijkheid, waaronder vragen over 

DNA, DNA-profielen en erfelijkheidstesten. De vraag blijft echter of de getoetste 

kennis voldoende handelingsgericht is. Met andere woorden, kunnen leerlingen er 

straks in hun leven mee uit de voeten.

47 Les 1: Anders en toch gelijk. Over grondbeginselen van de humane genetica.

Les 2: Zit het in de familie? Overervingspatronen en informatie over erfelijke/

aangeboren afwijkingen.
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Les 3: Wegwijs. Over faciliteiten in de gezondheidszorg.

Les 4: Weten en wegen. Over de keuzeproblematiek.

48 Onder de titel ‘Antwoorden zijn saai’ licht Jan Vink zijn succesformule toe (Van 

Kerkhoven & Postma, 2001). Drama wordt gebruikt als vorm om algemene principes 

om te zetten in iets persoonlijks, zodat mensen inzien dat het ook over henzelf 

gaat. Via emoties komt het thema dichtbij de kijker; hij gaat zich identificeren 

met de personages en hun verhalen. Er worden geen antwoorden gegeven, maar 

vragen opgeroepen. Geen droge feiten worden aangereikt, maar de kijker wordt 

gestimuleerd om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan. Dit format staat haaks 

op het informatieve format van de video uit het eerste lespakket ‘Erfelijkheid Nu’.  

49 Daarbij wordt een mondelinge discussie voorafgegaan door een schriftelijke 

discussie. De mondelinge discussie wordt eerst in kleine groepjes gevoerd en 

daarna klassikaal. Het innemen van een gemotiveerd standpunt wordt uitgesteld 

tot een huiswerkopdracht aan het eind. De docent bemoeit zich pas inhoudelijk 

met het proces, wanneer de groepjes klassikaal hun bevindingen uitwisselen en om 

ontbrekende informatie vragen. Ook ondersteunt de docent de ethische reflectie. 

50 Eerder werd onder auspiciën van het Regieorgaan Genomics door gezamenlijke 

redacties van jongerenbladen een GenomiX Magazine gemaakt en meegestuurd aan 

abonnees en verspreid via bibliotheken. Dit magazine was vooral veel vormgeving 

om de doelgroep jongeren te bereiken buiten de school om. Bij de DNA-practica 

staan inhoud en methode van genomicsonderzoek centraal en wordt aansluiting 

gezocht bij schoolvakken.

51 Het Junior College Utrecht (JCU) biedt een uniek tweejarig bètaprogramma voor 

ambitieuze 5 en 6 vwo-ers. De Universiteit Utrecht en een aantal vwo-scholen uit de 

regio werken samen om het Junior College te ontwikkelen. Het Junior College is ook 
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bedoeld als laboratorium voor onderwijsvernieuwing, waarin nieuwe vormen van 

aansprekend bètaonderwijs worden ontwikkeld.

52 In de Verenigde Staten heeft de National Coalition for Health Professional 

Education in Genetics kerncompetenties voor alle gezondheidsprofessionals 

geformuleerd (McInerney, 2002): www.nchpeg.org.

53 Er wordt daarbij gestreefd naar praktijken in wijken met veel allochtonen, omdat 

deze groep tot dusver weinig gebruik maakt van klinisch genetische zorg (Talan et 

al., 2004). Huisartsen ontbreekt het vaak ook aan kennis van erfelijke aandoeningen 

die specifiek bij bepaalde allochtonengroepen voorkomen.

54 Met het inzetten van een genetisch consulent in de huisartsenpraktijk wordt een 

daadwerkelijke bijdrage geleverd aan de implementatie van klinisch genetische 

expertise van de derdelijns- in de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals wordt voorgesteld 

in het Planningsbesluit klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering (Ross-

van Dorp, 2003).

55 Met dank aan collega René Westra

56 Prof. Frits Beemer, prof. Kerst Boersma,  dr. Cor Oosterwijk en prof. Joost Verhaagen 

dank ik tevens voor de waardevolle commentaren op concepten van deze oratie.
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