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Thema: Hersenwetenschap, 
grensverlegging en ethiek 

Neurowetenschap: 
midden in de 
samenleving? 

Marlous Arentshorst*, Pim Klaassen* en 

Tjard de Cock Buning

In discussies over bestaande en mogelijke 

grensverleggende toepassingen van neuro-

wetenschappelijk onderzoek en de maatschap-

pelijke betekenis daarvan, moeten we streven 

naar meer integratie tussen perspectieven van 

neurowetenschappelijke onderzoekers, 

bio-ethici en andere maatschappelijke 

actoren, waaronder burgers. Wij hopen daar-

mee de agendabepaling en uitvoering van 

neurowetenschappelijk onderzoek zo te 

verbeteren dat het maatschappelijk nut van de 

neurowetenschap groter wordt en ongewenste 

neveneff ecten kleiner.

Uit de neurowetenschappen komen ontwikkelingen 

voort op onder meer het gebied van zorg, onderwijs, 

marketing en veiligheid. Dit soort ontwikkelingen 

heeft gevolgen voor iedereen die deel uitmaakt van 

onze samenleving en dat maakt deze wetenschap bij 

uitstek een publieke zaak. Om deze reden verdienen 

de kennis en toepassingen die voortkomen uit de neu-

rowetenschap het om in publieke en inclusieve fora be-

sproken te worden. Vragen die in zulk soort fora cen-

traal zouden moeten staan betreff en de aansluiting van 

toepassingen van neurowetenschap bij maatschappe-

lijke behoeften en wensen en de morele evaluatie hier-

van. Kort gezegd: waar zit het publiek wel en niet op 

te wachten, wat wordt gezien als acceptabel, wat is het 

‘goede leven’ waar we als samenleving naar toewerken 

en hoe kan neurowetenschap daaraan bijdragen?

De implicaties van de neurowetenschappen le-

veren daarmee ook voor de bio-ethiek belangrijke 

vragen op. Hoeveel macht over jouw gedrag zouden 

bijvoorbeeld marketeers mogen hebben als die met 
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selijke en ethisch acceptabele karakter van hun werk 

op twee manieren waarborgt. Allereerst wordt het 

overgrote deel van hun onderzoek gefi nancierd door 

subsidieverstrekkers die het belang van neuroweten-

schappelijk onderzoek voor actuele maatschappelijke 

vragen, zorgen en wensen hoog op hun agenda heb-

ben staan – denk bijvoorbeeld aan NWO (Nederland-

se Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) of 

STW (Stichting voor Technische Wetenschappen). 

Ten tweede voorkomt het wetenschapssysteem, met 

al haar regels, ethische commissies en de interne 

sociale en ethische ‘radar’ van wetenschappers, dat 

onethisch of maatschappelijk onwenselijk onderzoek 

plaatsvindt. De rol van ethici is volgens de geraad-

pleegde neurowetenschappers dan ook voornamelijk 

beperkt tot de ethische commissies.

Hoe de samenleving actief betrekken?

Op deze manier delegeren neurowetenschappers 

verantwoordelijkheden naar bestaande instituties en 

maken zij de rol die zij zichzelf toebedelen om hun 

onderzoek maatschappelijk relevant te maken vooral 

tot een passieve. De vervolgvraag is dan natuurlijk 

in hoeverre deze structuren (NWO, TNO, et cetera) 

daadwerkelijk bijdragen aan een oriëntatie van ken-

nis en toepassingen op de eerdergenoemde zorgen 

en wensen die hoog op de maatschappelijke agenda 

staan. Dat vraagt om een actieve inbreng van maat-

schappelijke actoren die in de praktijk met deze ken-

nis en toepassingen te maken krijgen, zoals artsen, 

patiënten, tbs’ers, leerlingen en consumenten. Be-

langhebbenden en burgers zouden, met andere woor-

den, betrokken moeten worden bij het evalueren van 

onderzoek en het bepalen van toekomstige onder-

zoeksrichtingen in de neurowetenschappen.

De Nationale Wetenschapsagenda2 vormt een 

eerste aanzet in de goede richting op dit vlak, al zijn 

er kanttekeningen te plaatsen bij de vorm die het 

opstellen hiervan heeft aangenomen. Neuroweten-

schappers geven aan zich ook bewust te zijn van een 

trend om meer en meer het brede publiek te betrek-

ken bij de agendabepaling en het doordenken van 

(beleids-)consequenties van onderzoek en innovatie 

– elementen van wat wel als maatschappelijk verant-

woord innoveren wordt aangeduid (Owen et al. 2012, 

von Schomberg 2012). Maar toch komt er geen scherp 

behulp van neurowetenschappelijke kennis gedrag 

steeds slimmer kunnen manipuleren? Wat zouden 

de gevolgen mogen zijn van een hersenscan bij het 

diagnosticeren van aandoeningen in een heel vroeg 

stadium: bij wie mag deze informatie wel of niet te-

recht komen? In hoeverre gaan mogelijkheden voor 

onderwijs-op-maat, gebaseerd op neurowetenschap-

pelijke informatie over de cognitieve ontwikkeling van 

individuele leerlingen, ten koste van andere waarden 

die naast cognitieve ontwikkeling een rol spelen in het 

onderwijs, zoals leren van en over verschillen en pu-

blieke deugden als gemeenschapszin? 

Dit alles roept ook de vraag op wat de betekenis 

hiervan is – of zou moeten zijn – voor praktiserende 

neurowetenschappers. Terwijl neurowetenschap-

pers zelf doorgaans menen vooral oplossingen aan 

te dragen voor problemen, concentreren bio-ethici 

zich juist op vragen zoals de hierboven genoemde en 

houden ze de mogelijkheid open dat de door neuro-

wetenschappers voorgestelde oplossingen niet minder 

problematisch zijn dan de problemen waar de oplos-

singen zich op richten. Op basis van onze interacties 

met neurowetenschappers in de afgelopen jaren stel-

len wij vast dat veel neurowetenschappers zich voor-

namelijk in hun eigen disciplinaire werkveld bewegen, 

waar de eigen opvattingen, waarden en rolpercepties 

zelden tot nooit serieus bevraagd worden. De paden 

van neurowetenschappers lijken daarbij maar zelden 

die van bio-ethici te kruisen.

Neurowetenschappers aan het woord

Om meer zicht te krijgen op de manier waarop de ex-

perts in kwestie kijken naar hun eigen rol als academi-

cus vis-a-vis de samenleving, vroegen wij aan zeventien 

neurowetenschappers, werkzaam bij verschillende 

universiteiten en onderzoekscentra in Nederland, hoe 

zij ervoor zorgen dat wat zij onderzoeken en ontwik-

kelen maatschappelijk relevant en ethisch verantwoord 

is. In deze bijdrage bespreken we enkele punten die 

in deze gesprekken naar voren kwamen.1 We besteden 

hierbij bijzondere aandacht aan de verantwoordelijk-

heid die neurowetenschappers voor zichzelf zien weg-

gelegd in het richting geven aan neurowetenschappe-

lijk onderzoek en de toepassingen ervan.

De betreff ende neurowetenschappers gaven aan 

dat het wetenschapssysteem het maatschappelijk wen-
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zoals een van de respondenten aangaf: “dat dit addi-

tionele waarde heeft, dat zie ik niet meteen voor ogen” 

(onderzoeker Erasmus Medisch Centrum). Of zoals 

een andere respondent diens ervaring formuleerde:

“Soms denken ze [burgers] dat ze goede ideeën 

hebben voor onderzoek. En dan zeg ik vriendelijk: 

ja, goed idee. Maar het is nooit zo dat dat dan ook 

uitvoerbaar is. Dat ik, als ik naar huis ging, dacht 

‘hiermee ga ik aan de slag’, nee.” 

(onderzoeker Donders Instituut Nijmegen)

Hoe neurowetenschappelijke kennis wordt toegepast 

in de samenleving is een ‘taak’ die de betreff ende we-

tenschappers eveneens los zien van hun onderzoek 

en daarmee van hun directe verantwoordelijkheid. De 

verantwoordelijkheid die zij voor zichzelf zien is be-

perkt. Neurowetenschappers zien het als hun primai-

re taak om wetenschappelijke puzzels op te lossen en 

daarmee de wetenschap vooruit te helpen. Ten tweede, 

om uit te leggen wat wel of niet mogelijk is, waarna “de 

maatschappij [kan] beslissen of zij dat willen, of niet” 

(onderzoeker Donders Instituut Nijmegen). Op grote 

afstand volgt eventueel een verantwoordelijkheid om 

te anticiperen op de rol van neurowetenschappelijke 

kennis en mogelijke toepassingen daarvan. Dertien 

van de zeventien geraadpleegde neurowetenschap-

pers zien op dit vlak geen verantwoordelijkheid voor 

zichzelf weggelegd.

Conclusie: bio-ethici aan zet

Onzes inziens manifesteert zich hier een oud en her-

kenbaar wetenschaps-ethisch patroon. Van de casus 

Oppenheimer tot de introductie van antidepressiva 

op de geliberaliseerde Amerikaanse markt, de zwarte 

Piet is óf defensie met zijn riante subsidies, óf het is 

de juridisch onschendbare marktwerking, maar zel-

den de wetenschappers in kwestie. De vaststelling dat 

neurowetenschappers voor zichzelf nauwelijks een rol 

zien weggelegd om in publieke en inclusieve fora het 

gesprek over neurowetenschap te starten, faciliteren 

of zelfs maar te voeren moet ons echter niet doen wan-

hopen over het uitblijven van zo’n gesprek. In plaats 

daarvan zouden we de handschoen moeten oppakken 

en de rol van bio-ethici in de interactie met neuro-

wetenschap moeten heroverwegen. Zonder voorbij te 

gaan aan de refl ectie op en duiding van neuroweten-

schappelijke toepassingen en ethische modellen en 

beeld naar voren over de rol die neurowetenschappers 

zelf hierin zouden kunnen spelen. In abstracto heb-

ben ze begrip voor het wie-betaalt-bepaalt-principe en 

vinden ze dat de belastingbetaler als zodanig inspraak 

moet kunnen hebben bij wat wetenschappers doen. 

Toch zien slechts vier van de zeventien neuroweten-

schappers daadwerkelijk meerwaarde in het betrek-

ken van maatschappelijke actoren, inclusief burgers, 

in meerdere fases van onderzoek ter refl ectie en even-

tuele bijsturing.

Een rol voor burgers?

De grootste barrière voor het betrekken van burgers in 

neurowetenschappelijk onderzoek is volgens de der-

tien overige wetenschappers dat het merendeel van 

de belanghebbenden, burgers in het bijzonder, ken-

nis noch kunde heeft om te kunnen meepraten. Als 

het puntje bij paaltje komt, zien wetenschappers hun 

werk als iets dat gevrijwaard zou moeten zijn van in-

vloeden uit de rest van de samenleving. Immers, zoals 

een van onze respondenten het zei:

“Henk en Ingrid […] zullen wellicht de nuances van 

wetenschappelijk onderzoek niet kunnen volgen. 

Ik bedoel, ik kan ook de nuances van wetenschap-

pelijk onderzoek buiten mijn vakgebied en gewoon 

heel veel stromingen binnen mijn vakgebied al 

niet volgen. Dus laat staan dat een leek dat kan.” 

(onderzoeker Spinoza Centrum Amsterdam)

Aangezien het merendeel van de neurowetenschap-

pers die wij spraken geen meerwaarde ziet in meer ver-

antwoord en inclusief opereren door het betrekken van 

bijvoorbeeld burgers, verbaast het niet dat zij de baten 

daarvan al snel niet meer vinden opwegen tegen de tijd 

en moeite die het kost om “Henk en Ingrid” te informe-

ren en onderwijzen zodat zij kunnen meepraten.

In onze gesprekken over wat de verantwoordelijk-

heid van neurowetenschappers is of zou moeten zijn, 

liepen verschillende zaken door elkaar heen. Het ging 

afwisselend over verantwoording afl eggen voor wat ge-

daan is, over verantwoordelijkheid nemen voor de toe-

komst bij het opstellen van onderzoekagenda’s, al of 

niet in samenspraak met maatschappelijke actoren en 

burgers, en over het verspreiden van resultaten van on-

derzoek onder leken. Over het betrekken van burgers 

bij het opstellen van onderzoekagenda’s werd duide-

lijk dat sommigen dit weliswaar als taak zien, maar, 



Podium voor Bio-ethiek • jaargang 24 • nr. 4 • 2017 28

Literatuur

Arentshorst, M. E., de Cock Buning, T., Boon, W. P. 

C. & Broerse, J. E. W. (2015) Prospecting responsi-

ble technology paths: Management options for an 

appropriate societal embedding of medical neu-

roimaging. Science and Public Policy, 42 (6), pp. 

775-88.

Benard, M. & de Cock-Buning, T. (2014) Moving from 

monodisciplinarity towards transdisciplinarity: 

Insights into the barriers and facilitators that sci-

entists faced. Science and Public Policy, 41 (6), pp. 

720–33.

Owen, R., Macnaghten, P. & Stilgoe, J. (2012). Res-

ponsible research and innovation: From science 

in society to science for society, with society. Sci-

ence and Public Policy, 39 (6), pp. 751–60.

von Schomberg, R. (2012) Prospects for Technology 

Assessment in a framework of responsible 

research and innovation. In M. Dusseldorp & R. 

Beecroft (Eds.), Technikfolgen abschätzen lehren: 

Bildungspotenziale transdisziplinärer Methoden 

(pp. 39–61). Wiesbaden: Vs Verlag, in print.

theorieën, zouden bio-ethici de neurowetenschap-

pers actief moeten bijstaan in het verder doordenken 

van de vraag wat het voor hen betekent dat zij met 

publieke middelen aan een publieke zaak werken, en 

zouden ze ook een rol kunnen spelen in het opzetten 

van hybride fora waarin ruimte wordt geschapen voor 

collectieve deliberatie over de betekenis en implicaties 

van de neurowetenschappen.

We pleiten voor een ‘labtafel’ benadering in het 

neurowetenschapsbeleid (Arentshorst et al. 2015, Be-

nard & de Cock Buning 2014), waarbij nu eens echt 

in een vroeg stadium van wetenschapsontwikkeling 

de mogelijke ethische, juridische en sociale aspec-

ten van de te ontwikkelen kennis en toepassingen in 

ogenschouw worden genomen, door de relevante per-

spectieven te inventariseren en de relevante partijen 

daadwerkelijk grondig bij dit proces te betrekken. De 

hypothese is natuurlijk dat dit de kans vergroot dat 

de uitkomsten moreel acceptabel en maatschappelijk 

wenselijk zijn. Ondanks decennia van onderzoek naar 

wetenschap-samenleving interacties moeten de voor-

beelden van serieuze co-constructie in ‘harde’ weten-

schapsgebieden zoals neurowetenschappen nog altijd 

met een lichtje gezocht worden. Een dergelijk proces, 

waarin dialoog en gezamenlijk leren centraal staan 

met als doel een duurzamere neurowetenschap te ont-

wikkelen, is hoe dan ook een verantwoorde besteding 

van onderzoeksgeld.
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Noten

1.  Betreft nog niet gepubliceerde data van NWO-MVI 

onderzoeksproject ‘Neurosciences in Dialogue’.

2.  www.wetenschapsagenda.nl


