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Thema Hora est! Promotieonderzoek in de bio-ethiek

Inleiding 

Voor u ligt een themanummer waarin een breed scala 
aan thema’s op het terrein van de bio-ethiek aan bod 
komt. De gemene deler: alle bijdragen gaan over pro-
motieonderzoek.

Bij het zoeken naar promovendi werden we, geheel 
volgens verwachting, direct geconfronteerd met de 
slechte afbakening van het begrip bio-ethiek en de vele 
interpretaties die er mogelijk zijn. Zeker na het thema-
nummer “Staalkaart van de bio-ethiek” (begin 2011) 
wisten we al dat het afbakenen van de term bio-ethiek 
een delicate zaak is. Dat bleek ook nu weer. Enkele 
promovendi, waarvan wij dachten dat hun onderzoek 
prima binnen de bio-ethiek zou passen, wezen reso-
luut het verzoek af om een bijdrage te leveren. Zij 
meenden dat wij de verkeerde voor ons hadden en 
zagen zelf de link met bio-ethiek in de verste verte 
niet. Vooral onder techniek-ethici was deze reactie eer-
der regel dan uitzondering. Anderen waren enthousiast 
en hadden geen enkel probleem met onze brede inter-
pretatie van bio-ethiek, dat onder andere de volgende 
deelgebieden omvat: medische ethiek, ethiek en psy-
chiatrie, public health ethiek, milieu-ethiek, dierethiek, 
techniek-ethiek, voedselethiek en ethiek & recht. 

Gelukkig bleek de term ‘promovendus’ een stuk een-
duidiger. De term verwijst naar iemand die onderzoek 
doet op basis waarvan hij of zij de doctorstitel hoopt te 
behalen. Promovendi komen in alle soorten en maten: 
de een is AiO, de ander OiO; sommigen staan nog aan 
de start, anderen krijgen al lang niet meer betaald voor 
hun onderzoek; de een staat grotendeels met de voe-
ten in de klei, de ander is meer gericht op de theorie; 
sommigen promoveren in voltijd, anderen in deeltijd; 
et cetera.

Voor dit themanummer hebben we enkele promovendi 
gevraagd om een centraal punt uit hun onderzoek over 
het voetlicht te brengen, eerste bevindingen van empi-
risch onderzoek te presenteren, een vastgeroest denk-
beeld aan het wankelen te brengen, of een hoog zit-
tend argument te ventileren. Er was niet veel voor 
nodig om ze aan het schrijven te krijgen, deze Nieuws-
brief was gauw gevuld met bijdragen, zelfs van een 
Nederlandse promovendus aan de andere kant van de 
wereld. 

We hebben in twee opzichten naar spreiding gestreefd: 
qua universiteiten en qua deelterreinen van de bio-

ethiek. Dat leverde de vreemde situatie op dat we 
sommige enthousiastelingen helaas moesten afwijzen 
(de universiteit en/of het deelterrein was al vertegen-
woordigd), terwijl we anderen juist moesten proberen 
te verleiden tot een bijdrage. Dat u desondanks relatief 
veel stukken aantreft over medische ethiek, komt door-
dat veel universiteiten hier onderzoek naar doen. 
Helaas vielen twee bijdragen over recht en ethiek op 
het laatste moment af. 

In dit nummer
De eerste bijdrage kan worden gezien als een amuse 
voor het volgende themanummer van de Nieuwsbrief, 
dat geheel gewijd zal worden aan het thema duur-
zaamheid. Hanneke Nijland pleit voor een nieuwe 
invulling van het begrip duurzaamheid, aangezien het 
credo ‘People, Planet, Profit’ volgens haar inhoudloos is 
geworden.

Vervolgens gaat Anke Snoek in op de vraag: hoe kan 
iemand zichzelf te gronde richten? Zij bespreekt naar 
aanleiding van drie cases verschillende theorieën die 
verslaving proberen te verklaren.

Andrea Ruissen pleit voor een nieuw concept van wils-
bekwaamheid in de psychiatrie. Door ook emoties en 
waarden expliciet in de beoordeling te betrekken, zou 
soms sneller en assertiever ingrijpen mogelijk zijn. Het 
roept echter ook nieuwe vragen op.

Wilma Göttgens-Jansen signaleert een reeks van con-
troversen rond recente richtlijnen voor diagnose en 
behandeling van ADHD, en onderzoekt in hoeverre 
deze herleid kunnen worden tot specifieke ethische 
veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de 
richtlijnen.

Anna Laura van der Laan en Yvonne Cuijpers betogen 
dat de discussie over vroegdiagnostiek voor Alzheimer 
niet moet blijven steken in “wel doen” versus “niet 
doen”, maar moet gaan over de vraag hoe vroegdiag-
nostiek verantwoord ontwikkeld kan worden. Er zijn 
nog wel enkele potentiële struikelblokken.

Jilles Smids stelt dat ‘persuasieve technologie’ – techno-
logie die gericht is op gedragsbeïnvloeding – verschillen-
de ethische vragen oproept. De meest fundamentele en 
urgente vraag is die naar de verhouding tussen persua-
sieve technologieën en onze vrijheid en autonomie.
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Christian Detweiler betoogt dat al bij het ontwerpen 
van software systematisch gereflecteerd zou moeten 
worden op de mogelijke en wenselijke implicaties 
ervan. Methoden van “waardengericht ontwerp” kun-
nen bijdragen aan het op een lijn krijgen van software 
met de waarden van mensen wiens levens het beïn-
vloedt, aldus Detweiler.

Klaartje Klaver, Hanneke van der Meijde, Eric van Elst 
en Marcel Boonen benoemen vanuit zorgethisch per-
spectief enkele onmisbare componenten van “goede 
zorg”. Zij pleiten o.a. voor een centrale rol voor de 
bestaansethiek van zorgverleners.

Door een toenemende vergrijzing, zijn er steeds meer 
mensen die door ouderdom afhankelijk worden van 
hun naasten, voordat ze eventueel worden opgenomen 
in een verzorgingshuis. Sytske van Bruggen deed empi-
risch onderzoek naar deze mantelzorgers en schetst in 
haar bijdrage de morele problemen die zij ondervinden. 

Mirjam de Vos licht een tipje van de sluier op van haar 
onderzoek naar de betrokkenheid van ouders bij 
levenseinde beslissingen in de kindergeneeskunde. 
Ouders worden op verschillende manieren bij deze 
ingrijpende beslissingen betrokken en willen dat ook. 
Dat vereist besluitvorming op maat.

Bij sommige ziekten is tegenwoordig maternal fetal sur-
gery mogelijk; operatie voor de geboorte. Catarina 
Rodrigues bespreekt de morele status van de foetus en 
de vraag of zwangere vrouwen een plicht hebben om 
deze operatie te ondergaan. Zij bekritiseert het huidige 
framework om daarover te oordelen en geeft een voor-
zet voor een alternatief.

Beide themaredacteuren van dit nummer zijn ook pro-
movendus. Boukje van der Zee stelt in haar bijdrage 
dat toekomstige kinderen ook al vóór de zwangerschap 
kunnen worden geschaad en dat toekomstige ouders 
een morele verantwoordelijkheid hebben ten aanzien 
van hun toekomstige kinderen.

André Krom pleit voor een normatieve arbeidsdeling 
tussen ethici en infectieziektebestrijders. Hierbij geven 
ethici aan op welke overwegingen en concrete oorde-
len uiteenlopende normatieve theorieën convergeren, 
en krijgen infectieziektebestrijders vervolgens professio-
nele discretie om morele beslissingen te nemen.

Naast deze inhoudelijke bijdragen presenteren we een 
overzicht van lopend promotieonderzoek op het terrein 
van de bio-ethiek. Dat vereiste heel wat speurwerk op 

internet, want ook al zijn sommigen verenigd in onder-
zoekscholen, de bio-ethiek promovendi van Nederland 
zijn niet eenvoudig te vangen. Soms kregen we e-mail-
adressen, maar was de desbetreffende persoon en het 
project onvindbaar en hebben we het speuren gestaakt. 
De promovendi die zijn opgenomen in het overzicht 
hebben daarmee ingestemd. We hebben vast mensen 
over het hoofd gezien, en er zijn vast drukke promo-
vendi die vergeten zijn onze email te beantwoorden of 
hebben deze aangezien voor spam. Dit overzicht moet 
worden gezien als een voorzet en beoogt niet volledig 
te zijn. Wel hopen we dat het wordt opgepakt en dat 
de bio-ethiek promovendi zich beter organiseren.

Ook ex-promovendi, frisse Doctors, vinden hun plaats 
in dit nummer: twee recente proefschriften worden 
gerecenseerd. Hans Dagevos bespreekt het proefschrift 
van Marieke ten Have, Prevention of Obesity: Weighing 
Ethical Arguments. En Floris van den Berg recenseert 
Killing Happy Animals: Explorations in Utilitarian Ethics 
van Tatjana Visak, volgens Van den Berg een door-
wrocht pleidooi voor veganisme.

En we stijgen nog even door op de wetenschappelijke 
ladder. In een nummer over promotieonderzoek in de 
bio-ethiek mag natuurlijk niet het perspectief van een 
promotor ontbreken. Inez de Beaufort betoogt in wat 
we voor de gelegenheid de “promotorcolumn” hebben 
genoemd dat het begeleiden van promovendi een soort 
van wetenschappelijke adoptie is. De Beaufort heeft 
het promotietraject al lang geleden achter zich gelaten 
en schept er nu genoegen in haar ‘jonkies’ bij te staan 
in het proces, waarvan op een gegeven moment alle 
partijen hun twijfels hebben of het nou eigenlijk wel zo 
leuk is. 

Tot slot vindt u in de Nieuwsbrief zoals gebruikelijk een 
overzicht van recente en geplande activiteiten van het 
Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Voortaan zal ook 
Rathenau Instituut verslag doen van projecten op het 
terrein van de bio-ethiek.

Dit dubbeldikke decembernummer biedt vast en zeker 
genoeg stof tot nadenken tijdens een winterse wande-
ling en tot debat tijdens het (veganistisch?) kerstdiner.

Hora est! Nou ja, bijna dan…

We wensen u fijne feestdagen.

André Krom en Boukje van der Zee 
Themaredactie


