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De evaluatie van de Euthanasiewet: een verkapt pleidooi voor normalisering van de euthanasiepraktijk 
Martin Buijsen 
Samenvatting 
Eerder dit jaar werden de resultaten van het eerste onderzoek naar de werking van de Euthanasiewet 
bekend. De evaluatie leert dat deze wet over het algemeen goed functioneert. Niettemin stellen de 
onderzoekers voor de wet op onderdelen te wijzigen. Daarbij gaat het niet om relatief onbeduidende 
aanpassingen. Zij komen neer op een verdergaande decriminalisering van de Nederlandse 
euthanasiepraktijk. Betoogd wordt dat dit onwenselijk is. 
 
Wilsbekwaamheid als levensontwerp: een antropologische benadering 
Neelke Doorn 
 
Samenvatting 
Het voorliggende artikel geeft een antropologische beschouwing op het begrip wilsbekwaamheid. In 
tegenstelling tot de gangbare benadering binnen de hedendaagse ethiek vertrekt dit begrip van 
wilsbekwaamheid vanuit een op positieve vrijheid gestoeld autonomiebegrip. Wilsbekwaamheid wordt 
dan opgevat als levensontwerp in plaats van besluitvormingsvermogen. In deze benadering is de 
relatie tussen arts en patiënt deliberatief van aard. 
 
Genetische screening en preventie van erfelijke en aangeboren aandoeningen: een problematische 
combinatie 
Carla van El, Linda Krijgsman, Toine Pieters, Martina Cornel 
 
Samenvatting 
Rond 1987 vindt een omslag plaats in de omgang met genetisch onderzoek in relatie tot reproductieve 
vraagstukken. Vanuit de beslotenheid van de klinisch genetische setting wordt prenataal genetisch 
onderzoek een maatschappelijk vraagstuk. In dit artikel laten we zien hoe de op zichzelf niet per sé 
problematische verhouding tussen de argumentatievelden rond preventie en rond reproductieve 
vraagstukken door interferentie met genetische aspecten van ziekte en gezondheid op scherp wordt 
gezet. Een schaduw van de eugenetica verschijnt  boven koppelingen tussen preventie, reproductie 
en genetica, met vergaande gevolgen voor screeningsbeleid. We bespreken de periode tot eind jaren 
tachtig en beargumenteren dat de term ‘preventie’ minder passend geacht werd in het 
argumentatieveld rond reproductieve keuze. 
 
Waarom dieren ertoe doen; dierethiek in de geneeskunde opleiding 
Medard Hilhorst   
 
Samenvatting 
Proefdieronderzoek is in een medische faculteit van vitaal belang. Het is de kurk waarop het  
geneeskundig onderzoek drijft. Gezondheid is er de allesoverheersende waarde en maakt de morele 
rechtvaardiging van proefdiergebruik schijnbaar vanzelfsprekend. Ethiekonderwijs kan hier duidelijk 
maken dat onze verhouding tot het dier, niet alleen het proefdier, in ethisch opzicht complex en 
problematisch is. Wij zijn zelf in het geding. Kants argument om hanen- en hondengevechten “wreed” 
te noemen, biedt daartoe een goed aanknopingspunt. Ik beschrijf de overwegingen van geneeskunde 
studenten bij dit argument en trek daaruit conclusies voor het onderwijs. 
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Je moet goed eten! Over voeding, wetenschap en moraal 
Marjanne van Zwol 
 
Boekbespreking 
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