
Medische standinde
banvan maakbaarheid
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een kind nietalleen maakt, maar ook
krijgt. De medici galopperen echter
voortbinnen het blikveldvan hun
maakbaarheidsoogkleppen.

Dit paart zich aan ons medelijden,
onze compassie; een vurige gedreven-
heid van de westerse mens om narig-
heid en lijden uitte bannen. Ofhetnu
om een onvervulde kinderwens gaat
of omhetvoorkomenvan een erfe-
lijke aandoening, we móeten aan die
roep gehoorgeven.

De andere kantvan deze liefdevolle
medaille is dat je er als ouders op aan-
gekeken wordt als je een lijdend kind
op aarde hebt gezet terwijl de tests en
ingrepen voorhanden waren om dat
tevoorkomen.

Ongewilde kinderloosheid is in alle
tijden en plaatsen een zware beproe-
ving. Maar de onophoudelijke stroom
nieuwevindingen belet mensen met
hun lot te leren omgaan.

Bij dit alles geldt, zeker omdat wij
onze afschuwvan het lijden zo diep
doorleven, dat het niet te verteren is
dat het leven gekenmerkt wordt door
het onverwachte, door moeite en lij-
den.

Maarwaarin verschilt het leven
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Kinderwensmarkt
De medicalisering van de
voortplanting heeft lak aan
het feit dat veel ouders lie-
ver zouden vasthouden
aan het onverwachte en
gegevene van het leven.

) ,,1 ,1 at is er aan de hand met de
I f \ i kinde.*ens?Eenstorr-
i. il 'f j vloedaanberichtensugge-:+ n i reert dat medici legio ríó-

gelijkheden zien om dit terrein te me-
dicaliseren.

In januari meldde het academische
ziekenhuis te Groningen mensen met
een kinderwens bij wijze van proef te
gaan testen op overerfbare aandoe-
ningen. De Amsterdamse academi-
sche ziekenhuizen willen hun graan-
tje meepikken op deze lucratieve
markt en slaan de proeffase meteen
maar over, zo bleek zaterdagavond uit
Nieuwsuur.

Een stroom aan gerelateerde be-
richten onderschrijft dat de medicali-
sering zich rap voltrel«: embryodona-
tie, één kind uit drie ouders, een
draagmoederbank, een donorbaar-
moeder, slome spermacellen uitrus-
ten met een buitenboormotor, nako-
melingen maken zonder datdaar
sperma aan te pas komt.

Een peil is er niet op te trekken: de
ene uiwinding is een volmaakte
reincarnatie van de eugenetica, de an-
dere wil juist iets teweegbrengen wat
de survival oftheftfest nooit zou toe-
staan.

Veel ouders zouden lievervasthou-
den aan het onverwachte en het gege-
venevan het leven. Zij vinden datje

zonder dergelijke variaties nog van
de dood? Ivan Illich zag levenskunst
als de kunstvan zowel hetvieren als
het lijden, als datwat mensen van die-
ren onderscheidt. Door onophoude-
lijk anrwoorden te formuleren op
'problemen', ontneemt de medische
wetenschap deze kunst aan mensen.

Dir leidr uireindelijk tot de maat-
schappij die Aldous Huxley beschrij ft
inBrave NewWorld. Het bestaan draait
om comfort, meer niet. Geluk is hoog-
stens een vlakke verdoofde toestand.
Liefde, kunst, denken en vrijheid heb-
ben afgedaan.

Vaak wordt bij medische ontwikke-
lingen het argument gehoord datwe
per keer moeten bekijken wat ethisch
gezien wenselijk is. Maar die houding
is onverbeterlij k naïef. Vóórtdende-
ren moet de trein van de wetenschap,
hij kan nietanders!

De wetenschap tendeert naar
uniformering, want zij richt zich op
een norm of model. Dat model berei-
ken, dat is het doel van medisch-tech-
nisch ingrijpen. Zodra een afwijking
van een norm is gemedicaliseerd,
stelt de techniek alles in het werk om
een algehele conformering aan de
norm te bewerkstelligen.

Bovendien ligt het in de aard van de
moderne techniek dat zij wil maken,
controleren en begrljpen en dat zij
enkel begrijpt wat zij zelf gemaakt
heeft. Wat nog in het donkere gebied
van het onbegrepene en ongecontro-
leerde ligt, moet ookveroverd wor-
den. Een diepe motivatie dus om ver-
der te ontwikkelen tot perfectie be-
reikt is. Eerder is de techniek niet te-
vreden.

Moet het zoverl<omen? Hebben we
ons niet al te lang uitgeleverd aan de
macht die de mensen door de blikver-
nauwingvan de microscoop slechts
ziet als een interessante samenklon-
teringvan cellen?

Laat medisch-technici een buiten-
boordmotor aan hun bootje hangen
in plaats van aan spermacellen,
knutselen met papier in plaats van
met mensen. Het is tijd voor de le-
venskunst.

7-

-


