
De omvang van de verschillende 
partijprogramma’s varieert van 
32 pagina’s van de SP tot een 211 
pagina’s tellend boekwerk van D66. 
De kiezer zal die programma’s niet 
allemaal serieus bestuderen, maar 
zich richten op onderwerpen die 
hem interesseren. Hij of zij weegt af, 
kiest en neemt dan andere punten 
op de koop toe. Een voorbeeld: een 
kiezer kan zich vinden in het sociale 
programma van de SP maar niets 
hebben met het pleidooi van de 
partij voor een republiek. 

Mooie slogans!
De ene partijslogan is nog mooier 
dan de andere: ‘Een nieuw 
begin’(D66), ‘Zorg voor elkaar’ (CDA) 
‘Stel een daad’ (SP). Grotendeels 
gaan de programma’s natuurlijk 
over dezelfde onderwerpen. Het 
is interessant om niet naar de 
overeenkomsten maar vooral 
naar de verschillen in opvatting te 
kijken. Zeker de actuele en ethische 
onderwerpen die de nodige discussie 
in de samenleving oproepen 
vragen onze aandacht. Wat mij bij 
het doorlezen van de programma’s 
opvalt is dat bepaalde onderwerpen 
die in het verleden de gemoederen 
intensief hebben beziggehouden nu 
minder of soms zelfs helemaal geen 
aandacht meer krijgen. 

Medische ethiek: Zelfbeschikking 
wél belangrijk
In de afgelopen decennia hebben 
kwesties rond het vrijwillig 
levenseinde, voltooid leven en 
zelfbeschikking met een zekere 
regelmaat een grote rol gespeeld in 
het politieke debat over medische 
ethiek. Dat gebeurt ook nu weer. 
De nadruk ligt daarbij vooral op 
zelfbeschikking. De VVD stelt de 
eigen keuze voorop en wil evenals 
D66, GroenLinks en de PvdA 
geregeld zien dat euthanasie bij 
kinderen tot 12 jaar - lees: één- tot 
twaalfjarigen - mogelijk wordt. 
Daar zijn overigens inmiddels 
afspraken over gemaakt. Het 
meest uitgebreid gaat D66 in 
op levensbeëindiging bij voltooid 
leven. Het verkiezingsprogramma 
is hierbij voornamelijk gebaseerd 
op het bij de Tweede Kamer 
ingediende wetsontwerp van 
D66 dat levensbeëindiging op 
verzoek bij voltooid leven bij 
75-plussers mogelijk moet maken 
en dit geregeld wil zien met 
behulp van een gediplomeerde 
levenseindebegeleider. 

ChristenUnie: euthanasie geen 
normaal medisch handelen. 
De ChristenUnie beschouwt 
euthanasie daarentegen als ‘niet 

normaal medisch handelen’: 
‘We verzetten ons tegen 
sluipende verschuiving in de 
euthanasiepraktijk van ‘laatste 
redmiddel ter voorkoming van 
een vreselijke dood’ naar ‘een 
mogelijke uitweg uit een vreselijk 
leven’. Artsen ervaren steeds meer 
druk van patiënten en familie. 
Maar artsen mogen niet worden 
gedwongen om het als normaal 
onderdeel van hun beroep te 
beschouwen.” De programma’s van 
de SP en het CDA vermelden hier 
niets over. 
Euthanasie bij demente ouderen 
op grond van een vroegere 
wilsverklaring, voor velen in onze 
samenleving een actueel en 
wellicht herkenbaar probleem, 
wordt in de partijprogramma’s niet 
genoemd. 
Ook voor palliatieve zorg - zorg 
gericht op het zo draaglijk mogelijk 
houden van het lijden - is in de 
partijprogramma’s nauwelijks tot 
geen aandacht. Alleen de CU geeft 
aan dat deze zorg vooral bij een 
naderend levenseinde belangrijk 
is en dat deze meer nadruk moet 
krijgen.
Het CDA: ‘Omdat niet alle zorg in 
de praktijk ook leidt tot een betere 
gezondheid, kiezen wij nadrukkelijk 
voor zinnige zorg, waarbij het 
belang van de patiënt voorop staat.’ 

Vooruitblik op de Tweede Kamerverkiezingen Vooruitblik op de Tweede Kamerverkiezingen 

Politiek en de medisch-ethische Politiek en de medisch-ethische vraagstukkenvraagstukken
De Tweede Kamerverkiezingen 2021 komen eraan. Daarom blikken we in De Roerom vooruit op 
de verkiezingsprogramma’s van een aantal politieke partijen. We zoomen in op standpunten rond 
gezondheidszorg en ethiek. Vragen over het begin en het einde van het leven. Redacteur Vincent Kirkels 
bekeek voor u de partijprogramma’s van de grootste partijen. 
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Wat technisch mogelijk is…
embryoselectie
De VVD geeft aan dat ze meer 
onderzoek wil ten behoeve 
van het ontwikkelen van 
voortplantingstechnieken. De partij 
heeft evenals D66 geen bezwaren 
tegen het creëren van humane 
embryo’s voor onderzoek. Ook zou 
embryoselectie en modifi catie - 
het veranderen van genen - zelfs 
later dan tot veertien dagen na 
de conceptie moeten kunnen 
plaatsvinden. De ChristenUnie wijst 
dit af, het CDA, de SP en GroenLinks 
melden niets over dit onderwerp in 
hun programma’s. 
De nadruk op zelfbeschikking, ook 
hier, wordt naar voren gebracht door 
D66, GroenLinks en PvdA wanneer 
het gaat over de ‘Wet Afbreking 
Zwangerschap.’ Deze partijen 
willen abortus uit het Wetboek van 
Strafrecht, de wettelijk verplichte 
bedenktijd van vijf dagen afschaff en 
en de abortuspil onderbrengen bij 
de huisarts. 
CDA, SP en VVD spreken zich 
hierover niet uit terwijl de 
ChristenUnie de abortustermijn, die 
nu geldt tot 24 weken verlaagd wil 
zien.
De VVD wil als enige partij 
draagmoederschap wettelijk 
geregeld zien. Andere partijen laten 
zich hierover niet uit. De CU wijst 
dit af. Andere onderwerpen die in 
het verleden regelmatig ethische 
vragen opriepen worden niet meer 
genoemd zoals KID, (Kunstmatige 
Inseminatie met Donorsperma), 
anonimiteit van de spermadonor, 

de consequenties van prenataal 
onderzoek zoals o.a. de NIPTest 
en embryoselectie op grond van 
geslacht. 

Medisch-ethische onderwerpen: 
geen apart hoofdstuk meer 
Bij het doorlezen van de 
verschillende programma’s valt op 
dat bepaalde onderwerpen met 
een medisch-ethisch karakter die 
de gemoederen in het verleden 
intensief bezighielden nu minder en 
soms helemaal geen aandacht meer 
krijgen. Bijna alle partijen hadden 
in hun programma’s een apart 
hoofdstuk of minstens een aparte 
paragraaf over medische ethiek 
waarin hun opvattingen en visie 
werden besproken en verhelderd. 
Slechts een paar partijen hebben 
zo’n aparte paragraaf, zoals de CU en 
D66, of zeggen er zoals de VVD en 
GroenLinks zijdelings iets over.
Alleen de SGP besteedt in haar 
programma uitgebreid aandacht 
aan een aantal actuele ethische 
vraagstukken en geeft ook een 
uitgebreide visie op vroegtijdig 
levenseinde en abortus. Bij de 
SP en het CDA is hierover in het 
verkiezingsprogramma zelfs niets 
terug te vinden. Je mag toch 
aannemen dat vragen rond het 
begin en het einde van het leven 
en hoe daar mee om te gaan niet 
allemaal zijn beantwoord. Als recent 
voorbeeld noem ik de zogenoemde 
‘koffi  e-euthanasie’ waarbij aan 
een demente patiënte met een 
schriftelijke wilsverklaring een 

middel in de koffi  e werd toegediend 
om haar tot rust te brengen voordat 
bij haar euthanasie werd toegepast. 
Na een uitspraak van de Hoge 
Raad ontstond hierover de nodige 
commotie. 

Rol van de artsen, Europa en de 
kerk
Hoewel alle partijen over het 
toepassen van levensbeëindigend 
handelen een mening hebben, 
besteden ze, behalve de CU, geen 
woord aan de positie van de 
uitvoerend arts die zeer belastend 
kan zijn. De partij benadrukt dat 
gewetensvrijheid moet worden 
bewaakt, door gewetensbezwaren 
van artsen en hulpverleners te 
respecteren. 
Geen enkele partij legt een verband 
met Europese wetgeving wanneer 
het gaat over medisch ethische 
onderwerpen. Hoewel elk land recht 
heeft op eigen wetgeving, zullen 
er ongetwijfeld raakpunten zijn 
waarmee rekening gehouden zal 

Door 
Vincent Kirkels
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De Tweede Kamer 

telt momenteel 15 fracties 
waarvan twee éénmanszetels die 
zich van andere partijen hadden 
afgescheiden. Voor het overzicht 

hebben we ons beperkt tot de 
verkiezingsprogramma’s van de 

coalitiepartijen en de grootste 
oppositiepartijen. 
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moeten worden.
Opvallend is ook dat geen enkele 
partij, uitgezonderd het CDA en 
de CU, aangeeft dat religie en 
kerkgenootschappen een belangrijke 
rol vervullen in de samenleving. Deze 
nemen immers nog steeds een niet 
weg te denken plaats in als het gaat 
om solidariteit, aandacht en zorg voor 
elkaar, hulp aan minder bedeelden. 
Wordt er toegegeven aan een 
neiging om religie steeds meer uit het 
openbare leven terug te dringen? 

Gezondheidszorg: minder 
marktwerking 
Bijna alle partijen zijn voorstander 
van minder marktwerking in de zorg. 
Uitgangspunten in de ethiek, ook in 
de gezondheidszorg, zijn ‘goed doen’ 
en een ‘rechtvaardige verdeling’. De 
vraag is of door de toegenomen 
bureaucratie de patiënt altijd goed af 
is, denk aan uitstel van noodzakelijke 
behandelingen of een rechtvaardige 
verdeling. Door de coronacrisis is 
deze kwestie zeer actueel geworden 
en roept veel vragen op. Wie komt 
wel of niet in aanmerking voor 
een behandeling wanneer een 
beddentekort in de ziekenhuizen 
dreigt? 
Volgens de PvdA en de SP moet het 
eigen risico in de zorgpremie worden 
afgeschaft ofwel verlaagd (CU) of 
minstens inkomensafhankelijk worden 
gemaakt (D66). De anticonceptiepil 
moet volgens de CU weer worden 
vergoed; deze hoort volgens de PvdA 
thuis in het basispakket. Het CDA en 
de SP vragen extra aandacht voor 
de bescherming van de persoonlijke 
medische gegevens.

Dierenwelzijn en de omgang met 
ons milieu
Een belangrijk onderwerp voor bijna 
alle partijen is dierenwelzijn en het 

verminderen en zelfs uitbannen van 
dierproeven. SP en GroenLinks maken 
zich, zoals verwacht, sterk voor het 
terugdringen en zelfs afschaffen van 
de bio-industrie en het verkleinen 
van de veestapel. Dit laatste punt 
vinden we ook terug bij D66. Een 
punt van zorg betreft het genetisch 
modificeren van landbouwgewassen 
vanwege het mogelijk verstoren van 
het evenwicht in de natuur en het 
milieu en ook het patenteren van 
biologische eigenschappen en de 
octrooibescherming (GroenLinks en 
D66). 
De klimaatverandering en de belasting 
en vervuiling van het milieu met 
giftige stoffen krijgen zoals verwacht 
in de programma’s van GroenLinks, 
D66 en SP veel aandacht waarbij 
ingrijpende maatregelen worden 
voorgesteld. 

Alles staat al in de wet 
Waarom er relatief weinig aandacht 
is voor medisch-ethische zaken 
blijft een open vraag. Wordt de 
noodzaak door sommigen niet meer 
zo gevoeld? Wellicht omdat veel al 
wettelijk is geregeld? In Nederland 
bestaat de neiging om alles vast te 
leggen in wetten en protocollen. Als 
het eenmaal vastligt lijkt de ethiek uit 
beeld te verdwijnen. Een voorbeeld 
daarvan is de donorwet. Toen deze in 
het parlement werd behandeld hield 
dat de gemoederen bezig. Maar nadat 
de wet in werking was getreden, 
kwam het onderwerp bij geen enkele 
partij meer ter sprake. De CU vormt 
een uitzondering: die meldt dat deze 
wet nog vragen kan oproepen.
Overigens is het niet zo dat partijen 
geen mening hebben over genoemde 
onderwerpen. Deze is meestal wel 
af te leiden uit uitspraken die in 
de media worden gedaan of uit 
standpunten die naar buiten worden 
gebracht. 

En verder… 
Nagenoeg alle partijen veroordelen 
discriminatie scherp. Opvallend 
genoeg valt het woord antisemitisme 
daarbij nauwelijks, de CU en 
GroenLinks uitgezonderd. Juist nu dit 
in onze samenleving verontrustende 
vormen begint aan te nemen. 
Verder verwijzen alleen de VVD en 
de CU summier in hun programma 
naar de technologische biomedische 
vernieuwing CRISPR-cas, waarmee 
eenvoudigweg en snel gericht DNA-
segmenten in het genoom -het 
geheel van erffactoren- kunnen 
worden verwijderd of vervangen. De 
gevolgen zijn nog niet te overzien, 
zeker niet wanneer deze techniek 
op menselijke embryo’s zal worden 
toegepast. Dit kan een blijvende 
verandering betekenen van erfelijke 
eigenschappen. Wat te denken van 
het geboren laten worden van een 
kind waarbij de bevruchting tot 
stand is gebracht met geconserveerd 
sperma van een reeds lang overleden 
persoon? Het zijn grote vragen. 

Tot slot 
Tussen de partijen zijn er verschillen 
van opvatting over de beste manier 
waarop de samenleving zou moeten 
worden ingericht en over hoe om te 
gaan met diverse medisch- ethische 
vraagstukken. Veel zal afhangen van 
regeringsdeelname. Nederland is het 
land van de coalities; een politiek van 
geven en nemen. Hoeveel partijen er 
in de Tweede Kamer een plaats zullen 
krijgen is een boeiende vraag. Tot nu 
toe hebben zich bij de Kiesraad 89 
partijen aangemeld waarvan - op het 
moment dat ik dit schrijf - 26 nieuwe 
partijen. Veel zal dan ook afhangen 
van hoe de volksvertegenwoordiging 
na de verkiezingen zal zijn 
samengesteld. Respect voor elkaars 
opvattingen zal een belangrijke rol 
moeten blijven spelen.

Vincent Kirkels 
is oud-gynaecoloog 

en universitair docent. 
Hij is medeoprichter van het Tijdschrift voor 

Gezondheidszorg en ethiek. 
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