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Voorwoord bij de
derde, herziene druk
Tien jaar geleden verscheen de eerste druk van dit
leerboek. Het is geschreven ter ondersteuning van
het onderwijs in de ethiek dat nu in alle medische
faculteiten vaste voet aan de grond heeft gekregen
en verplicht onderdeel is geworden van de oplei
ding van toekomstige artsen. Op dit moment wordt
het boek gebruikt in vrijwel alle medische facul
teiten in ons land, maar ook daarbuiten. Door een
evenwichtige combinatie van theorie en praktijk en
door analytische discussie van vrijwel alle belang
rijke onderwerpen in de hedendaagse bio-ethiek is
het boek ook aantrekkelijk geworden voor andere
opleidingen in de gezondheidszorg.
Discussies en onderwerpen veranderen evenwel in
de loop der tijd. Opvattingen in de medische ethiek
staan niet voor de eeuwigheid vast. Er zijn nieuwe
wetenschappelijke en technologische ontwikkelin
gen, bijvoorbeeld stamcelonderzoek en nanotech
nologie, die aanzetten tot een opnieuw overdenken
van moreel verantwoorde toepassingen. Ook zijn
er ontwikkelingen in het maatschappelijk denken
die aanleiding geven tot nieuw ethisch debat, bij
voorbeeld discussies over embryoselectie en over
palliatieve zorg. Een ander aspect is dat de ethische
discussie steeds meer internationale dimensies
krijgt. Een voorbeeld daarvan is het Nederlandse
debat over euthanasie. Ook in andere landen in
Europa komt euthanasie steeds vaker als belangrijk
thema naar voren en daarbij wordt verwezen naar
de ervaringen in ons land. Een ander voorbeeld
is wetenschappelijk onderzoek. Dat wordt steeds
sneller internationaal. Daarbij doet zich de vraag
voor hoe de ethische beginselen die bij ons gelden in
bijvoorbeeld ontwikkelingslanden kunnen worden
toegepast. Bio-ethiek evolueert daardoor in snel
tempo tot een mondiale bio-ethiek. Een illustratie
hiervan is het feit dat alle auteurs van dit boek sinds
de laatste druk op een andere plaats werkzaam zijn
in de bio-ethiek.
De ontwikkelingen in wetenschap, maatschappij en
ethiek leiden ertoe dat een regelmatige herziening

van het leerboek noodzakelijk is. Om een goed in
zicht te krijgen in het gebruik van het boek in het
onderwijs heeft de uitgever alle docenten die het
boek gebruiken aangeschreven met de vraag om
feedback. Hierdoor zijn bruikbare aanwijzingen
verkregen voor deze tweede herziening. Er zijn meer
casussen en voorbeelden toegevoegd om de tekst be
ter hanteerbaar te maken voor studenten. Er is min
der aandacht besteed aan theoretische benaderingen
in de ethiek, terwijl er een groter accent is gelegd op
de praktische bruikbaarheid. Er zijn nieuwe onder
werpen toegevoegd, zoals moreel beraad, deugd
ethiek, pre-implantatiediagnostiek, ‘enhancement’,
nanotechnologie, (Aziatische) vogelgriep, obesitas en
palliatieve sedatie. Bovendien is de tekst op tal van
plaatsen herzien en geactualiseerd. In hoofdstuk 6
zijn de recente herzieningen van het zorgstelsel in
verband gebracht met de ethische discussies over
keuzen in de zorg. In hoofdstuk 8 is een onderdeel
toegevoegd over ethische problematiek van psy
chiatrie. Hoofdstuk 10 is drastisch herzien om de
ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek
beter voor het voetlicht te brengen. In hoofdstuk 12
worden de laatste ontwikkelingen en gegevens met
betrekking tot de euthanasiediscussie beschreven.
Met deze herziening hebben wij wederom gepro
beerd in dit leerboek de huidige stand van zaken
in de medische ethiek zo goed en zo helder mo
gelijk weer te geven. De kracht van het leerboek is
dat naast alle praktische discussies een normatief
kader wordt gepresenteerd dat het de lezer moge
lijk maakt zich een afgewogen en beargumenteerd
oordeel te vormen over ethische vraagstukken die
zich in de gezondheidszorg voordoen.
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