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Ethiek en wetenschap in de psychiatrie 

Voor de klinische specialist valt de ethiek samen met de medische ethiek. Het 
is van belang om dit vast te stellen, omdat de medische ethiek problemen en 
beslissingen betreft tussen mensen die in bijzondere maatschappelijke rol po
si ties verkeren , namelijk die van patiënt en arts. Het is noodzakelijk toe te 
lichten hoe deze rollen gespeeld worden in de individuele contacten tussen 
beiden . 

DE ZIEKENROL 

Een patiënt, dat is iemand die aan een ziekte lijdt, bekleedt in onze maat
schappij doorgaans de ziekenrol. Dit is een samenhangend geheel van gedra
gingen, houdingen, verwachtingen en interacties, dat de zieke toestaat zich 
anders dan gebruikelijk te gedragen. In onze maatschappij betekent het heb
ben van een ziekte dat men afwijkt van zijn norm zonder dat zelf gewild te 
hebben, terwijl er tevens een verstandelijk te begrijpen verklaring voor die 
afwijking bestaat, begrijpelijk althans voor mensen die daartoe over de nodi
ge deskundigheid beschikken. Aan de toestemming tot deze deviantie zit een 
soort reglement vast. Dit luidt in grote lijnen als volgt: 
I. Men is in het algemeen niet verantwoordelijk voor zijn toestand. Psychi
atrische ziekten vormen hierop echter vaak een uitzondering. Denk bijvoor
beeld aan de verslavingsziekten. 
2 . Men is vrijgesteld van zijn dagelijkse verplichtigingen. Deze vrijstelling 
verkeert voor mensen met een psychische aandoening gauw door levenslange 
medische afkeuring in een ontzegging van het aangaan van verplichtingen, 
bijvoorbeeld na een psychose. 
3. Men is verder tot op zekere hoogte gerechtigd zich afwijkend te gedragen. 
4. Men heeft echter de verplichting om deskundige hulp te zoeken en te trach
ten zijn afwijking de baas te worden. 

In ons bestel heeft de zieke niet a lleen recht op een grotendeels door de ge
meenschap betaalde behandeling, maar ook op vervanging van het inkomen 
dat hij derft, bijvoorbeeld via de AAW en de WAO. 

Later zal aan de orde komen dat het reglement van de zieken rol thans aan 
verandering onderhevig is, met aanzienlijke gevolgen voor de medische 
ethiek. 

Op deze plaats wijs ik verder op de centrale positie van de medicus bij de 
handhaving van het reglement. Daartoe is hij in de historie van onze maat
schappij bekleed met wat wel genoemd wordt 'aesculapisch gezag'. 
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AESCULAPISCH GEZAG 

Gezag is hier niet bedoeld als een natuurlijk overwicht, maar als kenmerkend 
voor een bepaalde rol in een gezagsstructuur. Gezag houdt dan in dat men 
anderen, die posities binnen dezelfde gezagsstructuur bekleden, opdrachten 
kan geven en laten uitvoeren en hun bezigheden kan coördineren. Binnen dit 
samenstel van rollen mag de gezagdrager gehoorzaamheid verwachten van 
degenen die onder zijn gezag vallen. Aesculapisch gezag is een bijzondere 
vorm van gezag met als voorname functies het toebedelen van de zieken rol 
en de handhaving van het reglement ervan. Het is opgebouwd uit een merk
waardig samenstel van gezagscomponenten: die van de deskundigheid, die 
van het morele overwicht en die van het als het ware door een hogere macht 
begenadigd zijn (de charismatische component). 

Deskundigheid betekent dat iemand het recht heeft aangehoord te worden 
op grond van zijn grotere kennis. De morele component heeft te maken met 
de Hippocratische eed (de gedragscode van de medische beroepsbeoefena
ren ), die de arts bindt steeds het welzijn en het levensbehoud voor ogen te 
hebben van het individu dat zich aan zijn zorgen heeft toevertrouwd, dat wil 
zeggen dat zich onder zijn gezag heeft geplaatst. 

De oorsprong van de charismatische component is nog te bespeuren in 
sommige ontwikkelingslanden in het samengaan van de rollen van heerser/ 
priester/genezer. In onze maatschappij ligt deze combinatie goeddeels achter 
ons, maar is het charisma waarschijnlijk gebleven omdat de arts als geen 
ander opereert op het grensvlak van leven en dood. Deze charismatische 
component manifesteert zich als macht van de arts, niet alleen als de patiënt 
hem welhaast blindelings zijn vertrouwen schenkt en allerlei zware behande
lingen verdraagt, maar ook als hij zijn dikwijls arrogante kuren lijdelijk on
dergaat en soms zelfs als bewijs van zijn uitzonderlijkheid beschouwt. 

Medische ethiek dient in het hierboven geschetste beeld van het medische 
model voornamelijk ter regulering van de verhoudingen tussen artsen onder
ling en tussen artsen en hun patiënten. 

Intussen past dit beeld niet volledig meer op de werkelijkheid van vandaag 
door allerlei verwikkelingen, waaronder de verschuiving van de ziekenrol 
naar de invalidenrol en de uitbreiding van het aantal acteurs in het spel. 

DE INVALIDENROL 

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het patroon van de morbiditeit onder de 
Nederlandse bevolking zich geleidelijk aan sterk gewijzigd. Thans is dit pa
troon verschoven naar de chronische aandoeningen en gebreken. Veel patiën
ten vervullen niet langer de ziekenrol. Dat wil niet zeggen dat er niets meer 
voor hen kan worden gedaan. Het is op zijn minst mogelijk om lijden te 
verzachten, de verergering van een gebrek te voorkomen of een tekort gro
tendeels te compenseren. Bovendien kan iemand met een chronische aandoe
ning geleerd of toegestaan worden actief aan het dagelijks leven deel te ne-
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men. Er bestaan dus duidelijk andere verwachtingen over iemands optreden 
in de rol van een invalide persoon dan bij de vervulling van de ziekenrol. Er is 
een ander reglement. 
I. De omgeving verwacht dat de chronisch zieke zich, in tegenstelling tot de 
zieke, maar natuurlijk binnen de beperkingen van zijn handicap, toch zo 
normaal mogelijk blijft gedragen in zijn gebruikelijke rollen. 
2. De invalide en de zieke mens delen de verplichting om contact te zoeken 
met de arts en deze op de hoogte te stellen van belangrijke veranderingen in 
hun toestand. 
3. De invalide persoon moet echter zoveel mogelijk zichzelfzien te redden en 
niet anderen met iedere klacht las tig vallen. 

Het zal onmiddellijk duidelijk zijn dat het gezag van de arts in het kader 
van de invalidenrol minder telt. De diagnose van de ziekte is van veel minder 
belang dan de aard van de beperkingen waarmee moet worden verderge
leefd. Die vallen niet zozeer binnen de specifieke deskundigheid van de arts. 
In feite is de invalide persoon zelf het meest deskundig op het gebied van het 
leven met zijn beperkingen. Daarbij wordt hij gesteund door fysiotherapeu
ten, verpleegkundigen en revalidatie en resocialisatiewerkers, terwijl de over
heid verantwoordelijk is voor maatregelen ter bescherming van de invalide 
persoon en voor het scheppen van de economische voorwaarden voor vol
doende leefruimte voor hem. Met andere woorden, in recente tijden is de 
arts gedwongen zijn macht bij beslissingen betreffende zijn patiënten te delen 
met andere partijen dan uitsluitend zijn collegae beroepsbeoefenaren. Zijn 
handelen wordt niet meer uitsluitend getoetst door het Medisch Tucht Col
lege, maar ook door de strafrechter. Machtige andere partijen zijn nu de 
zieken zelf, de overheid en paramedische beroepen met een eigen verant
woordelijkheid binnen het totale geneeskundige handelen. 

Een bijkomstige verwikkeling is nog dat er verschillende soorten genees
kunde zijn met ongelijksoortige rollen voor de artsen die er taken in vervul
len. Het zijn de preventieve geneeskunde, de wetenschappelijke geneeskunde 
en tenslotte de klinische geneeskunde. 

De arts die zich aan de geneeskundige wetenschap wijdt is veelal de meest 
deskundige op een smal gebied, maar het ontbreekt hem aan aesculapisch 
gezag omdat hij niet het morele overwicht heeft van degene die in de indivi
duele arts-patiënt-relatie optreedt geheel ten behoeve van het welzijn van zijn 
patiënt. Iedere arts die met wetenschappelijk onderzoek bezig is ervaart de 
hierbij behorende morele tweespalt, van de afweging van de toekomst van het 
onderzochte individu tegen de toekomst van de onderzochte groep en de 
aantasting van de validiteit van wetenschappelijke uitspraken door uitvallers. 

Een arts in dienst van de preventie ervaart hetzelfde. Hij is deskundig en 
heeft ook wel enig charisma, maar het ontbreekt hem aan het morele over
wicht van de individuele arts-patiënt relatie waarin hij zich geheel ter be
schikking stelt ten behoeve van het welzijn van zijn patiënt. Hij heeft de 
macht om iemand in quarantaine plaatsen, maar dat doet hij dan ter wille 
van de volksgezondheid. Als sociaal geneeskundige werkt hij als handhaver 
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van de sociale wetgeving en niet direct ten behoeve van het welzijn van de 
zieke, die immers een relatie heeft met zijn eigen klinische geneeskundigen. 
Misschien is hij degene die het meest de partij van de overheid meespeelt, 
omdat hij weet heeft van de verdeling van schaarse middelen en van het 
stellen van prioriteiten. 

Al met al is het een zeer gevarieerd gezelschap geworden dat vanuit ver
schillende gezichtspunten inhoud en oplossing van de medisch ethische pro
blemen formuleert . Het is de bedoeling deze in het volgende te illustreren aan 
de hand van een voorbeeld van wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie. 

MEDISCHE ETHIEK EN LONGITUDINAAL ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE 

Een belangrijk kenmerk van veel psychiatrische ziekten is hun lange duur of 
hun neiging te recidiveren. Het wetenschappelijke zoeken naar wegen om 
beloop en afloop van psychische stoornissen te beïnvloeden vergt daarom 
longitudinaal onderzoek van zeer lange adem, waarbij het de kunst is om 
een tamelijk hechte band met de respondenten te bewaren teneinde uitvallers 
te voorkomen. Het laten tekenen door de respondent van een brief waarin 
men toestemt in herhaald bezoek lost dit probleem niet op. De ervaring leert 
dat de respondent na een of meer jaren toch onaangenaam verrast is dat zijn 
gegevens bewaard zijn gebleven, waardoor hij aan pijnlijke gebeurtenissen in 
zijn leven herinnerd wordt. Onder het morele recht op privacy en zelfbe
schikking kan hij zijn toestemming van indertijd gemakkelijk herroepen . 

Daarom komt men als arts-onderzoeker in de verleiding gebruik te maken 
van de vertrouwde en vertrouwelijke arts-patiënt relatie. Dit zou echter kun
nen leiden tot een botsing tussen de belangen van de arts als behandelaar en 
als onderzoeker. Als behandelaar zal hij bij een geconstateerde verslechtering 
in de toestand van zijn patiënt direct kunnen ingrijpen, en daarmee voldoen 
aan zijn morele plicht tot weldoen en niet schaden. Het is de vraag of de arts
onderzoeker zich in het belang van de objectiviteit van het onderzoek van 
deze plicht ontslagen weet. Als hij dat niet weet en de eigen arts van de 
respondent zou willen waarschuwen, dan komt hij opnieuw voor een dilem
ma. Hij krijgt dan immers te maken met twee andere morele uitgangspunten, 
namelijk het morele recht op privacy en op zelfbeschikking van de respon
dent. Hij zal aan de respondent toestemming moeten vragen om vertrouwe
lijke informatie uit het onderzoek door te geven aan de eigen behandelaar, 
nadat hij zijn bevindingen aan de respondent heeft uitgelegd en hem heeft 
duidelijk gemaakt hoe het probleem kan worden aangepakt (recht op infor
matie). Daarmee treedt hij ver buiten zijn rol als onderzoeker. Het probleem 
kan een dreigende suïcide zijn waarop de respondent zich aan het voorberei
den is en waarvan hij niet van plan is afte zien, ofhet willen doorleven in een 
onnodig schadelijke waanwereld. Het zal duidelijk zijn dat de objectieve on
derzoeker dan zijn rol als zodanig al goeddeels heeft verlaten en bezig is met 
hulp te geven. Nog moeilijker wordt het als de respondent irrationeel en wils
onbekwaam moet worden geacht, want dit vraagt nader onderzoek om te 
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bepalen of een besluit hulp te weigeren vrijwillig, weloverwogen en duur
zaam IS. 

In het huidige krachtenveld van de medische ethiek moet het principe van 
de bestwil in de ogen van de arts het veelal afleggen tegen dat van de zelf
beschikking van de patiënt. Deze problemen omzeilen door het onderzoek te 
laten uitvoeren door leken biedt geen oplossing omdat ze dezelfde medemen
selijke moeilijkheden ontmoeten. Meestal vereist het onderzoeksprotocol in 
dergelijke gevallen consultatie van een op de achtergrond aanwezige arts, bij 
wie de verantwoordelijkheid voor het antwoord op ethische vragen toch uit
eindelijk terecht komt. 

CONCLUSIE 

Deze uiteenzetting, aan de hand van een tamelijk simpel voorbeeld van kli
nisch wetenschappelijk onderzoek, diende als een illustratie van de huidige 
rijke schakering aan uitgangspunten en spelers op het gebied van de medische 
ethiek, die de eenvoud van weleer, di e van de charismatische weldoende arts, 
heeft vervangen door allerlei geschreven regels. Of deze de morele praktijk 
van het wetenschappelijk onderzoek van vandaag werkelijk kunnen dekken 
en regelen is de vraag. Men komt toch telkens voor kwesties te staan die een 
eigen oplossing behoeven. 

We kunnen concluderen dat voor het bedrijven van klinisch wetenschappe
lijk onderzoek misschien wel mondiale wetenschappelijke regels gelden, zoals 
een dubbel blinde opzet; maar ook dat de bezinning op de morele aspecten 
hiervan niet tot mondiale en onveranderlijke regels leidt. In Nederland al
thans is dit aspect niet langer alleen een kwestie van bezinning voor de maat
schappelijke elite van de artsen. De ethische verantwoordelijkheid is verdeeld 
over een veel wijdere kring van deelnemers aan het maatschappelijke ver
keer. 
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