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'Stem geven'
en 'publiek maken'
Wat patiëntenverenigingen ons kunnen leren over democratie

Patiëntenverenigingen zijn in de afgelopen drie decennia een belangrijk onderdeel
geworden van de gezondheidszorg. Zij brengen lotgenoten samen, verschaffen praktische tips voor patiënten en hun families, verspreiden informatie en bewerkstelligen
via de media publieke aandacht voor specifieke ziektes en degenen die erdoor getroffen werden, fungeren als lobbygroep en als intermediair tussen (chronisch) zieken en
gehandicapten en tal van instanties - zoals zorginstellingen en verzekeraars. Hun
organisatiegraad en organisatievorm lopen uiteen. In sommige gevallen zijn patiëntenverenigingen pure vrijwilligersorganisaties. De meeste verenigingen hebben echter ook een kleine - maar in sommige gevallen een aanzienlijke - professionele staf.
Vrijwel alle patiëntenorganisaties hebben nauwe contacten met de betrokken medische disciplines, waarbij specialisten en onderzoekers als adviseur of bestuurslid
optreden. Internet speelt in toenemende mate een rol als platform voor het leggen van
onderlinge contacten en het verspreiden van informatie.
Ook in de politieke arena zijn patiëntenverenigingen een niet meer te negeren factor geworden. Zij geven gevraagd of ongevraagd commentaar op beleidsvoornemens
op het terrein van de gezondheidszorg, lobbyen bij Tweede-Kamerfracties om aandacht voor de specifieke problemen die verbonden zijn met het lot dat hun leden heeft
getroffen, doen zich als politiek betrokkene gelden in de media en worden als zodanig
ook uitgenodigd om het woord te nemen in parlementaire hoorzittingen. Daarnaast
zijn patiëntenverenigingen vertegenwoordigd in tal van overlegorganen waar overheid
en medische wereld elkaar treffen, zoals het forum Biotechnologie en Genetica.
Patiëntenverenigingen vormen een welkome toevoeging aan het democratisch
proces. Zij bieden een manier om mensen die door ziekte of handicap beperkt zijn,
hun stem te laten horen en hun specifieke belangen voor het voetlicht te brengen. Zij
dragen daarmee bij aan de verrijking van de democratie die - zo luidt een veel geuite
kritiek - het gevaar loopt anders te worden beperkt tot het via de stembus geven van
een periodiek mandaat aan regeerders die afkomstig zijn uit de sociale elites. Zij
bevorderen voor patiënten en gehandicapten wat voorstanders van participatieve
democratie 'inclusie' noemen: het betrekken van groepen die traditioneel in politieke
processen een bescheiden rol spelen, zoals vrouwen, etnische minderheden en andere
gemarginaliseerde groepen (Barber 1984; Pateman 1970).
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Gaandeweg heeft de politieke rol van patiëntenverenigingen zich verruimd tot
onderwerpen die een meer algemene strekking hebben en uitgaan boven directe
belangenbehartiging. Patiëntenverenigingen laten steeds vaker hun stem horen in
medisch-ethischc debatten over zorgpraktijken en wetenschappelijk onderzoek. Zo
meldt de website van de Vereniging van Samenwerkende Ouder- en. Patiëntenorganisaties (VSOP) standpunten over onder meer presymptornatisch genetisch,
testen, de tripietest, pre-implantatie genetische diagnostiek, medisch-wetenschappelijk onderzoek met wilsonbekwamen, medische keuringen, neonataie screening op
aandoeningen waarvoor geen medische behandeling is en. patenten op genetisch
materiaal. (VSOP 2004). Afzonderlijke patiëntenorganisaties hebben zich daarnaast
over andere medisch-ethisch beladen thema's uitgesproken, onder meer over het
gebruik van embryo's bij stamcelonderzoek. Deze betrokkenheid van patiëntenverenigingen bij medisch-ethische debatten, is geen specifiek Nederlandse aangelegenheid. Ook in het buitenland roeren patiëntenorganisaties zich over zulke kwesties.
Op het terrein van de medische ethiek is de positie van patiëntenverenigingen
delicater dan waar deze organisaties als directe belangenbehartiger optreden. Wat de
leden van. een patiëntenvereniging bindt is immers hun ziekte en de inherent daaruit
voortvloeiende belangen, niet een politieke of ethische visie. Ziekten treffen mensen
ongeacht hun levensovertuiging. Hoewel lijders aan ernstige ziekten ongetwijfeld
groot belang hechten aan het vinden van therapieën voor hun ziekten, zullen sommigen en misschien wel velen van hen bepaalde vormen van onderzoek vanwege ethische bezwaren onacceptabel vinden. Waar patiëntenverenigingen zich in het recente
verleden expliciet publiek hebben uitgesproken over controversiële medisch-ethische
kwesties, zoals over stamcelonderzoek, verdient de legitimiteit van dergelijke standpunten daarom nadere beschouwing.
De interventies van patiëntenverenigingen, in medisch-ethische debatten vinden
plaats in een tijd waarin de verhoudingen tussen wetenschap, ethiek en politiek
gecompliceerder zijn geworden dan voorheen. Lange tijd zijn wetenschapsmensen en
beleidsmakers ervan uitgegaan dat. het afwijzen van wetenschappelijke en (medisch-)
techn.ologi.sche ontwikkelingen op ethische of levensbeschouwelijke gronden primair
te wijten zou zijn aan een gebrek aan kennis bij het grotere publiek. Goede informatieverstrekking zou zulke barrières vanzelf doen verdwijnen. Gaandeweg is echter
duidelijk geworden dat de veronderstelling dat meer informatie vanzelf tot acceptatie
zal leiden, niet zonder meer houdbaar is. Vanaf de jaren negentig is in steeds meer studies en. beleidsdocumenten onderkend dat gewone burgers veel meer bij de ontwikkeling van wetenschap en technologie moeten worden betrokken en dat zij wel degelijk in staat zijn. de gevolgen van innovaties voor hun leven op rationele wijze te
bespreken (Hagendijk 2004).
Door verschillende auteurs is de behoefte geuit om nieuwe vormen van beraadslaging over de maatschappelijke aanvaardbaarheid en inbedding van wetenschappelijke
en technologische innovaties te ontwikkelen, waarin zo v/el de stem van de experts als
die van de niet-experts een plaats krijgt. Er is geëxperimenteerd met consensusconfe-

renties, citizens jams, en door de overheid georganiseerde brede maatschappelijke
debatten over controversiële wetenschappelijke en technologische projecten zoals
kernenergie, recombinant-DNA-onderzock en genetisch gemodificeerd voedsel. In de
politiek-wetenschappelijke literatuur en in kringen van wetenschapsonderzoekers is
gepleit voor 'actief burgerschap' in een verwetenschappelijkte samenleving en voor
nieuwe vormen van mediarie waarbij wetenschapsjournalisten en wetenschapsonderzoekers een rol zouden kunnen spelen (Banthien 2003; Collins en Evans 2002). In die
ontwikkeling naar nieuwe vormen van. deliberatie zouden ook patiëntenverenigingen
een. eigen rol. kunnen spelen (Gallon 1999)Vragen die andere one-issue bewegingen oproepen, rijzen echter ook met betrekking tot deze vorm van burgerparticipatie. Wie of wat zijn die actieve burgers en
onder welke voorwaarden hebben, zij in een. democratie een legitieme inbreng in
zaken die hun directe belangen betreffen en in issues met een ruimere strekking?
Namens wie of wat spreken zij, of liever: wie spreekt namens hen? Wat betekent het
voor een. democratie ais het publieke debat voor een belangrijk deel gevoerd wordt
vanuit organisaties met een eigen staf, een eigen public reiations-beleid, met eigen
belangen? In hoeverre bestaat er eigenlijk behoefte aan nieuwe kanalen voor publieke
meningsvorming, naast de traditionele manieren waarop deliberatie vorm krijgt,
zoals individuele bijdragen aan debatten in kranten, en. andere media, de meningsvorming die binnen politieke partijen plaatsvindt, en het parlementaire debat? Kortom:
wat is de meerwaarde van de aanwezigheid in een democratie van patiëntenverenigingen - of wat zou die kunnen zijn?
In dit artikel, zullen wij zulke vragen bespreken aan de hand van een voorbeeld: de
rol van patiëntenverenigingen in de debatten, in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk over stamcelonderzoek. Die debatten beginnen eind jaren negentig en
spitsen zich al snel toe op een kwestie, namelijk de vraag in hoeverre embryo's
gebruikt mogen worden voor het zogeheten 'therapeutisch kloneren', dat wil zeggen
het in laboratoria, door middel van celkerntransplantatie, creëren van cellen die kunnen bijdragen aan de genezing van een. ziekte. Veelgenoemde ziekten waarvoor de
genoemde techniek therapeutische beloften in zou houden, zijn de ziekte van
Parkinson, diabetes en de ziekte van. Alzheimer. Hoewel het mogelijk, is hiervoor zogeheten adulte stamcellen te gebruiken, bestaan er volgens de betrokken onderzoekers
doorslaggevende technische redenen om. aan stamcellen uit embryo's de voorkeur te
geven. De desbetreffende embryo's kunnen zogeheten 'restembryo's'' zijn die overgebleven, zijn na IVF-behandelingen, of specifiek voor dit doel gekweekte embryo's. In
beide gevallen stuit deze techniek evenwel, op het vanuit orthodox-christelijke kringen, geuite bezwaar dat embryo's tot het menselijk leven gerekend dienen te worden
dat bescherming verdient en daarom, niet voor instrumentele doeleinden mogen
worden gebruikt. Ook vanuit andere kringen zijn ethische bezwaren tegen de
genoemde techniek aangevoerd. Het toelaten, van. therapeutisch kloneren zou de deur
open zetten voor verdergaande ontwikkelingen en voor commercialisering, zo is
onder meer betoogd (Parry 2003).
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Deze variatie in. standpunten heeft tot uiteenlopende wetgeving in verschillende
landen geleid. In Duitsland bestaat een wettelijk verbod op onderzoek met embryo's.
In de Verenigde Staten is het overheidsinstanties verboden stamcelonderzoek te
financieren, maar kan het wei privaat gefinancierd worden uitgevoerd, In het
Verenigd Koninkrijk is het wettelijk toegestaan om. embryo's die na IVF-behandelingen overblijven, tot 14 dagen na bevrachting te gebruiken. In Nederland is sinds oktober 2003 onder voorwaarden gebruik van embryo's voor stamcelonderzoek toegestaan
(Gottweis 2002),

'We have accountability in place
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Gelet op de verscheidenheid aan mogelijke ethische opvattingen, behoeft het feit dat
een patiëntenvereniging een publiek standpunt inneemt over een controversieel
onderwerp als het gebruik van embryo's voor stamcelonderzoek nadere uitleg.
Vragen hierover rijzen echter niet alleen voor degenen die in politiek-theoretische
kwesties of de verhouding van wetenschap en samenleving zijn geïnteresseerd. Het is
een kwestie waarvoor ook. de patiëntenverenigingen zich gesteld zien. Terwijl de
Engelse Parkinson Disease Society zich in discussies die in. de Engelse pers en het parlement over stamcelonderzoek gevoerd werden expliciet heeft uitgesproken voor het
toelaten van therapeutisch, kloneren, deden twee andere patiëntenverenigingen waarvan, dit in beginsel ook verwacht had kunnen worden, dat niet. Hoewel stamcelonderzoek ook in verband wordt gebracht met toekomstige therapieën voor de ziekte van Alzheimer en diabetes, hebben de desbetreffende Engelse patiëntenorganisaties
over dit onderwerp geen publiek standpunt ingenomen. De Alzheimer's Society had
eenjaar eerder veel van haar donateurs verloren door haar progressieve standpunten
in discussies over wilsverklaringen. Zij kon zich naar eigen zeggen niet permitteren
om nogmaals leden te verliezen door een standpunt in. te nemen over een controversieel onderwerp, aldus de medewerkers van de Parkinson Disease Society die deze vereniging benaderde. Het. bestuur van Diabetes UK bleek intern, verdeeld over stamcelonderzoek en nam daarom, geen publiek standpunt in.
Ook de buitenwacht stelt vragen over de legitimiteit van de ingenomen, standpunten. Het hoofd van cie afdeling Beleid, Onderzoek en Informatie van de Parkinson
Disease Society kreeg in een door het Engelse parlement georganiseerde hoorzitting
bijvoorbeeld van. een parlementariër van de conservatieve partij de kritische vraag
voorgelegd of het standpunt dat hij uitdroeg nu zijn. eigen mening was, of de visie van
zijn leden. Daarover later nader gevraagd, antwoordde hij met stelligheid: 'v/e have
accountability in place'. Wat in de hoorzitting was uitgedragen, was de mening van de
leden, van de Parkinson Disease Society. Met 28.000 leden, en een professionele staf van
195 krachten, 'we have enough weight and critical mass to have prominence', aldus de
ondervraagde (interview AN, 8 mei 2003).
Het bestuur van. de Parkinson Disease Society was zeker niet over een nacht ijs
gegaan, zo lichtten hij en enkele van zijn medewerkers nader toe. Het bestuur had

voor het met een standpunt naar buiten, kwam zich uitgebreid, over het stamcelonderzoek geïnformeerd.. Het had bovendien de wetenschappelijke adviesraad van de
vereniging geraadpleegd, die zich positief over het onderwerp uitsprak De vertegenwoordigers van deze patiëntenvereniging wezen er bovendien op dat zowel de gezaghebbende Royal Society en de Medical Research. Council, ais de Association of Medical
Research Charities dit standpunt deelden, en dat ook individuele onderzoekers zich
bij dit koor hadden gevoegd. Austin Smith, bijvoorbeeld, cie directeur van het instituut in Edinburgh waar het onderzoek dat tot het gekloonde schaap Dolly leidde was
uitgevoerd en een. internationale autoriteit op het terrein van stamcelonderzoek, had
zich bij gelegenheid als woordvoerder voor de Parkinson Disease Society opgeworpen,
onder meer tijdens de hoorzittingen in het Lagerhuis. Raadpleging door de vereniging had zich evenwel niet beperkt tot deskundigen. Ook cle leden, van de vereniging
hadden zich positief over het onderwerp uitgelaten, aldus de geïnterviewde stafleden
van de Parkinson Disease Society. Twee maanden na een breed in. de pers besproken
rapport van de chief medical officer die in juni 2000 het Engelse Ministerie van
Volksgezondheid positief over stamcelonderzoek adviseerde, was een algemene ledenvergadering gehouden. Bij die gelegenheid was de aanwezigen gevraagd wat in. het
campagnebeleid van de vereniging prioriteit diende te hebben. Boven aan de lijstjes
van de meeste aanwezigen bleek stamcelonderzoek te staan. Over de legitimiteit van
het standpunt dat namens de Parkinson Disease Society in de parlementaire hoorzittingen over stamcelonderzoek was uitgedragen, kon daarom geen twijfel bestaan
(interview AN, 8 mei 2003).
Over hetzelfde thema geïnterviewd, betoonde de voorzitter van de Nederlandse
Parkinson Patiëntenvereniging zich minder stellig. Zijn organisatie, die zo?n 7000
leden telt en naast een klein stafbureau van 8 parttime medewerkers hoofdzakelijk op
vrijwilligerswerk, steunt, had in. april 2003 een beleidsstuk geproduceerd waarin het
bestuur voorstelde dat de Parkinson Patiëntenvereniging een. officieel standpunt zou
formuleren over enkele controversiële onderwerpen, waaronder alternatieve geneeswijzen, suïcide, euthanasie en stamcelonderzoek. Terwijl de ledenvergadering in
meerderheid deze voornemens steunde, bleek het toch lastig om dit beleid uit te voeren, meldde de voorzitter in het met hem gevoerde interview. Stamcelonderzoek is nu
eenmaal geen onderwerp waarmee veel leden van zijn vereniging vertrouwd zijn.
Hoe wei de leden in algemene zin toejuichen dat er positieve wetenschappelijke ontwikkelingen zijn, "hebben zij eigenlijk werkelijk geen idee waarom het hier gaat",
aldus de voorzitter (interview AN, 1 april 2003). Het bestuur had voor zijn meningsvorming gebruik kunnen maken van de omstandigheid dat het via de wetenschappelijke adviesraad van. de vereniging direct toegang heeft tot prominente leden van de
wetenschappelijke gemeenschap. De meeste leden missen echter die mogelijkheid om
zich grondig te informeren, In plaats van de rol van het bestuur te formuleren als het
verwoorden van. de meningen van zijn leden, zag de voorzitter van de Parkinson
Patiëntenvereniging de taak van. het bestuur dan ook eerder in. het uitleggen van de
voordelen van stamcelonderzoek aan de leden en hen voor te houden wat zij in hun
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eigen belang, en het belang van hun kinderen en latere generaties, zouden moeten,
vinden. Dat beleid lijkt succesvol. Toen. de Groningse neurochirurg dr. f. Staal in
november 2003, tijdens een algemene ledenvergadering direct volgend op zijn. lezing
over feiten, en. ficties van stamcelonderzoek en de therapeutische beloften van zulk.
onderzoek, de leden van de vereniging een enquêteformulier vroeg in te vullen; was
volgens het verslag van de bijeenkomst "de respons (...) spontaan en omvangrijk. Een
grote meerderheid stemt in met dit type onderzoek, ziet geen ethische bezwaren en
vindt de beoordeling van dit type onderzoek primair een zaak van de betrokken, patiënten en niet van de politiek' (PPV 2003).
De zelfverzekerdheid waarmee het standpunt van de Engelse Parkinson Disease
Society als het legitieme standpunt van de leden, naar voren wordt gebracht, verschilt
. dus van de veel voorzichtiger interpretatie van. de voorzitter van de Nederlandse
Parkinson Patiëntenvereniging. Wie zich. richt op het werk dat door beide verenigingen is verzet om tot hun standpunt te komen, moet evenwel constateren dat er nogal
wat overeenkomsten zijn. In beide landen heeft een belangrijk, deel. van. dat werk
bestaan uit het raadplegen van de beschikbare wetenschappelijke literatuur over
stamcelonderzoek en de therapeutische beloften. In beide gevallen is advies ingewonnen van. vooraanstaande onderzoekers die nauwe bindingen met het onderzoek, hebben. In beide gevallen, zijn de leden op een tamelijk informele wijze geraadpleegd over
het in te nemen standpunt, namelijk op een jaarvergadering, direct na de presentatie
van een voor het stamcelonderzoek (officieel schriftelijk, respectievelijk mondeling
gepresenteerd.) positiefad.vi.es. Voorzover er van. discussie sprake is geweest, heeft die
zich voornamelijk afgespeeld binnen de besturen en tussen de besturen - of hun professionele ondersteunende staf en hun wetenschappelijke adviseurs. Dat de organisatie ten overstaan van haar leden verschillende opties naar voren heeft gebracht en de
moeite heeft genomen om ook het alternatieve standpunt op een redelijke wijze te
verwoorden, blijkt nergens uit. Noch op de websites van beide verenigingen, noch in
hun huisorganen zijn daarvan sporen te vinden.

Representatie
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In hoeverre kunnen de standpunten van de patiëntenverenigingen in die situatie
geacht worden de meningen van de leden van zulke verenigingen te representeren?
Het antwoord op die vraag hangt - niet verrassend - af van wat onder 'representatie''
wordt verstaan.
In een onderzoek naar de etymologie van het begrip 'representatie'' en haar rol in
de geschiedenis van de politieke theorie heeft Hanna Fenichel Pitkin twee hoofdbetekenissen van dit begrip onderscheiden (Pitkin 1989). Beide vloeien voort uit wat Pitkin
aanduidt ais de inherente paradox van representeren: 'making present in some sense
what is nevertheless not literally present' (142). Die paradox geeft ruimte voor tegenovergestelde antwoorden op de vraag wat een representant geacht wordt te doen: als
gekozene uitdragen wat degenen die hij representeert wensen of vinden, dan wel. -

eenmaal gekozen - op eigen gezag zeggen wat hij denkt dat het beste is. De tegenstelling wordt scherp in landen waar voor parlementsverkiezingen een districtenstelsel
bestaat. Spreekt een parlementariër in zo'n stelsel namens de kiezers van zijn district
of spreekt hij, eenmaal door een district gekozen, als Lid van het parlement dat - in
Edmund Burkes vaak geciteerde woorden. - 'niet een verzameling pleitbezorgers (is)
voor diverse tegenstrijdige belangen, maar een deliberative vergadering van een
natie, met één belang, dat van. het geheel'? In de eerste opvatting mag van parlementariërs verwacht worden, dat zij de kiezers in hun districten raadplegen en voor hun
belangen opkomen; in de tweede opvatting bestaat er geen verplichting om de kiezers
te raadplegen, noch om de belangen van het district te laten prevaleren boven die van
de natie als geheel. Het belang van de natie, the public good, wordt geacht een eigen status te hebben en niet samen, te vallen met de optelsom van. individuele meningen over
wat wenselijk is.
Pitkin wijst erop dat in de politieke theorie de genoemde tegenstelling beiaden is
geraakt met tal van thema's zoals de rol van. politieke partijen, de verhouding tussen
democratie als deliberatief proces en als systeem om via verkiezingen regeerders te
kiezen en de verhouding tussen lokale en deelbelangen tot de nationale zaak. In de
recente discussies over de kabinetsplannen voor wijzigingen van het kiesstelsel in
Nederland en over 'de nieuwe politiek' na Fortuyn waarin politici om het hardst beloven beter naar de kiezers te zullen, luisteren, keren deze thema's terug.
Behalve zulke politiek-theoretische verschillen bestaat er echter ook een nuchter,
praktisch verschil als de vraag gesteld wordt wat een parlementariër moet doen om
legitiem, het woord te voeren. In de eerstgenoemde opvatting dienen zij te zorgen dat
zij een nauwe band met hun kiezers onderhouden en zullen, zij zich regelmatig onder
hun. kiezers moeten begeven om zich door hen te laten informeren. In de andere
opvatting dienen zij zich in de eerste plaats op de hoogte te stellen van een zaak, de
beste argumenten te zoeken, een afgewogen oordeel te vormen. Die taak wordt vaak
beter vervuld door een bibliotheek te bezoeken dan. door in het district dat vertegenwoordigd wordt in achterzaaltjes bijeenkomsten met kiezers te houden.
Patiëntenverenigingen lijken beide opvattingen van. representatie te belichamen,
maar lijken dat te doen in verschillende omstandigheden en daarbij verschillende
accenten te leggen. Waar zij expliciet als belangenbehartiger optreden, spreken de vertegenwoordigers van zulke verenigingen namens hun leden en brengen zij de belangen, van die leden - bijvoorbeeld op het terrein van noodzakelijk geachte voorzieningen - naar voren. Zij verwoorden dan de gezichtspunten van mensen die door hun
handicap of ziekte een specifiek belang hebben, maar door diezelfde omstandigheid
zich vaak. niet gemakkelijk in de publieke ruimte kunnen laten gelden. De legitimatie van de standpunten berust in de veelvuldige contacten, die met de leden onderhouden worden. Waar patiëntenverenigingen zich uitlaten over controversiële ethische kwesties, zoals over stamcelonderzoek, komt de tweede opvatting van representatie die Pitkin onderscheidt echter meer tot uitdrukking. Dan representeren zij in de
eerste plaats wat gezien wordt als the public good. De patiëntenvereniging verwoordt
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dan niet noodzakelijkerwijs wat hun leden denken, maar wat deze leden zouden moeten denken. De legitimatie van de gekozen standpunten berust nu niet in de eerste
plaats in de keuzes die aan een ledenvergadering zijn voorgelegd en die zijn geaccordeerd, maar in de inhoudelijke argumenten die voor die standpunten pleiten. Pas in
tweede instantie komt representativiteit in de eerste onderscheiden betekenis aan de
orde. Hoewel de Parkinson Disease Society naar de buitenwacht toe de vertegenwoordiging van het standpunt van leden beklemtoonde, moet - met de op dit punt realistischer voorzitter van de Nederlandse Parkinson Patiëntenvereniging - worden
vastgesteld dat to have accountability in place hier in de eerste plaats betekent zorgen dat
er goede argumenten voor het gekozen standpunt zijn.
Maar wat zijn goede argumenten'? Wat moet een bestuur doen dat 'goede argumenten' zoekt? Welke stappen moeten worden gezet, welke verbindingen gelegd? De
beide genoemde Parkinson patiëntenverenigingen tonen de praktische oplossing die
gekozen wordt. Het standpunt wordt gelegitimeerd door verbindingen met gezaghebbende instellingen tot stand te brengen. Waar ziekte en handicap onderwerp zijn,
worden, zulke gezaghebbende instellingen gevormd door de medisch-wetenschappelijke wereld. De wetenschappelijke adviesorganen van de verenigingen vormen daarin een voorname schakel.
Patiëntenverenigingen lijken daarmee echter in de situatie te komen dat de mate
waarin zij een legitiem standpunt over medisch-ethische kwesties verwoorden, in
belangrijke mate bepaald wordt door de vraag of dat standpunt ook gedragen wordt
door de medisch-wetenschappelijke wereld. Welke meerwaarde bieden patiëntenverenigingen dan nog in het debat? De stafmedewerkers van de Engelse Parkinson
Disease Society lijken zich het gevaar dat dreigt te realiseren. Wat is de waarde van een
eigen stem als zij slechts verwoordt wat anderen - medici en onderzoekers - reeds naar
voren hebben gebracht? Als kritisch naar de legitimiteit van het publiek uitgedragen
standpunt wordt gevraagd, benadrukt de Engelse vereniging dan ook het feit dat ook
de leden zijn geraadpleegd, al heeft dat in de besluitvorming feitelijk een secundaire
rol gespeeld.

Representatie en zeggenschap

32

Krïsis 2004 I 3

In hoeverre bestaat er uit democratisch oogpunt behoefte aan een eigenstandige positiebepaling door patiëntenverenigingen over controversiële medisch-ethische
kwesties wanneer die standpunten, samenvallen met, of echter weinig meer zijn dan
een verdubbeling van, de standpunten die reeds door de medische wereld met kracht
worden verwoord? Zijn patiëntenverenigingen onder die omstandigheden eigenlijk
niet slechts stromannen van de gevestigde medisch-wetenschappelijke macht? Het
antwoord op die vraag hangt zowel af van. wat patiëntenverenigingen doen, als van.
wat onder democratie wordt verstaan.
Voor de bescheiden taak om politieke betekenis te geven aan de rol van patiëntenverenigingen is het uiteraard niet nodig om de discussie over wat onder 'democratie'

verstaan moet worden te bespreken. Het is voldoende een onderscheid te maken tussen enerzijds directe, representatieve, participatieve en deliberarieve opvattingen over
democratie en anderzijds wat wij zullen aanduiden als de pra.gmati.sche visie.
De eerstgenoemde visies delen een uitgangspunt dat voor ieder die is opgevoed in
de moderne westerse politieke traditie bijkans een platitude is: in een. democratie
berust legitieme macht van de staat op de zeggenschap van burgers. Over de manier
waarop zeggenschap georganiseerd dient te worden, lopen, de meningen van de voorstanders van directe, representatieve, participatieve en deliberarieve democratie uiteen. Ook over de manier waarop rede en wil zich onderling verhouden (en dus een
onderscheid gemaakt kan worden tussen de meningsvorming van allen en de vorming van de wil van de meerderheid) wordt verschillend gedacht. Zeggenschap vormt
ondanks zulke verschillen in deze opvatting de onvervreemdbare kern van democratie. Wij zullen deze visie daarom, het zeggenschapsmodel noemen. Een cultuur van
tolerantie en. rechtsstaatbeginselen vormen in deze opvatting voorwaarden voor het
adequaat kunnen uitoefenen van zeggenschap.
Waar zeggenschap centraal staat, vormen patiëntenverenigingen een welkome
toevoeging aan het democratisch proces. Zij bieden immers een goede manier om
mensen die door ziekte of handicap beperkt zijn in de gelegenheid te stellen, hun stem.
te laten klinken en hun. specifieke belangen voor het voetlicht te brengen. Zij verhogen de participatiegraad, oftewel inciusie, en vergroten de kans dat de bijzondere
belangen en gezichtspunten van een speciale groep burgers in het publieke debat
serieus verwoord kunnen worden. Precies die rol is ook in de afgelopen decennia
onderkend, toen patiëntenverenigingen de politieke arena betraden, contacten zochten met Tweede-Kamerfracties en met de media, en hun visie op beleidsvoornemens
die hun leden aangingen tijdens parlementaire hoorzittingen - of in buitenparlementaire acties - naar voren, brachten.
In het zeggenschapsmodel, gaat het niet alleen over het verdedigen van directe
belangen. Dit model valt te verenigen met beide betekenissen van 'representatie' die
Pitkin onderscheidt. Ook de publieke zaak is gebaat bij het vermeerderen van stemmen, aldus de verdedigers van de participatieve democratie. Door problemen van. zo
veel mogelijk gezichtspunten te bezien, zou de kwaliteit van de besluitvorming toenemen. De verdedigers van de deliberarieve democratie wijzen er bovendien op dat
een belangrijk deel van de politiek om morele en ethische kwesties draait. Democratie
vereist daarom, gedachtewisseling waarbij de partijen de redelijkheid van andere visies
dan het eigen standpunt onderkennen, in de openbaarheid argumenteren en bereid
zijn om het eigen standpunt met redenen te omkleden. De principiële openheid van
het debat wordt daarbij verondersteld. Verdedigers van de participatieve democratie
als Young achten, 'inciusie' zo belangrijk dat zij het expliciet als apart criterium toevoegen (Young 1999)»
Zowel in het participatieve als het deliberarieve model zijn dus goede gronden te
vinden waarom het toe te juichen valt dat patiëntenverenigingen zich ook over onderwerpen uitspreken buiten de sfeer van de directe belangen van hun leden, zoals over
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medisch-ethische kwesties. Echter, vanuit beide modellen geredeneerd neemt de zinvolheid van die bijdrage toe naarmate er nieuwe, nog niet eerder naar voren gebrachte argumenten of gezichtspunten worden ingebracht. Aan een simpele herhaling van
argumenten, die reeds naar voren zijn gebracht bestaat noch vanuit de participatieve,
noch. vanuit de deliberarievc democratie geredeneerd behoefte Een bestuur dat met
betrekking tot een medisch-ethische kwestie niet geacht kan. worden zijn achterban,
te representeren en de legitimiteit van zijn standpunt primair ontleent aan medische
adviseurs, zonder enig nieuw gezichtspunt, toe te voegen, past bescheidenheid. Het
zou zich kunnen beperken tot het betuigen van adhesie aan het door anderen. - medici, en. onderzoekers - reeds verwoorde standpunt.

De presentie van een publiek
Wanneer we de rol van patiëntenverenigingen bezien vanuit een andere opvatting
over democratie dan het zeggenschapsmodel, namelijk die van de Amerikaanse pragmatist John Dewey, komen de kaarten echter anders te liggen (Dewey 1927).
Deweys filosofisch pragmatisme is door het werk van Rorty weer in de hoofdstroom van de filosofische discussie geraakt. In politiek-theoretische discussies ontbreken echter zijn bijdragen. Terwijl in recent wetenschapsonderzoek-gerelateerd
onderzoek naar politieke processen Deweys pragmatisme een revival beleeft (vgl. bijvoorbeeld De Vries 2002; De Vries 2003; Gomart en Hajer 2003; Dijsteibloem. e.a. te verschijnen; Marres te verschijnen) wordt zijn werk in recente overzichtswerken over
democratie (bijvoorbeeld Held 199-6 en Dahi e.a. 2003) niet genoemd. Deze onbekendheid kan samenhangen met de ongebruikelijke manier waarop Dewey politiek
conceptualiseert. Terwijl het zeggenschapsmodel aansluit bij onze overgeleverde
intuïties, kiest Dewey een. in veel opzichten tegendraads, maar naar zijn oordeel realistischer, uitgangspunt.
In het zeggenschapsmodel wordt politiek gedragen door een gemeenschap die
over het te voeren beleid overlegt. 'Politiek bedrijven' en 'regeren zijn daarbij nauwelijks van elkaar te onderscheiden termen. De eerste omschrijving van 'politiek' in Van
Dale bevestigt deze nauwe band en de vanzelfsprekendheid ervan: "politiek is het
geheel van beginselen en regelen volgens welke een staat, gewest, enz. wordt of moet
worden geregeerd'. In Deweys opvatting is politiek echter niet in de eerste plaats een
zaak van een gemeenschap van mensen die met elkaar overleggen, maar een zaak die
34
ontspruit uit de omstandigheid dat private handelingen en transacties consequenties
kunnen hebben voor vreemden, die niet direct bij deze handelingen of transacties
betrokken zijn. Dewey spreekt daarbij van een publiek dat bestaat uit 'all those who
KHsis 20-04 1 3
are affected by the indirect consequences of transactions to such an extent that it is
deemed necessary to have those consequences systematically cared fori (Dewey 1927,
15-16). Verschillende private transacties zullen consequenties hebben voor uiteenlopende niet bij die transacties direct betrokkenen. 'Publiek' is dus een relatieve term.
Een publiek is dan ook iets anders dan een gemeenschap. Er is op voorhand geen

reden te denken dat degenen die deel uitmaken, van. een publiek enige sociale band
met elkaar hebben.
De staat heeft in. de ogen van Dewey de taak de publieke zaak te behartigen, dat wil
zeggen er zorg voor te dragen dat het publiek georganiseerd wordt en degenen die
voor de indirecte gevolgen van private handelingen komen te staan adequaat
beschermd of gecompenseerd worden. Staten kunnen daarbij uiteraard op verschillende manieren worden ingericht. Een democratische staat onderscheidt zich in
Deweys opvatting door de effecten die zij teweegbrengt: aandacht en respect voor
ieder die deel uitmaakt van een publiek, tolerantie en bescherming van minderheden,
gelijkheid voor de wet. In Deweys opvatting, aldus zijn. biograaf Ryan, moet de democratie 'be committed to re-creating in an industrial society the mutual comprehension and appreciation that we experience in "face-to-face" com.muni.ties' (Ryan 1995,
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Deweys pragmatische visie leidt niet tot radicaal andere opvattingen over de vraag
hoe democratieën moeten worden ingericht. Rechtstaat, vrije verkiezingen, een vrije
peis zijn in zowel de pragmatische opvatting als in het zeggensch.apsm.odel kenmerkende elementen van een democratie. De interpretatie van de rol van deze instellingen bij Dewey verschilt echter van die in het zeggenschapsmodel en dat verschil heeft
interessante gevolgen. De rol van patiëntenverenigingen in medisch-ethische debatten kan dat illustreren.
Waar de staat de taak heeft de publieke zaak te behartigen, i.e. het publiek te organiseren en indirecte consequenties van private handelingen of transacties adequaat te
beheren, bestaat er behoefte aan instanties die zulke indirecte consequenties voor het
voetlicht brengen. Een onafhankelijke pers speelt daarin uiteraard een voorname rol.
Patiëntenverenigingen kunnen een vergelijkbare functie hebben. Deze organisaties
kunnen bijdragen aan het werk dat verzet moet worden om indirecte consequenties
ais zodanig te identificeren en publiek te maken wie en wat daarbij in het geding is.
Patiëntenverenigingen, functioneren dan als het ware als 'politieke verkenners''. Zij
maken zichtbaar welke (potentiële) indirecte consequenties van private handelingen
zich aandienen, dat wil zeggen: maken duidelijk dat er een publieke zaak aan de orde
is. Zij representeren niet de patiënten, maar maken patiënten ais publiek present.
Door het optreden, van de patiëntenvereniging krijgt het publiek dat in het geding is
een welbepaald adres. Consequenties waarover anders alleen in algemene zin gesproken wordt, worden nu gevolgen die zich op een bepaalde plaats aandienen, bij een
specifieke groep mensen die zich bovendien als zodanig manifesteert. De politieke
discussie krijgt een referent: het gaat over deze concrete mensen. De wereld van de
politieke woorden wordt verbonden met de patiënten waarover tot dan toe wellicht
gesproken werd, maar die zich nu in het debat ais publiek manifesteren.
"Present maken' in de politieke sfeer wordt daarmee vergelijkbaar met het fenomeen dat Latour voor de wetenschap als circularity reference heeft beschreven. (Latour
1999, hoofdstuk 2). In Latours analyse wordt de klassieke epistemologische vraag hoe
in wetenschappelijk onderzoek de wereld in woorden wordt gevat uitgelegd in ter-
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men van de lange keten van. mediaties die onderzoekers in het leven roepen en die - in
het voorbeeld dat Latour analyseert - een in Frankrijk gepubliceerd, rapport verbinden
met gebeurtenissen, die zich in de Braziliaanse savanne afspelen. De epistemologische
vraag of de beweringen in het gepubliceerde rapport daadwerkelijk, waarheidsgetrouw naar empirische verschijnselen verwijzen, blijkt in die analyse een vraag te zijn
over de sterkte van de keten van mediaties die tot stand is gebracht. Als concurrenten
een zwakke schakel kunnen aanwijzen, komen de beweringen in de lucht te hangen
en moeten, de onderzoekers hun werk. overdoen.
Patiëntenverenigingen voegen een belangrijke versterking toe aan de beweringen
die door anderen - medici en onderzoekers - zijn. gedaan. Terwijl hun woorden van
tafel kunnen worden, geveegd, ais retoriek of als uitingen, van de eigenbelangen van de
betrokken beroepsgroepen, ontstaat door het optreden van de patiëntenverenigingen
een. nieuwe situatie. De eerdergenoemde Schotse stamcelonderzoeker Austin. Smith
schreef dat leden van. het Europese Parlement die over een voorstel voor een verbod op
stamcelonderzoek moesten beslissen.
'should ask themselves honestly whether they can deny a child suffering from juvenile
diabetes the prospect of developing a cure in favour of an entity that contains no heart,
blood or nerve ceils and is destined only to be destroyed or to be kept frozen forever.
They have got to be able to stand in front of someone with. Parkinson's disease and say
I don't care about you ~~ all I care about is this little bail of ceils. And they should be
prepared to justify their position to the people of Europe' (Smith 2003).
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Dat kan worden afgedaan als retoriek van een onderzoeker die zich in zijn werkzaamheden beperkt ziet. Zodra Parkinson-pariënten zich daadwerkelijk presenteren, doet
zich een andere situatie voor. Dan wordt niet door een representant over de patiënt
gesproken, maar worden een ziekte en degenen die daaronder lijden present gemaakt.
Waar representeren in Pitkins woorden draait om 'making present in some sense what
is nevertheless not literally present', is er dan letterlijk sprake van present maken. Wat
nu circuleert zijn niet langer beweringen, een standpunt over patiënten, maar de patiënt zelf. Het debat heeft een publiek, een referent, gekregen.
De jaarvergadering van de Parkinson Patiëntenvereniging concludeerde in het
najaar van. 2003 in meerderheid dat 'stamcelonderzoek in de eerste plaats een zaak van
de betrokken patiënten en niet van de politiek is'. Met dat standpunt liep men evenwel achter de politieke feiten aan. Anderen, zoals christelijke groeperingen, maar ook
ethici van. nict-christelijke huize, hadden, er reeds op gewezen dat zulk onderzoek
geen private zaak. kon. zijn, maar consequenties had die zich ver buiten de spreekkanier van de arts en het medisch laboratorium afspeelden. Die consequenties werden in
algemene, ethische bewoordingen geformuleerd, zoals 'bescherming van het menselijk leven', of de risico's van. het 'sleutelen aan de menselijke natuur'. In die situatie
was de taak waarvoor de Parkinson patiëntenverenigingen kwamen te staan, duidelijk
te maken, dat naast deze algemene beginselen, een ander publiek, in het geding is waar-

voor stamcelonderzoek ook consequenties kan hebben die systematische aandacht
behoeven, namelijk de Parkinson-patiënten. Met dat gezichtspunt stonden de
Parkinson patiëntenverenigingen uiteraard niet alleen. Medici en onderzoekers hadden, reeds op hetzelfde gewezen. De Parkinson patiëntenverenigingen konden echter
dat publiek present maken. Daardoor kunnen zij een andere rol spelen dan de mediei en onderzoekers, ook wanneer dezelfde argumenten worden gebruikt.

Vresent maken vereist techniek: bringing it home
Patiëntenverenigingen geven er blijk van. impliciet te beseffen dat hun primaire rol
bestaat in het in genoemde zin present maken van een publiek. In veel gevallen zal dat
gebeuren in woorden: het bestuur spreekt, er worden, persberichten verspreid.
Patiëntenverenigingen lijken zich er evenwel ook van bewust dat present maken ook
meer kan omvatten dan alleen woorden. Dan worden specifieke technieken, ingezet.
Waar professionele vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen het woord voeren, bijvoorbeeld op hoorzittingen of in contacten met de pers, zijn vaak een of meer
patiënten aanwezig die zichtbaar maken, wat een ziekte betekent. De zegslieden van. de
Engelse Parkinson Disease Society, bijvoorbeeld, onderstrepen het belang hiervan.
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'It is important to involve people with conditions, because again, it is all very well.
speaking about the benefits of science or talking about the rights of embryos of four
days or five days old. But to meet people with Parkinson's disease is a different matter.
There is one women. (...), 44 years of age and with. Parkinson's, who has been very
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active and has taken a public stand again, and. again in stem cell debates. To speak to her
about her hopes and her fears brings it home to people: this is actually what we are
talking about' (interview AN, 08-05-2003).

Ook het gebruikmaken van uit de media bekende persoonlijkheden die aan een. ziekte lijden - in het geval, van de ziekte van Parkinson bijvoorbeeld Paus Johannes Paulus
II en in Nederland Prins Claus - kan deze functie hebben. Hun optreden in de media
en het commentaar waartoe hun ziekte uitnodigt, helpen de ziekte een gezicht en een
lichaam, te geven. Toen Prins Claus, die zelf nimmer in het openbaar over zijn ziekte
sprak, overleed en een. van. de artsen verklaarde dat de Prins aan de gevolgen van de
ziekte van Parkinson was overleden, werd de Nederlandse Parkinson Patiëntenvereniging door verschillende radio- en televisiestations om commentaar gevraagd.
De bijzonderheid, van. zulke betrokkenen heeft, paradoxaal, genoeg, het effect dat de
ziekte een algemeen karakter krijgt. Als bijzondere persoonlijkheden als genoemden,
dit lot kan treffen, is iedereen in. het geding. De beroemdheid representeert niet parienten, maar presenteert de ziekte als een 'Elckerlyck'.
Een extreem voorbeeld van het publiek present maken van een ziekte en het
gebruik van een techniek daarvoor bood het optreden van de aan de ziekte van
Parkinson lijdende Amerikaanse film- en sitcomster Michael J. Fox voor een sabcom-
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rnittcc van de Senaat in 1999. In zijn autobiografie schrijft Fox dat toen hij was uitgenodigd om voor de commissie te verschijnen die federale financiering van onderzoek
naar de ziekte van Parkinson besprak, hij de bewuste keuze had. gemaakt geen medicijnen te gebruiken.
1 had made a deliberate choice to appear before the subcommittee without medication. It seemed to me that this occasion demanded that my testimony about the effect
of the disease, and the urgency we as a community were feeling, he seen, as well ^s
heard. For people who had never observed me in this kind of shape, the transformation
must have been startling' (Fox 2002, 296-297).
Door de ernst van de symptomen te tonen, werd het pleidooi dat meer fondsen voor
onderzoek naar de ziekte van Parkinson dienen te gaan van een referent voorzien. Het
publiek dat in het geding is werd - gebruikmakend van een technische ingreep, i.e,
het afzien, van medicatie - present gemaakt: dit is waar Uw subcommittee over spreekt.
Medische beroepsbeoefenaren en onderzoekers kunnen voor de belangen van patiënten pleiten, maar zij ontberen deze techniek.

Conclusie
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Her en. der zijn in het recente verleden pleidooien gevoerd om de noodzaak te onderstrepen van. vernieuwing van de democratie in technisch-wetenschappelijke samenlevingen. Vanuit diverse disciplines, zoals de politieke wetenschappen en het wetenschaps- en techniekonderzoek, zijn voorstellen gedaan, voor nieuwe vormen van deliberatie - met name tussen leken en experts - waarin die vernieuwing vorm kan krijgen. Zulke voorstellen zijn vrijwel altijd gevoed vanuit een visie op democratie die
hier het zeggenschapsmodei is genoemd. Vanuit dit zeggenschapsmodel ligt de
nadruk van de vernieuwing bij de verbreding van de discussie op inclusie.
Wanneer deze verbreding - en in het bijzonder de participatie van nieuwe partijen als patiëntenverenigingen - wordt geïnterpreteerd vanuit het zeggenschapsmodel,
wordt ons het zicht op een ander aspect van democratische vernieuwing ontnomen:
de rol van het publiek maken door presentie. Waar patiëntenverenigingen zich als
representanten van patiënten opwerpen en een lobby vormen voor hun zaak, is hun
rol gemakkelijk binnen het zeggenschapsmodei te verantwoorden. De patiëntenverenlgi^g spreekt dan vanuit een unieke positie, te weten de ervaringen van haar leden.
Wanneer, zoals steeds vaker voorkomt, patiëntenverenigingen zich ook mengen in
maatschappelijke discussies die een wijdere strekking hebben, zoals ethische debatten over nieuwe medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen, schiet die interpretatie
echter tekort. Vanuit het zeggenschapsmodei geredeneerd herhalen patiëntenverenigingen in zulke debatten reeds door de medische wereld naar voren gebrachte argumenten. Zij voegen dan weinig toe aan de standpunten die door anderen reeds zijn
verwoord en laden, gemakkelijk de verdenking op zich weinig meer te zijn dan. onder-

delen van de public relations-machine van het medisch, bolwerk. Wie aandacht heeft
voor wat patiëntenverenigingen doen, voor de technieken die zij gebruiken, moet
echter concluderen dat hun. rol in de genoemde debatten een andere is. Hun bijdrage
bestaat uit het present maken van het publiek.
In het pragmatische model zijn patiëntenverenigingen middelen om. een publiek
present te maken en een. adres te geven. Niet de vraag wie zij vertegenwoordigen, maar
dat zij de indirecte consequenties van handelingen en transacties publiek present
maken, staat daarbij centraal. Inclusie van patiënten en verbreding van het debat is
van belang, niet omdat vermeerdering van stemmen, op zich goed is en representatie
altijd uitgebreid en. verbeterd kan worden, maar om wat present wordt gemaakt.
Daarbij blijkt dat een debat meer is dan alleen een kwestie van woorden. De posities
in het debat worden versterkt door daden, door de technieken die gebruikt worden
om. het publiek present te maken. In de medisch-ethische debatten spelen de patiëntenverenigingen een rol. niet om wat zij zeggen - want dat wordt ook door medici verwoord - maar om wat zij doen. Patiëntenorganisaties zijn. daarin uiteraard niet uniek.
Op vergelijkbare wijze maken ook stakende arbeiders present wat aan de onderhandelingstafel eventueel nog met retorische middelen van tafel kan worden geveegd: de
massale groep van toekomstig werkelozen die hun gezinnen moeten onderhouden.
Publieke debatten over medisch-ethische problemen maken, deel uit van de maatschappelijke leerprocessen rond nieuwe medische technologieën. De pragmatische
interpretatie van de rol van patiëntenverenigingen leidt niet tot een afwijzing of relativering van het belang van de openbare debatten die in het deliberatieve of participatieve (zeggenschaps)model als kern van de democratie worden aangewezen. Ook in
het pragmatische model vormen deliberatie en participatie een belangrijk element
van democratie De functie daarvan wordt echter anders gewaardeerd. Het debat is
niet van belang omdat iedereen zijn zegje moet kunnen doen, maar omdat hierin de
indirecte consequenties van private handelingen op een specifieke manier publiek
worden gemaakt. Het optreden van patiëntenverenigingen, in medisch-ethische
debatten leert ons zo een lesje in democratie
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