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Als niet-ethicus was het schrijven van dit preadvies voor de NVBe 
voor mij zowel een eer als een waagstuk. Dat ik het heb aangedurfd 
is vanwege het onderwerp van NBIC convergentie – het steeds meer 
samenkomen van nanotechnologie, biotechnologie, informatie-
technologie en cognitieve wetenschappen – dat mij als medewerker 
van het Rathenau Instituut in elk geval vertrouwd is. Ik kon ook 
goed gebruik maken van verschillende publicaties die ons instituut 
in de afgelopen jaren over dit onderwerp heeft laten verschijnen. 
Aan een aantal daarvan heb ik zelf ook meegewerkt. 

Ethiek is aan deze publicaties zeker niet vreemd, al was 
het maar omdat in sommige daarvan ethici uitgebreid aan het 
woord komen. Toch gaat het ons in het Rathenau Instituut niet om 
de ethiek als zodanig, maar om beleidsaanbevelingen die vaak wat 
meer heet van de naald moeten zijn. Het  schrijven van dit pread-
vies was voor mij dan ook een mooie gelegenheid om wat uitgebrei-
der bij de (bio)ethiek van NBIC convergentie stil te staan. Daarbij 
ben ik uiteraard zeer geholpen door ethici die in onze eigen en ook 
andere publicaties over dit onderwerp aan het woord komen. Hun 
ideeën komen in dit preadvies uitgebreid aan bod en sommigen van 
hen zijn voor mij ook meer dan intellectuele vrienden.

Ik heb dit preadvies in de ‘wij’ vorm geschreven omdat het 
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heel sterk is geïnspireerd door het werk dat ik de afgelopen jaren 
samen met mijn Rathenau collega’s heb gedaan en door ideeën en 
publicaties die van hen a  omstig zijn. Een aantal van hen wil ik 
hier speciaal noemen omdat zij bij het schrijven van dit preadvies 
hebben meegedacht en meegelezen. Dank daarvoor aan Rinie van 
Est, Ingrid Geesink, Virgil Rerimassie, Linda Kool en Marjolijn 
Heerings. Ik wil ook graag Frans Brom bedanken die mij gevraagd 
en aangemoedigd heeft om dit preadvies te schrijven en verschil-
lende keren voor mij waardevolle suggesties heeft gedaan.

Op het schrijven van dit preadvies kijk ik met heel veel 
plezier terug, maar ik moet bekennen dat ik soms een gevoel van 
twijfel en onwezenlijkheid niet helemaal van mij af kon zetten. 
Niet alleen wat de ethiek betreft bevond ik mij op glad ijs, maar bij 
sommige van de door mij aangesneden onderwerpen mis ik cruci-
ale ervaringskennis. Een stappenteller heb ik nooit in handen ge-
had, laat staan dat ik mij digitaal laat bijstaan door een ‘lichaams-
coach’. Ook de drijfveren van de Quantifi ed Self beweging zijn mij 
vreemd. Soms vroeg ik mij bij het schrijven dan ook wel af: moeten 
bio-ethici zich nu echt druk maken over al deze ontwikkelingen, zo 
vaak ook nog in de fase van luchtfi etserij? Ik ben er niet helemaal 
uit en daarom extra benieuwd hoe u er over denkt.

Dirk Stemerding
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In dit preadvies gaat het om de vraag of nieuwe vormen van techno-
logische convergentie aanleiding geven tot nieuwe vragen voor de bio-
ethiek. Het gaat om zogenaamde NBIC convergentie, gekenmerkt door 
een toenemende wisselwerking en synergie tussen nanotechnologie, 
biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve wetenschappen. 
In dit hoofdstuk bespreken we om te beginnen de specifi eke aard van 
deze convergentie. We laten vervolgens zien waarom deze conver-
gentie juist voor de bio-ethiek van belang is en we introduceren twee 
onderscheiden benaderingen in de (bio)ethiek als leidraad voor ons 
betoog. Deze benaderingen keren terug in twee verhaallijnen aan de 
hand waarvan we in de volgende hoofdstukken de betekenis bespre-
ken van NBIC convergentie voor de bio-ethiek. In de eerste verhaallijn 
verplaatsen we ons naar nieuwe domeinen en toepassingen die conver-
gentie met zich mee brengt en vragen we ons af wat deze verplaatsing 
betekent voor de bio-ethiek. In de tweede verhaallijn richten we ons 
op de toenemende verwevenheid tussen mens en techniek als typisch 
kenmerk van convergentie in elk van deze domeinen, met opnieuw de 
vraag naar de betekenis daarvan voor de bio-ethiek. Tenslotte gaan we 
in dit hoofdstuk nog in op het onderscheid tussen bio-ethiek en bio-
politiek dat voor ons betoog van bijzonder belang zal blijken te zijn.
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V A N  B I O - E T H I E K  N A A R  B I O P O L I T I E K

NBIC convergentie
Convergentie als basis voor nieuwe ontwikkelingen in grensge-
bieden tussen bestaande technologieën en industriële sectoren is 
altijd al een belangrijke bron geweest van innovatie. Het meest 
sprekende voorbeeld is de convergentie van informatietechnolo-
gie met ontwikkelingen in tal van andere domeinen als basis voor 
de informatiesamenleving. Juist in de IT sector komen we de notie 
van convergentie vanaf de jaren tachtig ook steeds meer tegen, 
bijvoorbeeld in de vorm van mechatronica als combinatie van in-
formatie- en productietechnologie. In de jaren negentig komt het 
internet op als resultaat van convergentie tussen informatie- en 
communicatietechnologie. In deze periode zien we ook de ont-
wikkeling van het menselijk genoom project dat mogelijk werd 
door, en bijdroeg aan, de convergentie van levenswetenschappen 
en IT. Alleen met behulp van computers kon het menselijk ge-
noom in kaart worden gebracht. Omgekeerd hebben ontwikke-
lingen in en concepten uit de biologie ook de IT gemeenschap ge-
inspireerd tot noties van neurale netwerken, zwermintelligentie 
en DNA computers.

Deze wisselwerking tussen levenswetenschappen en in-
formatietechnologie verwijst naar een meer algemene en kwalita-
tief nieuwe ontwikkeling als typisch kenmerk van NBIC conver-
gentie. In deze ontwikkeling verdwijnt geleidelijk de grens tussen 
de fysische en biologische wetenschappen, dat wil zeggen, tussen 
de wereld van de niet-levende en de levende natuur. Kenmerkend 
voor deze grensvervaging is dat levensverschijnselen steeds meer 
deel uitmaken van een op maakbaarheid gerichte ingenieursbena-
dering. Deze wisselwerking gaat twee kanten uit, waarbij biologie 
steeds meer de vorm aanneemt van technologie, en omgekeerd 
technologie steeds meer de vorm van biologie (Arthur ).

Nanotechnologie en informatietechnologie maken het 
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 D I R K  S T E M E R D I N G

steeds meer mogelijk om complexe biologische systemen, zoals 
genen, cellen, organen en hersenen, op technologische wijze te 
manipuleren en modelleren. Aldus wordt biologie steeds meer 
technologie en ontstaan nieuwe mogelijkheden voor ingrijpen in 
levende systemen, waaronder het menselijk lichaam en het brein. 
Omgekeerd wordt technologie steeds meer biologie naarmate we 
technologie van eigenschappen voorzien die met leven verbon-
den zijn, zoals waarnemingsvermogen, intelligentie en zelforga-
nisatie. Dit soort ‘levende technologie’ (Bedau et al. ) kan 
de vorm aannemen van kunstmatig gemaakte cellen, weefsels of 
organen, en van intelligente systemen zoals mensachtige robots, 
avatars en softbots, of op het gedrag inspelende persuasieve en 
emotie-detecterende technologieën.

Vanuit wetenschappelijk-technologisch perspectief 
kunnen we deze NBIC convergentie duiden als een ontwikkeling 
waarin op het atomaire en moleculaire niveau technologieën in 
het nano-, bio-, info- en cognodomein steeds meer met elkaar 
verbonden raken – ‘realigning traditional disciplinary bounda-
ries’ (Roco & Bainbridge ). Vanuit maatschappelijk perspec-
tief kunnen we NBIC convergentie zien als een ontwikkeling die 
op verschillende manieren bijdraagt aan een ‘techno-human con-
dition’ waarin mens en technologie fundamenteel met elkaar ver-
weven zijn (Allenby and Sarewitz ). We kunnen daarbij drie 
tendensen onderscheiden. Naarmate technologieën meer deel 
gaan uitmaken van ons eigen lichaam krijgt de mens meer weg 
van een machine. Naarmate technologieën meer levende en in-
telligente eigenschappen krijgen wordt de machine mensachtiger. 
Naarmate technologieën meer onderdeel worden van menselijke 
relaties drukken ze meer een stempel op menselijke interactie. Zo 
wordt de relatie tussen mens en technologie steeds intiemer (Van 
Est e.a. ).
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Convergentie als visionaire belofte
Met de bovenstaande beschrijving hebben we het beeld opgeroe-
pen van convergentie als trend die zich onstuitbaar opdringt als 
uitkomst van wetenschappelijke en technologische vooruitgang. 
Zo wordt het vaak ook voorgesteld door auteurs van studies over 
convergentie. Toch zijn het juist ook deze auteurs zelf die con-
vergentie niet alleen beschrijven, maar vooral ook voorspiegelen 
als visionaire belofte waarvan we veel kunnen verwachten als we 
maar bereid zijn om er in te investeren. De eerste rapporten met 
een brede kijk op convergentie begonnen te verschijnen in het 
begin van deze eeuw, waaronder een RAND studie waarvan de 
auteurs twee elkaar versterkende trends op het gebied van bio-/
nanomaterialen en informatietechnologie zagen uitmonden in 
een wereldwijde technologische revolutie (Antón et al. ).

Eind  vond ook een workshop plaats van de Ame-
rikaanse National Science Foundation, met als thema ‘Conver-
ging technologies for improving human performance’ (Roco & 
Bainbridge ). De organisatoren voorzagen de integratie van 
nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en cog-
nitieve wetenschappen en introduceerden daarvoor het concept 
van NBIC convergentie. Doel van de workshop was het mobilise-
ren van mensen en middelen voor dit concept. NBIC convergentie 
werd daarbij verbonden met twee vergaande en utopische belof-
tes. Volgens de eerste belofte zal NBIC convergentie uitmonden in 
een nieuwe en welvarende periode van transities. Doorbraken in 
ICT en nanotechnologie zullen leiden tot nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van biotechnologie en cognitieve wetenschappen 
en steeds meer mogelijkheden scheppen voor beheersing van het 
menselijk lichaam. Daar knoopten de organisatoren, zoals de titel 
van de workshop ook laat zien, een tweede utopische belofte aan 
vast in de vorm van een transhumanistisch streven, een ‘nieuwe 
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renaissance’ waarin het niet alleen gaat om het genezen van ziek-
tes, maar ook om het verbeteren van het lichamelijke en men-
tale functioneren van de mens. Naar verwachting zal het tech-
nisch mogelijk worden om het menselijk prestatievermogen op 
te voeren met behulp van machinale intelligentie (in de vorm van 
hersenimplantaten) en andere vormen van mensverbetering die 
ons het vermogen zullen geven om bestaande sociale, politieke en 
economische confl icten op te lossen.

Ook in Europa is NBIC convergentie in het eerste de-
cennium van deze eeuw op de politieke agenda gezet met de in-
stelling van high-level expert group door de Europese Commis-
sie (Nordmann ). Ook deze experts voorzagen een ‘nieuwe 
technologische golf ’ met een enorm transformerend potentieel, 
waarbij de grenzen tussen het individuele zelf, de natuur en de 
sociale omgeving steeds meer doorbroken zullen worden. Maar 
tegenover de transhumanistische droom (of nachtmerrie) van 
het veranderen van mensen in machines plaatsten deze experts 
nadrukkelijk een ander perspectief van maatschappelijk gerichte 
innovatie – ‘widening the circles of convergence’ – op een groot 
aantal terreinen zoals moleculaire geneeskunde, sociale robotica, 
ambient intelligence, personal genomics, en synthetische biolo-
gie. In een recent verschenen studie ‘beyond convergence of Na-
no-Bio-Info-Cognitive  technologies’ breiden overigens ook Ame-
rikaanse auteurs, waarvan sommigen al bekend van de bovenge-
noemde NSF workshop, het perspectief op convergentie uit naar 
kennis, technologie en samenleving in ‘human-scale, earth-scale, 
and societal-scale platforms’ (Roco et al. ). In deze visie gaat 
het om een volgend stadium van convergentie, waarbij dit begrip 
inmiddels wel elke specifi eke betekenis lijkt te verliezen om op 
te gaan in een allesomvattende en niet te stuiten dynamiek van 
technologische vooruitgang.
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Convergentie en gezondheidszorg in de ste eeuw
Tegen de achtergrond van deze wijd uitwaaierende opvattingen van 
en pleidooien voor convergentie hebben onderzoekers van het MIT, 
onder aanvoering van Nobelprijswinnaar Phillip Sharp, de afgelo-
pen jaren in het bijzonder aandacht gevraagd voor de biomedische 
wetenschappen en de gezondheidszorg als ‘major benefi ciaries’ 
van NBIC convergentie (Sharp et al. , Sharp & Langer  en 

, Sharp & Leshner ). Hun visie op convergentie klinkt ook 
door in een vorig jaar verschenen rapport van de Amerikaanse Na-
tional Research Council, waarin met name ontwikkelingen op bio-
medisch gebied als voorbeelden worden genoemd van ‘convergence 
in action’ (NRC ). In deze visie fi gureert NBIC convergentie, in 
het verlengde van revoluties op het gebied van moleculaire biolo-
gie en vervolgens genomics, als ‘derde revolutie’ in de biomedische 
wetenschap. In een Science Policy Forum bijdrage uit  noe-
men Sharp en Langer tissue-engineering als veld dat niet zou heb-
ben bestaan zonder de convergentie van moleculaire biologie met 
methoden van engineering en materiaalwetenschap. Zij zien NBIC 
convergentie ook als de sleutel bij het ontwikkelen van microsen-
soren waarmee het ontstaan van ziekte kan worden opgespoord, 
medicijnen die met nanodeeltjes naar hun doel kunnen worden 
geleid, en bij het integreren van grote datasets als basis voor een op 
individuele risico’s afgestemde gezondheidszorg.

In het licht hiervan wordt NBIC convergentie, in een MIT 
rapport dat geheel aan de zogenoemde ‘derde revolutie’ is gewijd, 
als blauwdruk beschouwd voor de aanpak van de uitdagingen in 
de gezondheidszorg van de ste eeuw (Sharp et al. ). Dat 
brengt ons uiteraard meteen op de vraag naar de betekenis van 
deze blauwdruk voor de bio-ethiek. Bij het zoeken naar antwoor-
den op deze vraag moeten we niet alleen denken aan de beteke-
nis van NBIC convergentie in termen van nieuwe diagnostische 
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en therapeutische benaderingen en instrumenten, maar ook aan 
verderstrekkende transformaties die deze ontwikkelingen met zich 
kunnen brengen in en buiten de gezondheidszorg. In dit preadvies 
willen we laten zien dat NBIC convergentie inderdaad nieuwe vra-
gen oproept voor de bio-ethiek, juist vanwege de manier waarop 
deze convergentie met nieuwe vormen van meetbaarheid en maak-
baarheid bijdraagt aan het opbreken van de bestaande orde in de 
gezondheidszorg.

De gezondheidszorg zoals die zich in de ste eeuw ont-
wikkeld heeft kunnen we typeren als gericht op ziekte en genezing, 
waarbij de aard van de behandelingsrelatie klachtgebonden en 
therapeutisch is, en uitwisseling van informatie en lichaamsma-
teriaal hoofdzakelijk plaats vindt binnen een arts-patiënt relatie 
die gebaseerd is op vertrouwelijkheid. Daarbij zit in de organisatie 
van de gezondheidszorg een duidelijke scheidslijn tussen curatieve 
zorg die zich richt op het lichaam of de geest van de zieke patiënt, 
en preventieve zorg die zich richt op publieke gezondheid en col-
lectieve bedreigingen door infectieziekten en werk- of leefomstan-
digheden (Houwaart ). De gezondheidszorg die zich aftekent 
in de ste eeuw richt zich niet alleen op genezing van lichaam of 
geest, maar ook op behoud van individuele gezondheid door het 
meetbaar maken van individuele risicofactoren en het bevorderen 
van gezond gedrag (Lupton , Horstman e.a. , Boenink 

). Gezondheidszorg komt bovendien steeds meer in het te-
ken te staan van maakbaarheid bij de voortplanting en ook bij de 
zorg voor het uiterlijk en het lichamelijk en geestelijk functioneren, 
waarbij de aard van de behandelingsrelatie verschuift van genezen 
naar verbeteren (Van Est e.a. , Schermer , Dehue ). 
Dit brengt ons tot twee belangrijke constateringen: de dynamiek 
van deze ontwikkelingen gaat gepaard met een veranderende orde 
in de gezondheidszorg en wordt versterkt door de manier waarop 
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V A N  B I O - E T H I E K  N A A R  B I O P O L I T I E K

NBIC convergentie bijdraagt aan nieuwe vormen van meetbaarheid 
en maakbaarheid van de mens (Brown & Webster , Hüsing & 
Geesink ).

Nieuwe vormen van meetbaarheid komen voort uit de ont-
wikkeling van een moleculaire geneeskunde waarin technologieën 
op het grensvlak van bio en nano steeds meer mogelijkheden bieden 
om structuren en processen in de cel op nanoschaal in kaart te bren-
gen. Digitalisering met behulp van bioinformatica maakt het daarbij 
mogelijk om op grote schaal te zoeken naar verbanden tussen infor-
matie over genetische en andere moleculaire ‘biomarkers’ enerzijds, 
en ziekte en gezondheid anderzijds. Op deze manier draagt NBIC 
convergentie bij aan een ontwikkeling waarbij digitale patiëntinfor-
matie en andere ‘bio-data’ op steeds grotere schaal circuleren buiten 
de arts-patiënt relatie in een netwerk van biobanken waarin publie-
ke en private partijen samenwerken ten behoeve van onderzoek dat 
uiteindelijk moet resulteren in nieuwe data gedreven, preventieve 
en gepersonaliseerde vormen van gezondheidszorg.

Nieuwe vormen van maakbaarheid houden verband met 
twee verschillende NBIC gedreven ontwikkelingen. Voor het herstel 
van delen of functies van het lichaam of de hersenen kunnen steeds 
meer ‘slimme’ apparaten en materialen worden geïmplanteerd die 
in sommige gevallen direct met het zenuwstelsel verbonden zijn of 
met geprepareerd celweefsel zijn bedekt. Een tweede belangrijke 
ontwikkeling is het gebruik – bewerking en ‘herprogrammering’ – 
van lichaamsmateriaal als uitgangspunt voor (stam)celtherapieën 
en voor het maken van weefsels ter vervanging of herstel van li-
chaamsdelen. Op dit moment vooral nog huid, bot en kraakbeen, 
maar in de toekomst mogelijk ook complete organen. Deze laat-
ste ontwikkeling is opnieuw nauw verbonden met een uitgebreide 
infrastructuur van biobanken voor de opslag en uitwisseling van 
(stam-)cellen en ander lichaamsmateriaal. Als ‘bio-objecten’ zijn 
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 D I R K  S T E M E R D I N G

deze materialen niet alleen van nut voor het wetenschappelijk on-
derzoek en de maakbaarheid van de voortplanting en het lichaam, 
maar in toenemende mate ook handelswaar in een opkomende 
‘weefseleconomie’ (Waldby & Mitchel ; Gajovic ).

Nieuwe uitdagingen voor de bio-ethiek?
De bio-ethiek heeft zich op allerlei manieren al wel bezig gehouden 
met de ontwikkelingen die we hierboven hebben geschetst. Voor-
beelden daarvan zijn de eerder verschenen NVBe preadviezen over 
het nader gebruik van lichaamsmateriaal ten behoeve van geno-
mics onderzoek (Swierstra ) en over de ethische aspecten van 
gedragsbeïnvloeding door nieuwe technologie in de gezondheids-
zorg (Schermer ). In het eerste advies gaat Tsjalling Swierstra 
in op de rol van biobanken in het medisch-wetenschappelijk on-
derzoek met mensen, in het tweede bespreekt Maartje Schermer 
gedragsbeïnvloeding door middel van psychostimulantia en deep 
brain stimulation en ook via ICT technologie in de vorm van tele-
monitoring, domotica en persuasive technology. Beide preadviezen 
kunnen we ook zien als illustratie van wat Tsjalling Swierstra in zijn 
preadvies heeft geduid als het verplaatsen van ethiek. Bestaande 
normen en waarden hebben zich gevormd in wisselwerking met 
praktische problemen die per defi nitie tijdsgebonden en lokaal zijn. 
Gegeven deze ‘gesitueerdheid’ van de ethiek is het altijd weer een 
open vraag of een bepaalde ethische oplossing voor een bestaand 
probleem zich laat verplaatsen naar een andere, nieuwe probleem-
situatie. Juist in een bij uitstek dynamische technologische cultuur, 
waarin nieuwe technologische ontwikkelingen regelmatig nieuwe 
vraagstukken opwerpen, moet ook de ethiek dynamisch zijn en de 
eigen uitgangspunten onderwerp maken van refl ectie in het licht 
van nieuwe situaties. Zo onderzoekt Tsjalling Swierstra in zijn pre-
advies de specifi eke ontwikkelingen en omstandigheden waaronder 
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zich in de gezondheidsethiek een beschermingsparadigma heeft 
uitgekristalliseerd waarin noties van individuele zel  eschikking, 
geïnformeerde toestemming en privacy centraal staan. Zijn vraag 
is dan in hoeverre deze noties ook nog passend zijn op onderzoek 
met mensen in het tijdperk van genomics. Ook Maartje Schermer 
gaat in haar beschouwing over gedragsbeïnvloeding allereerst op 
zoek naar een geschikt ethisch analysekader dat ook recht kan doen 
aan nieuwe technologische vormen van gedragsbeïnvloeding.

Op grond waarvan kunnen we nu stellen dat nieuwe 
door NBIC convergentie bemiddelde vormen van meetbaarheid en 
maakbaarheid opnieuw om verplaatsing en doordenking vragen 
van de bio-ethiek? De bovengenoemde preadviezen richten zich 
nog primair op ontwikkelingen in het biomedisch onderzoek en de 
gezondheidszorg. Wat wij in dit preadvies willen laten zien is dat de 
nieuwe vormen van meetbaarheid en maakbaarheid zich ook ver-
plaatsen naar situaties buiten de gezondheidszorg. Zelfmeetappa-
ratuur, steeds meer ook in gemakkelijk en continu draagbare vorm,  
datadiensten via het internet en andere vormen van commercieel 
aanbod zoals ‘e-coaching’, creëren nieuwe en markt gedreven vor-
men van monitoring en disciplinering van het lichaam, leefstijl en 
gedrag, waarbij de burger zelf in het alledaagse leven zorg draagt, 
en steeds meer ook geacht wordt zorg te dragen, voor de eigen li-
chamelijke en geestelijke gezondheid. Ook deze dynamiek zet de 
bestaande orde in de gezondheidszorg in beweging en vraagt om 
het meebewegen van de bio-ethiek.

Handelingsethiek en levensethiek
Hoe kan de bio-ethiek ons helpen bij het nadenken over vraag-
stukken die door de bovengenoemde ontwikkeling worden opge-
roepen? Daarvoor kunnen we om te beginnen te rade gaan bij een 
andere beschouwing van Tsjalling Swierstra waarin hij ingaat op de 
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manieren waarop technologie en moraal elkaar kunnen beïnvloe-
den en daarbij gebruik maakt van het onderscheid tussen hande-
lingsethiek en levensethiek (Swierstra ). De betekenis van dit 
onderscheid voor bio-ethische refl ectie op technologische ontwik-
kelingen laat zich bovendien heel goed illustreren aan de hand van 
het bovengenoemde preadvies van Maartje Schermer.

In onze omgang met nieuwe technologie zullen we ons 
doorgaans laten leiden door bestaande ethische uitgangspunten en 
overwegingen. Tegelijkertijd kan de introductie van nieuwe tech-
nologie in bepaalde situaties ons er ook toe brengen om deze uit-
gangspunten en overwegingen opnieuw te bezien. Om te begrijpen 
hoe dat in zijn werk gaat, maakt Tsjalling Swierstra onderscheid 
tussen handelingsethiek en levensethiek. Handelingsethiek gaat 
over de vraag hoe we bij de gevolgen van ons handelen rekening 
hebben te houden met elkaar in termen van plichten, rechten en 
verantwoordelijkheden. Technologische ontwikkelingen kunnen 
ons nieuwe antwoorden doen geven op de vraag met wie we reke-
ning moeten houden – wie de relevante ‘stakeholders’ zijn – en wel-
ke gevolgen we daarbij moeten meewegen. Levensethiek gaat om 
de vraag wie wij willen zijn en hoe we ons daarbij tot de wereld om 
ons heen willen verhouden. Technologische ontwikkelingen kun-
nen nieuwe vragen met zich mee brengen over wat we van onszelf 
willen maken – wat het betekent om ‘mens’ te zijn – en op welke 
manier we onze verhouding met de wereld om ons heen vorm wil-
len geven.

In haar betoog over gedragsbeïnvloedende technologieën 
stelt Maartje Schermer vragen over het doel daarvan, de middelen 
die worden ingezet en de afwegingen die daarbij (moeten) worden 
gemaakt. Het gaat om vragen over de beoogde eff ecten, voor wie 
deze eff ecten van belang zijn, wie de gedragsbeïnvloeding toepast, 
wat daarvan onbedoelde gevolgen en risico’s (zouden kunnen) 
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zijn, hoe deze gevolgen en risico’s verdeeld zijn over verschillende 
betrokkenen, en wie daarbij de uiteindelijke afweging maakt van 
voor- en nadelen. De vraag die zij daarbij centraal stelt is in hoever-
re gedragsbeïnvloedende technologieën de vrijheid en autonomie 
aantasten van patiënten en gebruikers. Vrijheid en autonomie gel-
den daarbij in onze samenleving als belangrijke waarden, waarbij 
Maartje Schermer twee verschillende opvattingen van autonomie 
onderscheidt.

De eerste opvatting verwijst naar het recht op zel  eschik-
king als een handelingsethisch ideaal. Hierbij gaat het vooral om 
een negatief recht dat individuen beschermt tegen ongewenste 
inmenging. Belangrijke vragen zijn daarbij in hoeverre gedrags-
beïnvloedende technologieën zel  eschikking en keuzevrijheid 
aantasten en in hoeverre dwang of drang gerechtvaardigd kunnen 
zijn als middel om de belangen van anderen of de persoon zelf te 
beschermen. In de tweede opvatting gaat het om autonomie als le-
vensethisch ideaal, dat wil zeggen, als vermogen om vorm te geven 
aan authenticiteit en zelfverwerkelijking. Het betreft in dit geval een 
positieve vrijheid waarin het individu zich kritisch kan verhouden 
tot directe, impulsieve wensen en verlangens en kan streven naar 
zelfverwerkelijking vanuit eigen, bewust gevormde beweegrede-
nen, voorkeuren en waarden. Belangrijke vraag is hier in hoeverre 
gedragsbeïnvloedende technologieën iemand beperken in het ver-
mogen om vorm te geven aan zichzelf en het eigen leven, of juist dit 
vermogen tot ‘zelfstilering’ versterken.

Een van de voorbeelden die Maartje Schermer bespreekt 
is het gebruik van gedragsveranderende medicatie bij ADHD. 
Hierbij zien we hoe ook technologische ontwikkelingen zelf ver-
andering kunnen brengen in bestaande handelingsethische afwe-
gingen. Wanneer het mogelijk wordt om drukke kinderen tot rust 
en concentratie te brengen met pillen zonder al teveel schadelijke 

20150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:1420150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:14 13-2-2015   13:44:1413-2-2015   13:44:14



15

 D I R K  S T E M E R D I N G

bijwerkingen, kunnen ook de belangen van andere stakeholders, 
zoals ouders, leerkrachten en medeleerlingen anders gaan wegen 
en kan het steeds normaler worden om drukke kinderen te be-
stempelen als ADHD en pillen voor te schrijven. Maar het is dan 
ook mogelijk om juist de drang te problematiseren die uitgaat van 
een gemakkelijk beschikbaar pilletje en daarbij te verwijzen naar 
de rol van nog weer andere stakeholders zoals hersenwetenschap-
pers, de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie (Dehue 

). De discussie kan ook gevoerd worden vanuit levensethisch 
perspectief en dan is de vraag in hoeverre drukke kinderen meer 
zichzelf kunnen worden met een concentratiebevorderend medi-
cijn, of daarmee juist beperkt worden in hun vermogen om zich 
rustiger te leren gedragen op eigen kracht, met zelfi nzicht en ge-
steund door hun omgeving.1 Ook dringt de vraag zich op of rust 
en concentratie niet een nieuw ideaal van zelfstilering zijn in een 
steeds veeleisender samenleving, waarmee het slikken van een pil 
tegen een aandoening geleidelijk steeds meer overgaat in gedrags- 
en prestatieverbetering. En tenslotte komt ook ons zel  egrip in het 
geding naarmate we onszelf steeds meer leren zien in neurobiolo-
gische termen. In termen van handelingsethiek hangt dit nieuwe 
zel  egrip samen met een ontwikkeling waarbij de verantwoorde-
lijkheid voor druk gedrag steeds meer gelegd wordt bij een stoor-
nis in de hersenen, waarmee ook het belang van stakeholders zoals 
hersenwetenschappers, farmaceutische industrie en artsen mani-
fester wordt (Dehue ).

Twee verhaallijnen in dit preadvies
De hierboven onderscheiden perspectieven van de handelings- en 
levensethiek komen in dit preadvies terug in twee verhaallijnen 
aan de hand waarvan we de betekenis zullen bespreken van NBIC 
convergentie voor de bio-ethiek. In deze verhaallijnen baseren we 

1 Bij deze laatste aanpak zou gedragsbeïnvloedende technologie eveneens een rol 
kunnen spelen, zoals het voorbeeld laat zien van de ‘Pubercoach’ in de vorm van 
een horloge dat kinderen met ADHD kan helpen om hun dag en gedrag te structu-
reren door middel van actieve herinneringen om op tijd weg te gaan en de tas met 
boeken niet te vergeten (Janssen e.a. 2014).  
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ons voornamelijk op publicaties van het Rathenau Instituut waarin 
het thema van NBIC convergentie is uitgewerkt in de vorm van al-
gemene analyses en in de vorm van studies van ontwikkelingen op 
meer specifi eke terreinen die met NBIC convergentie in verband 
kunnen worden gebracht.

Als vertrekpunt voor de eerste verhaallijn (in hoofdstuk 
) nemen we de Rathenau studie die wij vorig jaar hebben gepu-

bliceerd in opdracht van de Raad van Europa: From Bio to NBIC 
convergence – From medical practice to daily life (Van Est e.a. 

a). Ontwikkelingen op het gebied van de biowetenschappen 
vormen een belangrijk aandachtspunt voor het Bio-ethiek Comité 
van de Raad van Europa, maar daarbij rees de behoefte aan meer 
verkenning van ontwikkelingen op het grensvlak van biomedische 
wetenschappen met neuro-, nano- en informatietechnologie. Met 
het hierboven genoemde rapport heeft het Rathenau Instituut aan 
deze verkenning bijgedragen, waarbij we vanuit een neuro-, nano- 
en infoperspectief ontwikkelingen in kaart hebben gebracht die 
voor het Bio-ethiek Comité in het bijzonder van belang zijn. Daar-
bij staat in het werk van de Raad van Europa het regelperspectief 
van de handelingsethiek centraal.

Voor de tweede verhaallijn (in hoofdstuk ) hebben we 
als inspiratiebron het essay genomen dat het Rathenau Instituut in 
het afgelopen jaar heeft gepubliceerd over Intieme Technologie – De 
slag om ons lichaam en gedrag (Van Est e.a. b). Daarin be-
spreken we verschillende manieren waarop technologie inmiddels 
een intiem onderdeel is geworden van ons alledaagse leven en ons 
doen en laten bemiddelt en vormt. Ook deze intimiteit hebben we 
verkend vanuit verschillende perspectieven waarbij we laten zien 
hoe technologie zich steeds meer nestelt in en tussen ons, steeds 
meer kennis in zich draagt over ons en ook steeds meer kan han-
delen als wijzelf. Deze ontwikkeling roept nieuwe vragen op over 
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wat het betekent om ‘mens’ te zijn in een wereld waarin mensen 
en technologie steeds meer op elkaar betrokken en met elkaar ver-
strengeld raken. Daarmee komt in deze verhaallijn het perspectief 
van de levensethiek meer centraal te staan.

Bio-ethiek en  biopolitiek
Het is niet alleen de bio-ethiek die we in de twee verhaallijnen in 
verschillende gedaanten tegenkomen. Deze verhaallijnen illustre-
ren ook verschillende vormen van biopolitiek. In de eerste verhaal-
lijn zijn de activiteiten van de Raad van Europa een duidelijk voor-
beeld van de manier waarop bio-ethiek vertaling vindt in biopoli-
tiek. Het gaat om een vorm van biopolitiek die bij uitstek het karak-
ter heeft van een in wet- en regelgeving gevangen handelingsethiek. 
Bio-ethiek is daarbij uitgekristalliseerd in individuele patiëntrech-
ten die met name op bescherming tegen derden zijn gericht. In zijn 
eerder genoemde preadvies heeft Tsjalling Swierstra laten zien dat 
dit wettelijk verankerde beschermingsparadigma in de praktijk ver-
volgens ook de bio-ethiek in hoge mate heeft gestempeld. Dat roept 
de vraag op in hoeverre een op (rechts)bescherming gerichte bio-
politiek een goede basis biedt voor een bio-ethische doordenking 
van de door ons in dit preadvies gesignaleerde vraagstukken rond-
om de toenemende meetbaarheid en maakbaarheid van de mens.

In de tweede verhaallijn kunnen we eveneens spreken 
van biopolitiek, maar dan in de vorm van wat Trudy Dehue, met 
verwijzing naar Foucault, heeft beschreven als leefstijlpolitiek. In 
haar woorden beschouwt leefstijlpolitiek mensen tegenwoordig 
“meer dan ooit als verantwoordelijke actieve consumenten, die 
hun beslissingen nemen  op basis van transparante informatie en 
die als verantwoordelijke burgers op eigen kosten met zichzelf aan 
de slag gaan. Het gaat daarbij niet alleen om genezing en norma-
lisering, (…) maar ook om verbetering van elk individu” (Dehue 
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: p. ). Leefstijlpolitiek kunnen we hierbij beschouwen als 
een uitdrukking van op zelfstilering gerichte levensethiek. Trudy 
Dehue verbindt daaraan de conclusie dat leefstijlpolitiek eigenlijk 
géén politiek is omdat ze de nadruk grotendeels op individuele ver-
antwoordelijkheden legt. Dat roept de vraag op in hoeverre en op 
welke manier we in de bio-ethiek ook levensethische vraagstukken 
rondom de toenemende meetbaarheid en maakbaarheid van de 
mens inzet kunnen en willen maken van biopolitiek debat (Van Est 

 en ).
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Onder bovenstaande titel publiceerde het Rathenau Instituut vorig 
jaar een rapport als resultaat van een opdracht van het Bio-ethiek 
Comité van de Raad van Europa (Van Est e.a. a). Dit comité 
houdt zich vanuit een mensenrechtenperspectief actief bezig met 
ontwikkelingen op het gebied van de biomedische wetenschappen. 
Daarbij signaleerde het comité steeds meer technologische ontwik-
kelingen op andere – neuro, nano en info – gebieden die in toe-
nemende mate raken aan de biomedische wetenschappen. In ons 
bovengenoemde ‘Raad van Europa (RvE) rapport’ hebben wij deze 
ontwikkelingen voor het Bio-ethiek Comité in kaart gebracht en 
in heel kort bestek de belangrijkste ethische vragen aangeduid die 
daarmee verband houden. We laten niet alleen zien dat de ontwik-
kelingen op deze verschillende gebieden elkaar versterken in een 
proces van NBIC convergentie, maar ook dat zich daarmee een be-
weging voltrekt van het medische domein naar het alledaagse le-
ven. In dit hoofdstuk volgen we deze beweging aan de hand van het 
RvE rapport vanuit een neuro-, nano- en infoperspectief. Voor de 
ethische vragen die daarmee worden opgeroepen laten we ons in dit 
hoofdstuk inspireren door een eerdere publicatie van het Rathenau 
Instituut, in de vorm van een ethische verkenning van NBIC con-
vergentie onder de titel Leven als Bouwpakket (Swierstra e.a. ). 
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Daarin keren het neuro-, nano- en infoperspectief terug in hoofd-
stukken van Maartje Schermer over ‘De geest en de machine’, van 
Marianne Boenink over ‘Gezondheid als bron van permanente zorg’, 
en van Peter-Paul Verbeek over ‘Ambient intelligence en persuasive 
technology’. De beweging die daarin zichtbaar is van het medische 
domein naar het alledaagse leven is ook een beweging van sterk 
gereguleerde naar minder gereguleerde praktijken. Dat brengt niet 
alleen voor de bio-ethiek, maar ook voor de biopolitiek nieuwe 
uitdagingen met zich mee. In dit hoofdstuk gaat het ons daarbij 
om uitdagingen op het vlak van de handelingsethiek, uitdagingen 
die in het bijzonder verbonden zijn aan opkomende praktijken van 
e-coaching op het terrein van gezondheid, zoals besproken in het 
onlangs verschenen Rathenau rapport Eerlijk Advies. De opkomst 
van de e-coach (Kool e.a. a). De beweging van het medische 
domein naar het alledaagse leven brengt echter ook nog een andere 
beweging met zich mee, van handelingsethiek naar levensethiek. 
Deze beweging staat centraal in het volgende hoofdstuk.

Mensenrechten en bio-ethiek
Tussen wetenschap, technologie en mensenrechten bestaat een de-
licate relatie. Ontwikkelingen op het gebied van de medische we-
tenschappen hebben bijgedragen aan een gezonde levensduur en 
informatietechnologie heeft de mogelijkheden voor persoonlijke 
ontwikkeling en interactie vergroot. Wetenschap en technologie 
hebben mensenrechten zo op positieve manier versterkt, maar 
kunnen daarop ook een inbreuk zijn, zoals de geschiedenis van 
het medisch experimenteren laat zien, of het ontstaan van nieuwe 
technologische risico’s voor menselijke veiligheid, gezondheid en 
privacy. Aan deze spanning ontleent de bio-ethiek haar bestaan.

Op politiek niveau is de bio-ethiek verankerd in de Uni-
versele Verklaring betreff ende de bio-ethiek en de mensenrechten 
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van de UNESCO ( ) en het Oviedo Verdrag inzake de rechten 
van de mens en de biogeneeskunde van de Raad van Europa ( ). 
Centraal in beide verklaringen staat de bescherming van de men-
selijke waardigheid tegenover de toepassingen van de biomedische 
wetenschappen. Menselijke waardigheid kunnen we daarbij opvat-
ten als het vermogen tot zelfexpressie en zelfverwerkelijking als 
levensethisch uitgangspunt. De bescherming daarvan berust op 
fundamentele menselijke vrijheidsrechten tegenover wetenschap-
pelijke of maatschappelijke belangen en heeft in de UNESCO ver-
klaring en het Europese Oviedo Verdrag uitwerking gekregen in 
een handelingsethisch raamwerk. Daarin vinden we regels over 
individuele toestemming, privacy en het recht op (genetische) in-
formatie, interventies in het genoom en het verbod op sekse se-
lectie, wetenschappelijk (embryo) onderzoek, de verwijdering van 
organen en weefsels, opslag van lichaamsmateriaal en het verbod 
op het verhandelen daarvan. Het Europese Oviedo Verdrag vindt 
vervolgens ook nog  verdere uitwerking in specifi eke protocollen, 
over het kloneren van mensen ( ), de transplantatie van orga-
nen en weefsels ( ), deelneming aan biomedisch onderzoek 
( ), en genetisch testen voor gezondheidsdoeleinden ( ). 
Daarnaast zijn er ook niet-bindende aanbevelingen aangenomen 
door de Raad van Europa met betrekking tot xenotransplantatie 
( ), personen met psychische stoornissen ( ), en onder-
zoek met lichaamsmateriaal ( ).

In de afgelopen decennia heeft zich aldus op (inter)gou-
vernementeel niveau een handelingsethisch kader uitgekristal-
liseerd, waarin vraagstukken op het gebied van de biomedische 
wetenschappen centraal staan. Op Europees niveau is de aandacht 
voor deze biopolitieke vraagstukken geïnstitutionaliseerd in het 
Bio-ethiek Comité van de Raad van Europa. De convergentie van 
ontwikkelingen op het gebied van de biomedische wetenschappen 
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met ontwikkelingen op het gebied van de cognitieve (neuro)we-
tenschappen, nanotechnologie en informatietechnologie hebben 
in dit Comité de vraag opgeroepen of het bestaande biopolitieke 
kader niet om uitbreiding vraagt naar deze nieuwe ontwikkelin-
gen. Tegen deze achtergrond hebben wij in ons RvE rapport vanuit 
een neuro-, nano- en infoperspectief ontwikkelingen geschetst die 
hierbij mogelijk bijzondere aandacht verdienen. Zoals hierboven al 
aangegeven, laten we in ons rapport zien hoe zich in de geschetste 
ontwikkelingen een beweging voltrekt van het medische domein 
naar het alledaagse leven. Gegeven onze opdracht, hebben we de 
(bio)ethische vragen die met deze ontwikkelingen worden opge-
roepen in het rapport alleen maar kunnen aanstippen. Aan de hand 
van de ethische verkenningen in Leven als Bouwpakket zullen we 
laten zien dat het daarbij niet alleen om handelingsethische, maar 
ook om levensethische kwesties gaat. In het RvE rapport hebben 
wij vooral de handelingsethische vraagstukken benoemd. Ook van-
uit dit handelingsethisch perspectief roepen de door ons geschetste 
ontwikkelingen nieuwe vragen op, zoals we in dit hoofdstuk nog 
meer in detail zullen illustreren aan de hand van de opkomst van 
de zelfmetende mens en een daarmee verbonden virtuele gezond-
heidscoach.

Het neuroperspectief
In het RvE rapport vragen we aandacht voor de toenemende mo-
gelijkheden van neuroengineering, dat wil zeggen, het beïnvloeden 
van processen in de hersenen door middel van medicijnen en in 
toenemende mate ook ‘brein-machine’ interacties, met als beloften 
voor de toekomst mogelijk ook genetische modifi catie (‘optogene-
tica’) en neurale stamceltherapie. In het rapport richten we ons op 
brein-machine interacties met behulp van apparatuur waarin neu-
ro convergeert met info en nano. De verwachting is dat het gebruik 
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van deze ‘neurodevices’ zal groeien, niet alleen in de medische 
praktijk, maar ook daarbuiten. Het belangrijkste doel is de behan-
deling van neurale aandoeningen of beschadigingen, maar deze 
technieken kunnen ook bijdragen aan verbetering van het normale 
functioneren. Het gaat zowel om invasief gebruik van apparatuur 
in de hersenen, als om apparatuur waarmee hersenfuncties non-
invasief gemeten of beïnvloed kunnen worden (zie ook: van Keulen 
& Schuijff  ).

Een veelbesproken voorbeeld is ‘deep brain stimulation’ 
(DBS) waarbij bepaalde hersendelen heel selectief elektrisch wor-
den geprikkeld met dunne electroden die rechtstreeks in de her-
senen zijn geplaatst en aangesloten op een onderhuids geïmplan-
teerde neurostimulator. In Nederland worden op dit moment zo’n 
duizend patiënten per jaar met DBS uitgerust ter behandeling van 
ernstige vormen van de ziekte van Parkinson en daarnaast vooral 
ook chronische pijn (waarbij de electroden vaak in het ruggenmerg 
worden geplaatst). Volgens behandelaars is deze vorm van neuro-
modulatie inmiddels het experimentele stadium voorbij en de lijst 
van aandoeningen waarvoor artsen deze aanpak (willen) gebruiken 
groeit, met name nu door technologische verbetering de risico’s en 
onbedoelde bijverschijnselen zijn verminderd (Beintema ).

‘Neurofeedback’ is een non-invasieve techniek, waarbij 
elektrische of magnetische hersenactiviteit met EEG of fMRI ap-
paratuur wordt gemeten en tegelijkertijd zichtbaar gemaakt. De 
waarneming van deze beelden zou mensen, met ADHD of andere 
aandoeningen, moeten kunnen helpen om hun gedrag aan te pas-
sen. Ook zijn er non-invasieve technieken waarmee de hersen-
schors zowel magnetisch (TMS) als elektrisch (tDCS) kan worden 
gestimuleerd. De doeleinden waarvoor deze technieken worden in-
gezet kunnen zowel medisch als niet medisch zijn. EEG apparatuur 
wordt bijvoorbeeld op de markt aangeboden in de vorm van een-
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voudige headsets waarmee spelers van games door middel van hun 
eigen hersenactiviteit het spel rechtstreeks kunnen beïnvloeden. In 
het onderzoek naar de mogelijkheden van tDCS, als techniek even-
eens eenvoudig beschikbaar voor laagdrempelig gebruik, gaat veel 
belangstelling uit naar het eff ect daarvan op het concentratie- en 
leervermogen van gezonde proefpersonen (Schutter ).

In haar preadvies over gedragsbeïnvloedende technologie 
merkt Maartje Schermer op dat, waar deze neurotechnologieën 
zijn ingebed in de normale zorg, ze ook vallen binnen de gangbare 
medisch-ethische wetten, richtlijnen en controlemechanismen. 
Haar preadvies laat bovendien zien dat deze technologieën ook on-
derwerp zijn van bio-ethische refl ectie, met als belangrijke vraag in 
hoeverre wij onze vrijheid en verantwoordelijkheid uit handen ge-
ven door deze over te dragen aan pillen en hersenelektroden. Haar 
antwoord is dat dit soms het geval kan zijn, maar dat er ook juist 
sprake kan zijn van het versterken van autonomie, zowel in de zin 
van zel  eschikking als in de zin van zelfverwerkelijking, waarbij 
gedrag dat niet als ‘eigen’ wordt ervaren met behulp van technolo-
gie gereguleerd wordt. Het beschermen en bevorderen van autono-
mie en het waarborgen van gelijke toegankelijkheid moeten we in 
dit verband dan ook beschouwen als maatgevende handelingsethi-
sche uitgangspunten.

In Leven als Bouwpakket bespreekt Maartje Schermer 
de meer verstrekkende implicaties van brein-machine interacties 
voor ons mensbeeld, in het bijzonder wat betreft het onderscheid 
tussen mens en machine en tussen lichaam en geest (Schermer 

). Wat betekent het voor ons mens-zijn als we toegerust met 
prothesen en implantaten steeds meer als mens-machine door het 
leven gaan? Voor het antwoord op deze vraag is niet de lichamelijke 
vermenging van mens en machine van belang, maar het bezit van 
bepaalde verstandelijke en gevoelsmatige vermogens die iemand 
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tot ‘persoon’ maken waarmee ook bepaalde rechten, plichten en 
verantwoordelijkheden verbonden zijn. Maar wat betekent dit, nu 
we ook de hersenen en onze ‘geest’ steeds meer in mechanische 
termen gaan begrijpen en beïnvloeden en we machines steeds meer 
uitrusten met intelligentie en gevoel? Kunnen we nog steeds geacht 
worden bewust te handelen op grond van redenen, of zullen we 
op grond van neurowetenschappelijke inzichten mensen gaande-
weg minder verantwoordelijk en aansprakelijk gaan houden voor 
hun daden? Moeten we niet ook intelligente en gevoelige machines 
op een bepaald moment als verantwoordelijke ‘personen’ gaan be-
schouwen? Ook al zijn deze ontwikkelingen moeilijk te voorspel-
len, duidelijk is wel dat handelingsethische noties met betrekking 
tot lichamelijke integriteit, persoonlijkheid en verantwoordelijk-
heid om nieuwe doordenking vragen naarmate de convergentie van 
neuro-, nano- en informatietechnologie nieuwe mogelijkheden 
schept voor brein-machine interacties en voor machines die ons 
met steeds meer intelligentie en gevoel tegemoet gaan treden.

Wat zijn nu de bio-ethische implicaties van deze be-
schouwingen voor onze constatering in het RvE rapport dat met 
name non-invasieve vormen van neurotechnologie ook gebruikt 
(kunnen) worden voor niet-medische doeleinden en daarvoor 
ook op de markt beschikbaar zijn? De zojuist besproken verstrek-
kende gevolgen voor ons mensbeeld lijken hierbij vooralsnog niet 
aan de orde. Wel doet zich de vraag voor in hoeverre de in de zorg 
gangbare handelingsethische kaders en vormen van controle zich 
laten verplaatsen naar het gebruik van neurotechnologie in het 
niet-medische domein. Voor wat betreft de veiligheid van de ge-
bruikte technologieën stellen we in het rapport vast dat toepassing 
van medische maatstaven daarbij noodzakelijk is, maar tot nu toe 
onvoldoende geregeld. Voor het overige ligt verplaatsing van het in 
de zorg gangbare handelingsethische kader minder voor de hand. 
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Waar in de zorg autonomie om bescherming vraagt en behande-
ling medisch verantwoord moet zijn, kunnen we daarbuiten uit-
gaan van de vrijheid van consumenten om neurotechnologie naar 
eigen inzicht en behoefte te gebruiken, ook waar het bijvoorbeeld 
om verbetering van het normale cognitieve functioneren gaat. Uit 
een publieksonderzoek van het Rathenau Instituut naar mens-
verbetering blijkt overigens dat mensen daar in meerderheid heel 
terughoudend tegenover staan (Schuijff  en Munnichs ). Tege-
lijkertijd zien de deelnemers aan dit onderzoek een trend naar toe-
nemend gebruik van middelen voor mensverbetering. Belangrijke 
zorgen daarbij zijn het mogelijk ontstaan van sociale druk om deze 
middelen te gaan gebruiken, evenals de eerlijke toegang daartoe, en 
een daarmee gepaard gaande geleidelijke verschuiving tussen gene-
zen en verbeteren. Ook in dit opzicht is er duidelijk behoefte aan 
een waakzame en regulerende overheid.

Het nanoperspectief
In het RvE rapport staan de diagnostische mogelijkheden centraal 
die nanotechnologie biedt op het niveau van moleculaire ‘biomar-
kers’ – DNA, RNA, eiwitten en metabolieten – met gebruikmaking 
van nanodeeltjes en ‘lab-on-a-chip’ testapparatuur. Deze ontwik-
keling wordt sterk gedreven door de convergentie van bio-, nano- 
en informatietechnologie en schept toenemende mogelijkheden 
voor het monitoren van de individuele gezondheid in de thuissitu-
atie, al gaat het hierbij op dit moment voor een belangrijk deel nog 
om beloftes. In het rapport beschrijven we verschillende voorbeel-
den van (mogelijke) diagnostische toepassingen van lab-on-a-chip 
technologie, zowel buiten als binnen het lichaam.

Een van de voorbeelden is een systeem dat ontwikkeld is 
door het Twentse start-up bedrijf Medimate, waarmee concentraties 
van bepaalde stoff en in een druppel bloed op eenvoudige en snelle 
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manier gemeten kunnen worden. De eerste toepassing richtte zich 
op het meten van lithium, een medicijn voor manisch-depressieve 
patiënten dat nauwkeurig binnen bepaalde waarden moet worden 
gehouden. Met gebruik van het Medimate systeem hoeven patiën-
ten daarvoor niet meer naar het ziekenhuis, maar zouden ze zelf 
metingen kunnen doen. In de praktijk riep dit scenario de nodige 
vragen op over de wenselijke rolverdeling tussen arts en patiënt en 
over de vergoeding van thuisgebruik door zorgverzekeraars. Een re-
cent krantenbericht over het faillissement (en mogelijke doorstart) 
van Medimate laat weer eens zien dat het op de markt brengen van 
nieuwe medische technologie nog een enorme inspanning vergt, 
zeker als met deze technologie tevens een ander zorgsysteem wordt 
beoogd (Tubantia ).

Minuscule lab-on-a-chip apparatuur kan ook voor me-
tingen in het lichaam zelf worden gebruikt, dat is in elk geval wat 
Twentse onderzoekers voor ogen hebben met een ‘nanopil’ die over 
enkele jaren op de markt zou moeten komen voor thuisgebruik. 
Met de ontwikkeling van de pil willen de onderzoekers bijdragen 
aan vroege opsporing van darmkanker. De pil is in staat om tijdens 
passage door het darmkanaal DNA fragmenten te detecteren van 
kankercellen, al lang voordat zich zichtbare tumoren hebben ont-
wikkeld. Gebruikers thuis zouden de pil om de zoveel jaar kunnen 
slikken, waarbij de resultaten van de metingen draadloos via de 
mobiele telefoon naar het lab worden verzonden. De pil zou on-
derdeel kunnen zijn van een individueel ‘preventie consult’, maar 
ook deel kunnen uitmaken van een georganiseerd programma van 
bevolkingsonderzoek.

In Leven als Bouwpakket laat Marianne Boenink zien hoe 
deze convergentie van bio, nano en info bijdraagt aan de ontwik-
keling van de moleculaire geneeskunde, waarin ziekte wordt be-
grepen als een cascade van gebeurtenissen die in een vroeg stadi-
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um beginnen met moleculaire veranderingen in de cel en pas na 
verloop van tijd uitmonden in symptomen en klachten (Boenink 

a). Zij laat ook zien hoe, in de vorm van nieuwe betekenis-
sen van ‘ziekte’ en ‘gezondheid’, deze ontwikkeling zou kunnen lei-
den tot veranderingen in ons mensbeeld. Hoewel de idealen van 
de moleculaire geneeskunde – vroegdiagnostiek, preventie en ge-
individualiseerde (zelf)zorg – op zichzelf niet nieuw zijn, kunnen 
ze wel op radicale manier worden versterkt door een moleculaire 
wending van de diagnostiek. Toenemende kennis van moleculaire 
biomarkers als risicofactoren, en toenemende mogelijkheden om 
deze risicofactoren in de gaten te houden met steeds kleinere meet-
apparatuur buiten of binnen het lichaam, maken het mogelijk om 
individuele gezondheid steeds intensiever (zelf) te monitoren. Op 
een veel radicalere manier dan we zagen in het neurodomein, zou 
de zorg zich daarmee kunnen gaan uitbreiden tot in het alledaagse 
leven. Dit perspectief werkt Marianne Boenink op speculatieve 
wijze uit in het toekomstbeeld van een ‘consultatiebureau voor het 
leven’ waarin gezondheid, als een uiterst kwetsbaar goed, continu 
aandacht en zorg krijgt en alle burgers in feite als potentieel ziek 
worden beschouwd.2

In haar bespreking van de ethische vragen die dit toe-
komstbeeld oproept, wijst Marianne Boenink allereerst op de be-
staande keuzevrijheid die aan individuele burgers gelaten wordt 
om al of niet in te gaan op aanbod van screening en monitoring. In 
hoeverre zal deze vrijheid (verder) onder druk komen te staan als 
zich steeds meer mogelijkheden aandienen voor bewaking van de 
individuele gezondheid? Deze zorg kwamen we ook al tegen bij het 
thema van de mensverbetering. De mate waarin deze druk zich zou 
kunnen gaan voordoen hangt in dit geval ook af van de vraag wie 

2 In de Engelse versie van haar bijdrage citeert Marianne Boenink de Amerikaanse 
systeembioloog Leroy Hood die dit toekomstbeeld als volgt verwoordt: New tech-
nologies will generate a hand-held device that will be able to analyze a fraction of a 
droplet of blood for 1,000 or more proteins and these will be a window into health 
and disease. This will be done twice a year. The information will fed into a cell 
phone and then to a server, and then it will be analyzed and the patient and their 
physician will get an e-mail that says: ‘You are fi ne; do this again in six months’. Or, 
‘You should see your oncologist’ (Boenink 2009b).
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er allemaal toegang krijgen tot kennis over iemands (toekomstige) 
gezondheidstoestand. Wanneer monitoring steeds meer de vorm 
zou gaan krijgen van regelmatige metingen aan of in het lichaam 
en de resultaten daarvan via mobiele platformen voor anderen 
leesbaar worden gemaakt, zullen data steeds meer gaan circule-
ren in digitale netwerken waarin verschillende partijen met elkaar 
verbonden zijn. Tussen traditionele zorgverleners en gebruikers 
zullen zich daarbij in toenemende mate ook andere partijen neste-
len, zoals commerciële aanbieders van producten en diensten voor 
(zelf)monitoring, organisaties die zorg dragen voor dataopslag en 
-verwerking, en ook onderzoeksinstellingen of bedrijven voor wie 
lichaams- en gezondheidsdata waarde vertegenwoordigen. Mari-
anne Boenink werpt daarbij de vraag op hoe we het gebruik van 
digitale lichaamsdata moeten rijmen met bestaande noties van li-
chamelijke integriteit, aangezien het principe van geïnformeerde 
toestemming als bescherming van autonomie steeds minder past 
op situaties waarin data in groeiende en ondoorzichtige netwerken 
beschikbaar kunnen komen voor verschillende gebruikers. Ook 
privacybescherming door middel van het anonimiseren van de 
verzamelde data wordt lastiger wanneer de uitkomsten van groot-
schalige data-analyse in de vorm van persoonlijke gezondheids- en 
risicoinformatie teruggekoppeld moeten kunnen worden naar in-
dividuele gebruikers.

Evenmin als de idealen waar de moleculaire geneeskunde 
zich op beroept, zijn de daarmee verbonden bio-ethische kwesties 
in alle opzichten nieuw. Integendeel, de belangrijkste consequen-
ties van het door Marianne Boenink opgeroepen toekomstbeeld 
worden door haar geduid in termen van gevestigde en gekoesterde 
handelingsethische noties van integriteit, zel  eschikking, privacy, 
en daarmee verbonden medische regelgeving. Dat is ook het ge-
val in ons eigen RvE rapport. Daarmee is uiteraard niet gezegd dat 
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er voor bio-ethici geen werk aan de winkel is. Waar trekken we de 
grenzen van het medische domein, zo vraagt Marianne Boenink 
zich bijvoorbeeld af aan het slot van haar betoog. Veel crucialer 
nog lijkt ons hier de grensvervaging tussen het medische domein 
en het alledaagse leven. Dat wordt duidelijk als we de implicaties 
van NBIC convergentie voor de bio-ethiek beschouwen vanuit het 
infoperspectief.

Het infoperspectief
Uitgangspunt in het RvE rapport is het alomtegenwoordige en 
domeindoorsnijdende karakter van informatie- en communicatie-
technologie in onze samenleving. Als instrument is ICT onmisbaar 
in vrijwel elk beroep en als medium draagt het wezenlijk bij aan 
onze onderlinge communicatie en sociale relaties. ICT doordringt 
op vergaande wijze onze professionele, publieke en private leefwe-
reld. Dat proces wordt nog versterkt door de convergentie van ICT 
met biowetenschappen en cognitieve en gedragswetenschappen. In 
het RvE rapport onderscheiden we daarbij twee met elkaar samen-
hangende trends. We zien om te beginnen een enorme toename 
van digitale gegevens over gezondheid en gedrag als onderdeel van 
een meer algemene ‘big data’ trend. De combinatie en analyse van 
deze gegevens op grote schaal leidt tot nieuwe kennis van patronen 
en determinanten in de biologie en het gedrag van de mens. Data 
gedreven inzichten in menselijke cognitie en gedrag dragen omge-
keerd bij aan de ontwikkeling van ICT systemen die steeds meer 
in staat zijn tot intelligente en aff ectieve vormen van interactie en 
die, als onderdeel van een zich uitbreidend ‘internet of things’, het 
gedrag van mensen op ‘persuasieve’ wijze kunnen beïnvloeden.

Als voorbeeld van de tweede trend beschrijven we in 
het RvE rapport een om de pols draagbare sensortechnologie die 
wordt aangeboden door het bedrijf Empatica, waarmee mensen in 
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de werksituatie hun niveau van stress kunnen meten en registre-
ren. Deze technologie illustreert een meer algemene ontwikkeling 
waarin gewerkt wordt aan digitalisering van methodes die mensen 
moeten helpen bij het omgaan met stress en het onderhouden of 
ontwikkelen van een gezonde leefstijl (van Lieshout e.a. ). De 
sensor van Empatica registreert de hartslag, bewegingsactiviteit, 
huidgeleiding en lichaamstemperatuur als indicaties voor het ni-
veau van stress bij de gebruiker. De gegevens worden doorgezonden 
naar de smartphone en computer van de gebruiker om te kunnen 
worden gecombineerd met gegevens over activiteiten tijdens het 
werk en de gebruiker inzicht te kunnen bieden in stress veroorza-
kende omstandigheden en opties om daar (beter) mee om te gaan. 
Aldus zouden gebruikers meer greep kunnen krijgen op hun eigen 
werksituatie. Deze technologie zou tevens een rol kunnen gaan 
spelen in discussies over arbeidsomstandigheden tussen werkge-
vers en werknemers, waarmee echter ook de persoonlijke levens-
sfeer en de grens tussen werk- en privéomstandigheden mogelijk in 
het geding zouden kunnen komen.

Deze nieuwe vormen van gedragsbeïnvloeding via ICT ko-
men ook in het preadvies van Maartje Schermer aan de orde. Daar-
bij gaat het om vormen van telemonitoring, domotica en persuasive 
technology die, zowel in ruimte als in tijd, het soort permanente 
controle creëren waar Marianne Boenink in haar toekomstbeeld al 
naar verwees (zie ook Schuurman e.a. ). Ook Maartje Scher-
mer merkt hierbij op dat het in veel gevallen gaat om controle van 
normaal alledaags gedrag dat mogelijk gevolgen zou kunnen heb-
ben voor ziekte en gezondheid. De ontwikkeling van deze ICT toe-
passingen vindt deels ook buiten de zorg plaats en daarmee ook 
buiten de geijkte reguleringskaders voor medische innovatie. Dat 
geldt misschien nog wel het meest voor de ontwikkeling van persu-
asive technology zoals de hierboven genoemde ‘stresscoach’, waar 
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de grens tussen gezondheidszorg, consumentenmarkt en ‘life style’ 
vager wordt. Maartje Schermer wijst ook nog op een ander belang-
rijk aspect van persuasive technology, namelijk de toenemende 
onzichtbaarheid en alomtegenwoordigheid van de invloed die 
daarvan uitgaat naarmate deze technologie meer ingebed raakt in 
de omgeving of in kleine apparaatjes. Dat roept niet alleen hande-
lingsethische, maar ook belangrijke levensethische vragen op. De 
onzichtbaarheid en alomtegenwoordigheid van persuasive techno-
logy zal het, in de woorden van Maartje Schermer, steeds lastiger 
maken voor gebruikers om zich daartoe te verhouden en zich af te 
vragen in hoeverre de invloed daarvan strookt met eigen waarden 
en eigen opvattingen over het goede leven.

Het zijn juist ook deze levensethische implicaties die 
centraal staan in het betoog van Peter-Paul Verbeek over ambient 
intelligence en persuasive technology in Leven als Bouwpakket 
(Verbeek ). Uitgangspunt in zijn betoog is een mensbeeld dat 
bepaald wordt door een vervagende grens tussen mens en techno-
logie. Technologie heeft de relatie tussen mensen en hun omgeving 
altijd al bemiddeld, maar naarmate ICT in de vorm van ambient in-
telligence en persuasive technology ons bestaan meer doordringt, 
verandert de aard van deze bemiddeling. Het gaat om een vorm 
van bemiddeling waarbij technologie niet meer expliciet wordt ge-
bruikt, maar letterlijk en fi guurlijk netwerkverbindingen met men-
sen aangaat, waarmee een radicale verwevenheid ontstaat tussen 
mens en technologie. Daarmee rijst de vraag in hoeverre mensen 
nog vrij zijn in hun omgang met deze vormen van gedragsbeïnvloe-
dende technologie. Het antwoord van Peter-Paul Verbeek is dat 
vrijheid hier begrepen moet worden als het vermogen van mensen 
om vorm te geven aan hun eigen bestaan en zich daarmee uiteen te 
zetten in en door middel van deze onontkoombare verwevenheid 
met technologie. Met andere woorden, gebruikers moeten manie-
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ren vinden om zich te verhouden tot de invloed die persuasive tech-
nology op hun dagelijks leven heeft, en zich daarbij bezinnen op de 
vraag welke idealen ze in de omgang met deze technologie willen 
verwezenlijken. Veel sterker dan tot nu toe gebruikelijk is, zo con-
cludeert Peter-Paul Verbeek, zal ethiek zich hierbij moeten richten 
op de levensethische vraag naar publieke visies op het goede leven en 
de rol die technologie daarin speelt.

Nieuwe uitdagingen?
Vanuit het NBIC perspectief hebben we ons in dit hoofdstuk aan 
de hand van het RvE rapport verplaatst van het in de bio-ethiek 
gebruikelijke ‘bioperspectief ’, naar een neuro-, nano- en infoper-
spectief. In hoeverre leveren de nieuwe vormen van meetbaarheid 
en maakbaarheid die we daarbij tegenkomen ook nieuwe uitda-
gingen op voor de bio-ethiek en biopolitiek? Deze nieuwe vormen 
van meetbaarheid en maakbaarheid zijn niet alleen verbonden met 
wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in de ver-
schillende NBIC domeinen, maar ook met een veranderende orde 
in de gezondheidszorg. Naarmate we ons verder verplaatsen tussen 
de verschillende perspectieven komen we niet alleen steeds meer 
omvattende wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen 
tegen, maar ontstaat ook het beeld van een gezondheidszorg die 
steeds meer doordringt in het alledaagse leven. Tegelijkertijd zien 
we daarbij een grensvervaging optreden tussen medische zorg en 
het alledaagse bestaan. Ook doet zich hierbij op een andere, nog 
meer algemene manier een grensvervaging voor in de relatie tussen 
mens en techniek.

Wat betekent dit nu voor de bio-ethiek en biopolitiek, 
zowel waar het gaat om handelingsethiek als om levensethiek? 
In de verhaallijn van dit hoofdstuk knoopten we aan bij het werk 
van het Bio-ethiek Comité van de Raad van Europa waarin bio-
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ethische vraagstukken vanuit een handelingsethisch perspectief 
zijn en worden uitgewerkt in een bindend biopolitiek kader voor de 
biomedische wetenschappen. Dit regelgevende kader vormt omge-
keerd ook een belangrijk uitgangspunt voor bio-ethische refl ectie 
op zich ontwikkelende praktijken in de biomedische wetenschap-
pen. Om de uitdagingen te begrijpen die zich voor de bio-ethiek in 
deze handelingsethische context kunnen voordoen, moeten we on-
derscheid maken tussen meer en minder (eenduidig) gereguleerde 
situaties (van Est & Stemerding ).

Maartje Schermer merkte al op dat, voor zover de be-
sproken NBIC gedreven ontwikkelingen plaats vinden binnen het 
biomedische domein, ze ook zullen vallen binnen de gangbare 
medisch-ethische vormen van regulering. In deze situatie zal de 
ethiek zich relatief makkelijk kunnen verplaatsen naar nieuwe 
vraagstukken die door deze ontwikkelingen worden opgeroepen en 
deze vraagstukken kunnen doordenken op basis van ervaringen die 
binnen dit medisch-ethische regime al met andere vraagstukken 
zijn opgedaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste ontwikkelin-
gen op het gebied van de neurotechnologie en ook voor veel van de 
ontwikkelingen op het gebied van de moleculaire geneeskunde. De 
kwesties van integriteit, autonomie, verantwoordelijkheid en pri-
vacy die hierbij aan de orde zijn klinken in veel opzichten dan ook 
tamelijk vertrouwd. Maar we hebben ook gezien dat in sommige ge-
vallen de in de zorg gangbare handelingsethische uitgangspunten 
minder verplaatsbaar zijn, zoals bij het gebruik van neurotechnolo-
gie door consumenten buiten het medische domein, en bij geïnfor-
meerde toestemming voor het (toekomstig) gebruik van medische 
gegevens in complexe ‘big data’ netwerken. In deze gevallen zijn 
de uitdagingen voor de bio-ethiek en biopolitiek groter omdat ook 
antwoord gegeven moet worden op de vraag in hoeverre (mogelijk 
andere) beschikbare kaders (meer) geëigend zijn, of omdat zelfs 
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nieuwe, meer gepaste kaders ontwikkeld moeten worden (zie het 
eerder genoemde preadvies van Tsjalling Swierstra over het gebruik 
van lichaamsmateriaal).

Deze uitdagingen doen zich in het bijzonder voor waar 
NBIC gedreven ontwikkelingen bijdragen aan een veranderende 
orde in de gezondheidszorg en bestaande grenzen tussen het medi-
sche domein en het alledaagse leven doen vervagen. Ook dat roept 
vragen op over de toepasbaarheid en gepastheid van bestaande 
handelingsethische vormen van regulering. Zo merkt Marianne 
Boenink op dat met het ontstaan van praktijken van levenslange 
monitoring, gezonde mensen tegelijkertijd wandelende proefper-
sonen zullen worden omdat in deze praktijken de vaststelling van 
referentiewaarden voor gezondheid en ziekte een hoogstpersoon-
lijk karakter krijgt. Wat wordt ingezet als een nieuwe vorm van zorg 
ontwikkelt zich zo tegelijkertijd tot een nieuwe vorm van medisch 
onderzoek met mensen. De grens tussen zorg en onderzoek wordt 
daarmee zeer diff uus en de vraag rijst dan welke vorm van medi-
sche regelgeving in deze situatie het meest passend is (Boenink 

a). De ontwikkelingen die we signaleerden vanuit het inf-
operspectief leveren voor de bio-ethiek op dit punt zo mogelijk 
nog grotere uitdagingen op. Hier geldt de opmerking van Maartje 
Schermer dat ICT ontwikkeling zich deels onttrekt aan de geijkte 
reguleringskaders voor medische innovatie. Zij ziet in dit opzicht 
een duidelijk contrast tussen de ontwikkeling van een technologie 
als deep brain stimulation en de ontwikkeling van ICT in de zorg. 
Ook al spreekt de eerste ontwikkeling misschien het meest tot de 
utopische of dystopische verbeelding, het is de laatste ontwikke-
ling die de meeste vragen oproept vanwege het alomtegenwoordige 
en weinig zichtbare karakter ervan en vanwege het ontbreken van 
geïnstitutionaliseerde vormen van handelingsethische beoordeling 
en regulering (Schermer ). Deze nieuwe uitdagingen voor de 
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bio-ethiek bespreken we hieronder meer in detail aan de hand van 
de elektronische ‘lichaamscoach’, één van de voorbeelden in het bo-
vengenoemde Rathenau rapport over e-coaching.

De opkomst van de e-coach
Naarmate gedrag steeds meer digitaal in kaart kan worden ge-
bracht kunnen computers ons ook meer zicht geven op ons eigen 
gedrag en ons helpen het te verbeteren. Vooral op het gebied van 
gezondheid en leefstijl is er inmiddels een bloeiende markt ont-
staan voor digitale ondersteuning van gedragsverandering. In de 
vorm van slimme armbandjes, weegschalen en apps voor compu-
ters en smartphones, beleven we de opkomst van een nieuw soort 
coaches: e-coaches (Timmer e.a. ). Als nieuwe ontwikkeling 
staat e-coaching daarbij in een al veel oudere traditie van coaching 
en ondersteuning op het gebied van fi tness, relaties, loopbanen en 
schuldhulpbegeleiding. Ook het meten, kwantifi ceren en analy-
seren van gedrag staat al in een lange wetenschappelijke traditie 
die in een geheel eigentijdse vorm is opgedoken in de vorm van de 
Quantifi ed Self-beweging. Het gaat hier om ‘self-knowledge throu-
gh numbers’, waarbij de aanhangers van deze beweging met groot 
enthousiasme metingen verrichten aan het eigen lichaam, gehol-
pen door steeds kleinere en krachtiger sensoren (steeds meer ook 
geïntegreerd in smartphones), en daarbij de meetgegevens delen, 
combineren en analyseren op het internet en in de `cloud’.

In het toekomstbeeld van de e-coach wordt niet alleen dit 
proces van zelf-meten, monitoren en analyseren steeds meer ge-
automatiseerd, maar wordt er ook een coachend aspect aan toege-
voegd, waarbij de gebruiker door middel van gedigitaliseerde coa-
chingsstrategieën wordt aangezet tot gedragsverandering. Terwijl 
de eerste generatie e-coachingsapplicaties op de markt is gebracht, 
wordt in onderzoeksprojecten gewerkt aan een volgende generatie 
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van ‘computer-supported lifestyle coaching applications’, zoals in 
Nederland in het kader van het Partnershipprogramma Healthy 
Lifestyle Solutions waarin Philips Research, Technologiestichting 
STW en het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie (NIHC) met 
elkaar samenwerken. Onder het motto ‘meten, monitoren en mo-
tiveren’ wordt gewerkt aan sensoren die zo onopvallend mogelijk 
gedrag, lichaamsfuncties, cognitie en gevoelens van de gebruiker 
in kaart brengen, en aan de vertaling van deze meetgegevens in 
persoonlijke feedback door een e-coachapparaat. Slimme meet- en 
analyse-instrumenten worden daarbij gekoppeld aan kennis over 
cognitie, psychologie en coaching in persuasive technology, met als 
doel om op basis van kennis over de gebruiker precies de juiste over-
tuigende strategie te kunnen kiezen bij het aanzetten tot gedrags-
verandering. Sensoren en meettechnologieën die voorheen werden 
ingezet in het medische domein, verschijnen met de e-coach in 
goedkopere varianten op de consumentenmarkt. De ontwikkeling 
van de e-coach past daarmee in de trend van grensvervaging tussen 
het consumenten- en zorgdomein.

E-coaching kan daarbij een radicale verandering be-
werkstelligen van de bestaande professionele coachingspraktij-
ken, waarin op basis van een klassieke hulpverlener-cliënt relatie 
– via refl ectie, oefening en advies – in direct onderling contact 
wordt toegewerkt naar de gewenste gedragsverandering (Kool e.a. 

b). E-coaches kunnen om te beginnen worden ingezet ter aan-
vulling op een bestaand coachingstraject. Bewegingsapps kunnen 
bijvoorbeeld het werk van een professionele coach, zoals een diëtist 
of sportschoolinstructeur, ondersteunen door de cliënt te voorzien 
van continue begeleiding, waarmee ook buiten de traditionele be-
perkte coachingsmomenten om ‘just-in-time’ feedback kan worden 
geleverd. Coaching wordt zo niet alleen intensiever, maar ook in-
vasiever, werkt door in het alledaagse leven. De e-coach kan ook, 
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als apparaat of app, de gebruiker geheel zelfstandig van informatie 
en advies voorzien en daarmee de toegankelijkheid en het bereik 
van coaching aanzienlijk vergroten. Coaching in digitale vorm is 
eenvoudig schaalbaar en kan zich richten op een brede groep van 
gebruikers die behoefte hebben aan ondersteuning en optimalise-
ring van alledaags gedrag, zonder dat er sprake is van ‘problemen’.  
Tegelijkertijd zal de coachingsrelatie daarbij niet langer meer al-
leen uit cliënt en coach bestaan. De menselijke coach is nu ver-
vangen door een apparaat, aangeboden door commerciële partijen 
die coaching niet als core business hebben. De gebruiker heeft dus 
niet alleen meer te maken met een (e-)coach, maar ook met de 
exploitant en vaak ook met een netwerk van partijen daaromheen.3 
De e-coach kan dus worden ingevoegd in een bestaande praktijk 
of ingepast in het eigen leven, maar transformeert die praktijk en 
dat leven ook.

Een volgende stap zou kunnen zijn dat e-coaches niet 
alleen door individuele gebruikers, maar ook op collectief niveau 
worden toegepast, waarbij werkgevers of overheden het gebruik 
stimuleren of zelfs verplicht stellen. We noemden dit scenario eer-
der al bij het voorbeeld van de stresscoach uit ons RvE rapport. Er 
zijn al voorbeelden van verzekeraars die gebruik maken van digi-
tale monitoring van leefstijl of rijstijl, waarmee klanten betaalde 
premie kunnen terugverdienen. Met de huidige e-coaches staan 
we nog maar aan het begin van een ontwikkeling die uiteindelijk 
zou kunnen leiden tot een alomtegenwoordige aanwezigheid van 
gedragsbeïnvloedende technologie. Ambient intelligence roept 
hierbij een toekomstbeeld op waarin alle apparaten die we gebrui-
ken en de ruimten waarin we ons bevinden voorzien zijn van ICT 
die in staat is om op ons gedrag te anticiperen en zich aan ons aan 
te passen. Aldus zou met de opkomst van slimme omgevingen het 
ideaal van ‘meten, monitoren en motiveren’ in de vorm van am-

3 Onderzoek uit 2013 naar de 20 meest populaire gezondheidsapps, waaronder Run-
keeper en Fitbit, wees uit dat via deze apps data werden gedeeld met ruim 70 par-
tijen (Kool e.a. 2014a).
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bient pursuation integraal onderdeel kunnen worden van onze 
leefomgeving.

De elektronische lichaamscoach als uitdaging voor de bio-ethiek
E-coaching zien we o.a. opkomen in bestaande praktijken van li-
chaamsmanagement (Voerman ). Het gaat hierbij om praktij-
ken waarbij mensen hun eet- en beweeggedrag onder controle (wil-
len) houden om redenen die met gezondheid en uiterlijk te maken 
hebben. Deze praktijken zijn zeer divers en worden gekenmerkt 
door veel wetenschappelijk meningsverschil en onzekerheid over 
afvallen en bewegen als strategieën voor lichaamsmanagement. 
Deze meningsverschillen en onzekerheid vertalen zich in een bre-
de verscheidenheid aan methoden en al of niet daarbij betrokken 
begeleiders. Wat de gebruikers betreft is het onderscheid belang-
rijk tussen patiënten met een medisch probleem, en consumenten 
die zonder medische indicatie om gezondheids- of andere redenen 
aan lichaamsmanagement willen doen.

Elektronische lichaamscoaches zijn er zowel op het ge-
bied van fi tness als van voeding. De markt op fi tnessgebied wordt 
beheerst door draagbare meters (‘wearables’) om pols, arm of heup 
voor de registratie van beweging, afgelegde afstand, hartslag, tem-
peratuur en vochtafgifte. Lichaamscoaches die zich op voeding 
richten helpen gebruikers via een app om bij te houden wat zij 
eten en drinken, en ook met systemen waarin geconsumeerde en 
verbrande calorieën worden gekoppeld aan gewichtsverandering. 
Aansprekende terugkoppeling vindt plaats door de geanalyseerde 
informatie zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren en ook spel- of 
competitie-elementen in te brengen. Een volwaardige elektroni-
sche lichaamscoach zou idealiter de gebruiker in staat moeten stel-
len om persoonlijke wensen of waarden te vertalen naar concrete 
doelstellingen waar de terugkoppeling op wordt ingesteld. In de 
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praktijk is er van een dergelijke fl exibiliteit (nog) nauwelijks sprake.
Ook in het geval van de lichaamscoach kunnen derde 

partijen een rol gaan spelen. We kunnen hierbij denken aan voe-
dingsproducenten voor wie aanwezigheid van hun producten in de 
databases van elektronische voedingscoaches een belangrijk mar-
ketingdoel kan worden. Ook zorgverzekeraars zouden lichaams-
coaching kunnen gaan inzetten om gebruikers aan te zetten tot 
gezonder gedrag in ruil voor lagere premies. Tenslotte zijn de data 
die door lichaamscoaches over gebruikers verzameld worden inte-
ressant voor medische en marketing onderzoekers. E-coaches kun-
nen dus ook op het gebied van lichaamsmanagement leiden tot een 
veranderende praktijk. Wat zijn hierbij nu de nieuwe uitdagingen 
voor de bio-ethiek?

In zijn analyse van de normatieve implicaties van de elek-
tronische lichaamscoach maakt Sander Voerman onderscheid 
tussen problemen waarmee bestaande praktijken van lichaams-
management al mee te kampen hebben en vraagstukken die wel 
degelijk nieuw zijn. Als bekende problemen noemt hij de betrouw-
baarheid van de gehanteerde methoden en de sociale en estheti-
sche normen waar bestaande praktijken van lichaamsmanagement 
van doortrokken zijn. Over de kwestie van betrouwbaarheid kun-
nen we hier kort zijn. De meningsverschillen en onzekerheden die 
de bestaande praktijk kenmerken worden door de geïntroduceerde 
vormen van e-coaching eerder gereproduceerd dan verminderd, 
ondanks de schijn van exactheid die sommige van deze systemen 
aan de getoonde data en analyses verlenen. Op de normen ten aan-
zien van het eigen lichaam komen we in het volgende hoofdstuk 
nog terug bij de bespreking van de levensethische implicaties van 
de elektronische lichaamscoach.

De vraagstukken die Sander Voerman als nieuw signa-
leert hebben alles te maken met het nieuwe netwerk van belangen 
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dat zich vormt rondom e-coaches, waarbij zich voor de gebruikers 
nieuwe handelingsethische vraagstukken voordoen met betrek-
king tot autonomie en privacy. Waar in de traditionele coachings-
praktijk alles draait om de relatie tussen coach en cliënt, dienen 
zich in de e-coachingspraktijk nieuwe stakeholders aan. Hoewel 
deze partijen voor de gebruiker veelal onzichtbaar blijven, brengen 
ze wel confl icterende belangen met zich mee (Kool e.a. b). 
Voor de exploitant van e-coachingsapplicaties is het product niet 
zozeer coaching, maar gaat het om de gegevens die tijdens de coa-
ching worden verzameld. Er ontstaan nieuwe verdienmodellen, 
waarbij niet de applicaties, maar de gegevens de belangrijkste in-
komensbron worden en waarmee ook andere commerciële partijen 
deel van het netwerk worden. Ook voor onderzoeksinstellingen of 
zorgverzekeraars kunnen de persoonlijke en medische gegevens 
van gebruikers interessant zijn.

De vraag is hoe in dit ondoorzichtige krachtenveld de au-
tonomie van de gebruikers van e-coaching gewaarborgd kan wor-
den. Hoewel een gebruiker op de belangenloosheid van coachings-
adviezen moet kunnen vertrouwen, is dat in de e-coachingspraktijk 
niet langer meer vanzelfsprekend. Bovendien, als we inderdaad een 
toekomst tegemoet gaan waarin de beïnvloeding door e-coaches 
steeds alomtegenwoordiger en subtieler wordt, kunnen we steeds 
minder spreken van ‘gebruikers’ en rijst eens te meer de vraag hoe 
respect voor autonomie nog gewaarborgd en e-coaching nog een 
vrije keuze kan blijven. In zijn bijdrage benadrukt Sander Voerman 
daarbij dat het in de discussie over e-coaching niet alleen over be-
scherming van autonomie moet gaan, maar ook over de bevorde-
ring daarvan. Bij het gebruik van lichaamscoaches, moet de gebrui-
ker zelf kunnen besluiten wat de gezondheidsdoelen zijn die in de 
coaching worden nagestreefd, of op zijn minst goed geïnformeerd 
zijn over de meer generieke gezondheidsdoelen die in lichaamscoa-
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ches worden verondersteld.
Ook vertrouwelijkheid als kenmerk van de traditionele 

coach-cliënt relatie is in de e-coachingspraktijk niet meer vanzelf-
sprekend. En ook hier geldt dat gebruikers geen of weinig zicht 
hebben op waar data worden opgeslagen, met wie ze worden ge-
deeld, en aan wie ze worden verkocht. Naarmate deze datastromen 
complexer en diverser worden, wordt ook het eff ectief beveiligen 
steeds complexer. Niet alleen de sociale privacy komt hiermee in 
het geding, maar ook de onschendbaarheid van de integriteit van 
het lichaam waar de lichaamscoach gegevens aan onttrekt.

Hoewel vraagstukken van autonomie en privacy als zoda-
nig uiteraard niet nieuw zijn, doen ze zich hier wel in een nieuwe 
gedaante voor. Wat nieuw is, is het krachtenveld waarin deze vraag-
stukken worden opgeroepen, waarin verschillende contexten van 
het persoonlijk leven, zorg, bedrijvigheid en wetenschap vermengd 
raken en grensvervaging optreedt tussen het medische domein 
en het alledaagse leven. Daarmee wordt het onduidelijk op welke 
manier bestaande vormen van regelgeving op dit krachtenveld 
van toepassing zijn. In zijn discussie over privacy spreekt Sander 
Voerman bijvoorbeeld over het graduele onderscheid tussen meer 
en minder klinische toepassingen van e-coaching. Of hierbij de 
strenge regelgeving voor de opslag van medische data maatgevend 
is, dan wel het veel minder gereguleerde doen en laten van bedrij-
ven, hangt af van hoe de grens tussen de meer en minder klinische 
toepassingen getrokken wordt. In het zich ontwikkelende krach-
tenveld van e-coaching zullen wij ons daarbij vaak bevinden in een 
schemergebied tussen verschillende praktijken en de daarmee ver-
bonden vormen van regelgeving. De opkomst van e-coaching stelt 
ons dus zowel in de bio-ethiek als in de biopolitiek voor nieuwe 
handelingsethische uitdagingen.

In antwoord op deze uitdagingen worden in het slothoofd-
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stuk van het e-coach rapport de bestaande codes van de traditione-
le coachingspraktijk als leidraad genomen voor de waarborging van 
kwaliteit, autonomie en privacy, integriteit en verantwoordelijk-
heid in de opkomende praktijken van e-coaching (Kool e.a. b). 
De auteurs concluderen dat deze codes, en de daarin vastgelegde 
waarden, een zeer bruikbaar kader bieden voor het reguleren van 
de nieuwe opkomende praktijken. Ethiek lijkt zich in dit geval dus 
tamelijk probleemloos te laten verplaatsen van een bestaande naar 
een nieuwe situatie. De analyse van Sander Voerman laat zien dat 
deze verplaatsing misschien toch minder probleemloos is dan hier 
wordt voorgesteld. Zoals we zagen, maakte hij bij de traditioneel 
bestaande praktijken van lichaamsmanagement onderscheid tus-
sen praktijken die zich richten op patiënten en op consumenten. 
In zijn visie is dit onderscheid vanuit handelingsethisch perspec-
tief cruciaal omdat burgers andere verwachtingen mogen hebben 
in hun rol van patiënt dan in hun rol van consument. Klinische 
diensten en toepassingen vragen om strikte regulering waarbij de 
overheid garandeert dat zorgverlening wetenschappelijk en mo-
reel verwantwoord is. De consument, aan het andere einde van het 
spectrum, moet ona  ankelijker kunnen zijn, met de overheid in 
een niet meer dan wakende rol om consumenten te beschermen 
tegen mogelijke misleiding en veiligheidsrisico’s. In dit licht, stelt 
ook Sander Voerman vast dat praktijken van e-coaching zich niet 
(meer) heel duidelijk aan een van de uiteinden van dit spectrum 
bevinden. Het onderscheid tussen patiënt en consument wordt 
in deze praktijken dus lastiger en daarmee de handelingsethische 
uitdagingen ingewikkelder. Sander Voerman spreekt hier van een 
spanning tussen “het recht van meer ona  ankelijke consumenten 
om eigen vergissingen te maken” (of eigenwijs te zijn) en “het recht 
van meer a  ankelijke patiënten op wetenschappelijk en moreel 
verantwoorde zorg” (Voerman : p. - ).4

4 In een bijdrage over de ‘genetwerkte patiënt’ voor een binnenkort te verschijnen 
Rathenau bundel over de Meetbare Mens, laat Marjolijn Heerings zien hoe ook 
diabetespatiënten in een proces van digitalisering van de zelfzorg geleidelijk aan 
steeds meer deel worden van een zich uitbreidend netwerk van klinische onder-
zoekers, medisch-technologische bedrijven en data-service bedrijven. Als consu-
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Hierbij past ter afsluiting nog de kanttekening dat de 
consument in dit spanningsveld eerder minder dan meer ‘ona  an-
kelijk’ wordt, gezien het – voor een belangrijk deel onzichtbare – 
netwerk van actoren en belangen waarin praktijken van e-coaching 
zijn ingebed. Dat roept de vraag op of consumenten én patiënten 
in de nieuwe e-coachingspraktijken niet zelf daadwerkelijk meer 
zeggenschap en controle zouden moeten krijgen over hun eigen 
gegevens (Hafen et al. ; Heerings ). Verplaatsing van het 
traditionele handelingsethische kader van bestaande coachings-
praktijken naar deze nieuwe praktijken levert ook in dit opzicht dus 
nieuwe uitdagingen op.

En nu: van handelings- naar levensethiek
In de verhaallijn van dit hoofdstuk dienden zich voor de bio-ethiek, 
zoals we gezien hebben, niet alleen handelingsethische uitdagin-
gen aan. Met de verschuiving van het perspectief van neuro, naar 
nano en info, heeft ons verhaal zich bewogen van de medische naar 
de alledaagse leefwereld en kwamen we voor de (bio)ethiek, met 
name in de bijdrage van Peter-Paul Verbeek, ook uitdagingen tegen 
op het vlak van de levensethiek. Dat brengt ons in het volgende 
hoofdstuk op de tweede verhaallijn van dit preadvies.

ment van commerciële data- dienstverlening in dit netwerk schuift ook de patiënt 
in dit geval geleidelijk op naar een tussenpositie in het spectrum.
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We beleven een historisch omslagpunt waarop de afstand tussen 
technologie en onszelf in hoog tempo kleiner wordt. Dat is de cen-
trale stelling van het essay Intieme Technologie dat het Rathenau 
Instituut afgelopen jaar liet verschijnen (Van Est e.a. b). Ge-
dreven door NBIC convergentie nestelt technologie zich in toe-
nemende mate in en tussen ons, draagt technologie steeds meer 
kennis in zich over ons, en handelt technologie ook steeds meer 
zoals wij. Vanuit deze verschillende perspectieven van technologie 
in, tussen, over en als, verkent dit essay onze toenemende intimiteit 
met technologie. Met dit essay als uitgangspunt zoeken we in dit 
hoofdstuk om te beginnen antwoord op de vraag hoe we die toene-
mende intimiteit met technologie precies moeten duiden. We ver-
plaatsen ons daarbij naar de techniekfi losofi e zoals besproken door 
Peter-Paul Verbeek in zijn boek De Grens van de Mens ( ). In 
zijn verhaal speelt technologie een steeds grotere rol in de manieren 
waarop wij onszelf als mens kunnen ‘temmen’. De ethische vraag 
die zich daarbij opdringt is niet hoe wij moeten handelen, maar wat 
wij – in onze fundamentele verwevenheid met technologie – van 
onszelf en ons bestaan willen maken. Daarmee bewegen we ons van 
een handelingsethische naar een levensethische context. Wat bete-
kent dit voor de bio-ethiek? Voor een meer gedetailleerde bespre-
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king van die vraag richten we ons ook in dit hoofdstuk op praktijken 
van e-coaching, in het bijzonder op de manier waarop deze praktij-
ken bijdragen aan nieuwe vormen van leefstijlpolitiek. In hoofdstuk 

 besluiten we dit preadvies met een bespreking van de biopolitieke 
implicaties van de door ons besproken ontwikkelingen.

Een wilde cyborg?
Waar de techniek van de industriële revolutie vooral gericht was 
op beheersing van onze natuurlijke omgeving, richt de informatie-
revolutie zich veel meer naar binnen, op onze lichamen en sociale 
omgeving. Met dit vertrekpunt is het essay over intieme techno-
logie eveneens een verhaal over nieuwe vormen van meetbaarheid 
en maakbaarheid, waarbij technologie steeds meer in, tussen, over 
en als ons kruipt. De intimiteit waar het essay over gaat straalt niet 
alleen maar warmte uit. In het verhaal zit ook heel veel kou, waarte-
gen we onszelf in bescherming moeten nemen. We ontkomen met 
onze lichamen, breinen en sociale wereld niet langer aan de wetten 
van de wetenschap en markt. Intiem kan ook intimiderend zijn of 
zelfs totalitair. Er zijn machtige partijen die onze intieme leefwe-
reld koloniseren. We lopen gevaar object te worden van een aan ons 
opgelegd regime van normalisering en optimalisering.

Toch is het essay vooral een pleidooi om de intimiteit van 
technologie te omarmen, maar wel op onze eigen voorwaarden. Juist 
omdat intieme technologie zo in, tussen, over en als ons kruipt, ko-
men we op indringende wijze voor de vraag te staan wie wij willen 
zijn en hoe we daar in ons alledaagse leven vorm aan willen geven. 
Hoe houden we de koude kanten buiten de deur en kunnen we de 
warme kanten koesteren? We moeten niet alleen ruimte bevechten 
tegenover, maar ook een verhouding aangaan met intieme techno-
logie. Intieme Technologie gaat over vrijheid, privacy en het recht 
om met rust te worden gelaten, maar het gaat vooral ook over le-
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vensethiek, over de vraag hoe we in een intieme relatie met tech-
nologie, als ‘cyborgs’ toch nog ‘wild’ kunnen zijn. Dat klinkt als een 
allerindividueelst levensproject dat zich vooral achter de voordeur 
afspeelt. Maar wat nu als met intieme technologie, en het internet 
der dingen, ook de voordeur steeds minder een grens is die we kun-
nen trekken tussen onszelf en de wereld om ons heen? Dan wordt 
levensethiek steeds meer een kwestie van politiek, van een ‘strijd 
om ons lichaam en gedrag’. Ook dat is de boodschap van Intieme 
Technologie. Moeten we daarbij ethische grenzen opnieuw door-
denken, zoals het essay stelt, of is dat juist onbegonnen werk in een 
tijd van radicale verwevenheid tussen mens en machine? Dat laatste 
is de stelling van Peter-Paul Verbeek in De Grens van de Mens, aan 
de hand waarvan we de levensethische en biopolitieke implicaties 
van intieme technologie hieronder nog verder zullen verkennen.

De grens van de mens
De techniekethiek die Peter-Paul Verbeek ontwikkelt in zijn boek 
over de grens van de mens is geworteld in een techniekfi losofi e 
waarin techniek en mens begrepen worden als verschijnselen die 
elkaar van oudsher hebben gevormd. Techniek is als antropologisch 
gegeven verbonden met de geschiedenis van de menselijke condi-
tie en mensen zullen steeds weer nieuwe manieren moeten vinden 
om vorm te geven aan hun technologisch bemiddelde bestaan. He-
dendaagse technologische ontwikkelingen geven daarbij aan deze 
bemiddeling een radicale wending. Waar deze bemiddeling altijd 
vorm heeft gekregen in het menselijk gebruik van techniek, zien 
we in de ontwikkeling van de nieuwste technologieën confi guraties 
ontstaan die niet meer als gebruiksrelatie te karakteriseren zijn. Pe-
ter-Paul Verbeek spreekt van ‘onderdompeling’ en ‘versmelting’ als 
nieuwe confi guraties die kenmerkend zijn voor omgevingstechno-
logie zoals Ambient Intelligence en Persuasive Technology en voor 
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technologieën die hun werk doen in het lichaam, zoals hersenelek-
troden, pacemakers en kunstmatig gekweekt weefsel. Beide bewe-
gingen – naar de omgeving en naar het lichaam – doen de grens 
tussen mens en technologie vervagen.

Deze techniekfi losofi sche duiding heeft ook implicaties 
voor de techniekethiek. We kunnen onze relatie met technologie 
niet begrijpen in termen van een klassieke humanistische ethiek 
waarin mensen als autonome (redelijke) subjecten tegenover een 
wereld van (technologische) objecten wordt geplaatst. Wat we no-
dig hebben is een post-humanistische ethiek waarin de relatie tus-
sen techniek, mens en moraal op andere manieren wordt gedacht 
en het handelen van de mens niet alleen voortkomt uit morele 
overwegingen, maar ook uit technologische bemiddeling. Vanuit 
dit perspectief pleit Peter-Paul Verbeek voor een techniekethiek 
die op goede en verantwoorde wijze vorm geeft aan de verweven-
heid van mens en techniek. Deze post-humanistische ethiek neemt 
op die manier afscheid van ethiek als ‘grensbewaker’, waarin ethiek 
de taak heeft om ervoor te waken dat technologie niet te ver het 
domein van de mens binnendringt. Daar komt een levensethische 
kernvraag voor in de plaats: wat willen wij maken van onszelf en 
van ons bestaan in de moderne, radicale verwevenheid van mens 
en techniek?

Dat brengt ons op de vraag naar de betekenis van deze 
levensethische wending voor de bio-ethiek. Op dit punt kunnen 
we aanknopen bij de bespreking, in De Grens van de Mens, van 
de roemruchte lezing van Peter Sloterdijk over de ‘Regels voor het 
mensenpark’. Daarin probeert ook Sloterdijk te ontsnappen aan het 
humanistische mensbeeld door tegenover het talige aspect van het 
mens-zijn het lichamelijke aspect te benadrukken. Als talig project 
heeft het humanisme in de ogen van Sloterdijk gefaald bij het ‘tem-
men’ van de mens, terwijl de moderne biotechnologie steeds meer 
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mogelijkheden opent bij het ‘telen’ van de mens. In dit tijdperk van 
de biotechnologie volstaat het niet meer om na te denken over het 
opvoeden en beschaven van de mens, maar zullen we ons ook moe-
ten bezinnen op de manier waarop we richting willen geven aan de 
voortplanting van de mens. Hoe gaan we om met de toenemende 
mogelijkheden om in te grijpen in de menselijke natuur? Waar 
Sloterdijk in zijn Mensenpark lezing het technologische telen te-
genover het talige temmen van de humanisten lijkt te plaatsen, be-
nadrukt Peter-Paul Verbeek vanuit zijn eigen post-humanistische 
perspectief dat niet alleen het telen van het biologische leven, maar 
ook het temmen van het existentiële, alledaagse leven van de mens 
door technologie bemiddeld is. Dit gezichtspunt vergroot ook voor 
de bio-ethiek het eigen speelveld. Niet alleen de technologisch be-
middelde voortplanting verdient aandacht van de bio-ethiek, maar 
zeker ook de nieuwe manieren waarop technologie bijdraagt aan 
het temmen van ons lichaam en gedrag.

Of het nu om het telen gaat van de mens of om het tem-
men, in beide gevallen, zo benadrukt Peter-Paul Verbeek, draagt 
technologie bij aan de manier waarop wij antwoord geven op de 
vraag naar het goede leven. Mensen geven vorm aan zichzelf door 
steeds nieuwe relaties met technologie aan te gaan. Op deze manier 
geformuleerd lijkt het vormgeven aan onze levensethische relaties 
met technologie opnieuw een allerindividueelst project te zijn. In 
dit opzicht is het onderscheid tussen telen en temmen belangrijk 
en verhelderend. Bij het telen hebben we het over sociale praktij-
ken van technologisch bemiddelde voortplanting – zoals prenatale 
diagnostiek of IVF – waarin inderdaad alles er op gericht is om 
individuen zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor eigen 
beslissingen daarover. De bio-ethiek ontpopt zich hier bij uitstek 
als een ethiek van zelfstilering waarin individuen worden geacht te 
handelen vanuit een eigen visie op wat een goed leven is. Daarbij 
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doen zich met de toenemende verwevenheid van mens en techniek 
uiteraard wel nieuwe vragen en spanningen voor. Als wij als ouders 
steeds vaker beslissingen nemen over het leven van anderen als on-
geboren kinderen, leggen we dan niet aan anderen een oordeel op 
over de vraag wat voor leven wel of niet de moeite waard is geleefd 
te worden en ontstaat er dan niet een onwenselijke asymmetrie tus-
sen ‘telers’ en ‘geteelden’? De kwestie werd door Sloterdijk zelf op-
geworpen en ook de uiterst felle discussies die op zijn lezing volg-
den draaiden om deze vraag.

Toch kunnen we stellen dat deze vraag eigenlijk nog veel 
urgenter is als we kijken naar sociale praktijken waarin het niet 
over telen, maar over temmen gaat. In de wereld van het internet 
der dingen wordt aan onze levens steeds meer vorm gegeven in 
ontwerppraktijken die aan ons zicht onttrokken zijn en waarin 
‘programmeurs’ en ‘geprogrammeerden’ in een uiterst asymme-
trische relatie tegenover elkaar staan (Van ‘t Hof ). Dat bete-
kent dat we niet alleen de relatie tussen techniek, mens en moraal 
moeten doordenken als stilering van het ‘zelf ’, maar ook de relatie 
tussen techniek, mens en politiek als stilering van het ‘samenle-
ven’. Met andere woorden, het temmen van de mens vraagt niet al-
leen in de bio-ethiek om een levensethische wending, maar ook in 
de biopolitiek. Biopolitiek heeft hierbij dan niet de betekenis die 
we er in de eerste verhaallijn aan gaven, in termen van regulering, 
maar heeft betrekking op de in ons eerste hoofdstuk genoemde 
notie van leefstijlpolitiek. Politiek verwijst hier bovendien niet 
zozeer naar gouvernementele praktijken, maar naar de manier 
waarop in het maatschappelijk krachtenveld door verschillende 
partijen aan ons samenleven vorm gegeven wordt via allerlei tech-
nologisch bemiddelde materiële praktijken. Aan de hand van de 
al besproken elektronische lichaamscoach werken we dit thema 
hieronder nog verder uit.
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De elektronische lichaamscoach in levensethisch perspectief
In zijn studie van de gezondheidscoach gaat Sander Voerman ook 
uitgebreid in op de levensethische kant van het meten, verzamelen 
en tonen van data waarmee gebruikers een specifi ek perspectief 
wordt geboden op het eigen lichaam. We zagen in het vorige hoofd-
stuk dat e-coaching systemen in de praktijk (nog) niet voldoen aan 
het door Sander Voerman geformuleerde ideaal dat gebruikers in 
staat moeten zijn om eigen doelstellingen te kiezen waar ze met 
behulp van het systeem naar toe willen werken. Maar bij dat ideaal 
werpt hij ook de vraag op in hoeverre bij e-coaching de eigen doe-
len van gebruikers inderdaad leidend moeten zijn, als het systeem 
juist bedoeld is om hen te helpen om ‘betere’ keuzes te maken. 
Hij verwijst hierbij naar een in de medische ethiek veel bespro-
ken spanning tussen libertarisme en paternalisme. Waar de eerste 
positie het belang van de patiënt gelijk stelt aan de keuzes die de 
patiënt maakt, houdt de tweede positie de mogelijkheid open dat 
de zorgaanbieder beter weet wat goed is voor de patiënt dan de pa-
tiënt zelf. Als we deze spanning niet vanuit een handelingsethisch, 
maar vanuit een levensethisch perspectief beschouwen, kunnen we 
het ideaal van (e-)coaching formuleren als bewustwording. Bij de 
lichaamscoach zou het dan moeten gaan, zoals Sander Voerman 
betoogt, om bewustwording van maatschappelijke idealen en nor-
men die van invloed zijn op ons onze eigen ideeën over lichame-
lijkheid en die daarmee onze doelen t.a.v. bijvoorbeeld uiterlijk en 
gewicht meebepalen.

Deze discussie brengt ons terug bij de manier waarop Pe-
ter-Paul Verbeek in Leven als Bouwpakket invulling gaf aan de notie 
van vrijheid in de omgang van mensen met gedragsbeïnvloedende 
technologie. In zijn opvatting betekent vrijheid hier dat gebruikers 
zich bewust moeten kunnen verhouden tot de invloed die gedrags-
beïnvloedende technologie op hun leven heeft. Zijn conclusie is 
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dat ook ethiek zich hierbij veel nadrukkelijker moet verhouden tot 
publieke visies op het goede leven en de rol die technologie daarin 
speelt. Het is dan ook interessant om te zien hoe Sander Voerman 
uitgebreid ingaat op de mogelijke rol van lichaamscoaches in relatie 
tot maatschappelijk geldende idealen ten aanzien van ons lichaam, 
waarbij hij onderscheid maakt tussen idealen met betrekking tot 
ons lichaamsbeeld en ons lichaamsbewustzijn.

Wat betreft ons lichaamsbeeld gaat het om de manier 
waarop ons uiterlijk een prominente maatschappelijke waarde ge-
worden is in de vorm van idealen die voor veel mensen niet haalbaar 
zijn, maar waar ze zichzelf en elkaar wel aan afmeten. De ervaring 
van het eigen lichaam wordt zo vooral een bron van zorg, onzeker-
heid en ergernis. Als e-coaching zich voegt in dit maatschappelijk 
geldende schoonheidsideaal, zou het mensen ertoe kunnen aan-
zetten om zich nog veel obsessiever met hun uiterlijk, gewicht of 
eetgedrag te gaan bezig houden. Zoals een consultatiebureau voor 
het leven in het verhaal van Marianne Boenink gezondheid tot per-
manente bron van zorg zou kunnen maken, zou de lichaamscoach 
dat voor ons uiterlijk kunnen doen. Maar het is ook denkbaar dat 
de lichaamscoach ons lichaam op andere, meer speelse en nieuws-
gierig makende wijze presenteert als iets moois en fascinerends om 
op eigen manier mee aan de slag te gaan.

Als het om ons lichaamsbewustzijn gaat, functioneert het 
lichaam in onze cultuur vooral als middel dat zijn werk doet zon-
der dat je daar al teveel op hoeft te letten. De populariteit van door 
oosterse tradities geïnspireerde methoden om hierin iets te veran-
deren kunnen we zien als de bevestiging van een typisch westers 
gebrek aan lichaamsbewustzijn. Zou ook een e-coach, zo vraagt 
Sander Voerman zich hierbij af, ons lichaamsbewustzijn kunnen 
versterken door ons aan te zetten tot een positieve en nieuwsgie-
rige gerichtheid op het eigen lichaam? Of zou een gekwantifi ceerde 
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blik juist vervreemdend werken en haaks staan op onze eigen li-
chaamsbeleving van binnenuit? Ook hier is het denkbaar dat een 
lichaamscoach juist door een samenspel van inwendige en uitwen-
dige informatie op positieve manier kan bijdragen aan een meer 
bewuste zelfervaring.

Het gaat bij dit alles vooralsnog, zoals ook Sander Voer-
man aangeeft, om speculatie. Maar wat deze speculaties laten zien 
is dat de ontwikkeling en introductie van e-coaches voor de bio-
ethiek belangrijke levensethische vragen oproepen. De opkomst 
van lichaams- en gezondheidscoaches zou bestaande cultureel do-
minante vormen van leefstijlpolitiek kunnen versterken, maar zou 
gebruikers ook kunnen uitnodigen tot zelfstilering vanuit eigen, 
bewust gevormde beweegredenen, voorkeuren en waarden. Voor 
de bio-ethiek ligt hier een interessante uitdaging om de levensethi-
sche implicaties van nieuwe vormen van elektronische lichaams- 
en gezondheidscoaching te onderzoeken en om daarbij ook de 
discussie aan te gaan met ontwerpers over de manieren waarop zij 
daarin als ‘programmeurs’ aan het temmen van gebruikers vorm ge-
ven en zouden kunnen geven.5 

Ruimte scheppen voor zelfstilering of ‘wildheid’ is één 
manier om antwoord te geven op de levensethische kernvraag wat 
wij van onszelf en ons bestaan willen maken in een wereld waarin 
technologie steeds intiemer wordt. Maar bij het beantwoorden van 
deze vraag moeten we ook rekening houden met een toekomst 
waarin e-coaching een meer collectief karakter zou kunnen krij-
gen en waarin ook meer verschillende en moeilijk te onderscheiden 
belangen een rol gaan spelen van consumenten, werkgevers, zorg-
verzekeraars, patiënten en andere partijen. Lichaams- en gezond-
heidscoaches zouden daarbij een belangrijk instrument kunnen 
worden van nieuwe vormen van leefstijlpolitiek die zich richten op 
ondersteuning én optimalisering van ons alledaags gedrag (Kool 

5 Zie voor een vergelijkbaar pleidooi de bijdrage van Peter-Paul Verbeek in Leven als 
Bouwpakket en ook de studies van Nelly Oudshoorn (2011) en Ivo Maathuis (2014) 
van (de spanning tussen) ontwerppraktijken en gebruikerservaringen in de con-
text van telezorg.
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e.a. b). Als we het temmen van onszelf niet aan ‘soft surveil-
lance’ van de markt willen overlaten, zal bio-ethiek zich ook in de 
sfeer van levensethiek moeten bewegen in de richting van biopoli-
tiek. In het slothoofdstuk van dit preadvies pleiten wij dan ook voor 
een actieve rol van de bio-ethiek in een publieke en politieke dis-
cussie over gezondheid en burgerschap in een samenleving waarin 
technologie ons steeds dichter op en onder de huid komt.
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In dit preadavies hebben we twee verhaallijnen gevolgd waarbij de 
eerste in het teken staat van handelingsethiek en in de tweede onze 
aandacht verschuift naar levensethiek. In deze tweede verhaallijn 
hebben we ons laten inspireren door het werk van Peter-Paul Ver-
beek waarin hij voor de ethiek een post-humanistische wending 
bepleit. Als grenzentrekkende handelingsethiek doet de klassieke 
humanistische ethiek in zijn ogen geen recht aan de radicale ver-
wevenheid van mens en techniek. Onze tweede verhaallijn onder-
streept het belang van een post-humanistische wending naar de 
levensethiek, maar tegelijkertijd laat onze eerste verhaallijn zien 
dat voor onze omgang met technologie handelingsethiek ook in de 

ste eeuw nog steeds van grote betekenis is. Het pleidooi van Peter-
Paul Verbeek moeten we eigenlijk vooral opvatten als kritiek op het 
politieke primaat van de handelingsethiek, waarbij in onze liberale 
democratie de levensethiek aan de persoonlijke levenssfeer en de in-
dividuele vrijheid van burgers wordt toevertrouwd (Swierstra ). 
Zoals Bas Heijne onlangs wat mismoedig constateerde, schuift de 
politiek in ons liberaal democratische bestel ethische discussie over 
grote vragen van zich af, terwijl ze zich in zijn ogen – paradoxaal ge-
noeg –steeds meer als morele zedenmeester ontpopt (Heijne ).
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Deze opvatting van levensethiek als privédomein bevre-
digt steeds minder in een tijd waarin, om nogmaals met Bas Heijne 
te spreken, persoonlijke zaken steeds meer onderwerp worden van 
publieke berekening, zowel bij de overheid als het bedrijfsleven. 
We gaan, met andere woorden, in deze opvatting teveel voorbij aan 
de asymmetrie tussen de temmers en de getemden, aan wat Barbara 
Prainsack omschrijft als de ‘soft surveillance’ vanuit een kluwen van 
publieke en private actoren die moeilijk te ontwarren is (Prains-
ack ). In dit licht is het goed om de verhouding tussen hande-
lingsethiek en levensethiek nog wat preciezer te bezien.

Handelingsethiek krijgt in onze samenleving gestalte in 
een liberale biopolitiek, waarbij de overheid het als haar primai-
re taak ziet om individuele vrijheidsrechten te waarborgen en te 
beschermen en daarmee voor burgers ruimte creëert om op eigen 
manier invulling te geven aan levensethiek. Maar a  ankelijk van 
het tijdsgewricht en politieke overtuiging wordt de ruimte voor de 
individuele burger nog wel op verschillende manieren ingekleurd 
met rechten, plichten en verantwoordelijkheden. Op dit punt is de 
historische ontwikkeling interessant van de politiek van ‘gezond-
heid en burgerschap’,  die een voortdurende (bio)politieke strijd 
laat zien over de manier waarop de door individuele vrijheidsrech-
ten opgespannen ruimte moet worden ingevuld in termen van 
individuele en collectieve verantwoordelijkheden (Oosterhuis & 
Huisman ). Deze geschiedenis laat zien hoe aan de organisatie 
van de (publieke) gezondheidszorg is vorm gegeven vanuit uiteen-
lopende – republikeinse, liberale en sociaal-democratische – noties 
van burgerschap. Neoliberalisme als meest recente ontwikkeling 
legt daarbij de nadruk op individuele verantwoordelijkheid voor 
de eigen gezondheid, waarbij gezondheidsrisico’s en het belang 
van gezond gedrag worden onderstreept. In dit verband kunnen we 
spreken van een specifi eke leefstijlpolitiek (Dehue ).
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Het is ongetwijfeld deze ontwikkeling waar Bas Heijne 
aan refereert als paradox waarin een overheid zich in de levens 
van burgers als zedenmeester ontpopt en tegelijkertijd levensethi-
sche discussie uit de weg gaat. Maar het zou een vergissing zijn 
om in deze biopolitieke discussie alleen aandacht te hebben voor 
de rol van de overheid. In dit preadvies hebben we de betekenis 
van NBIC convergentie niet alleen verbonden met nieuwe vormen 
van meetbaarheid en maakbaarheid, maar ook met een verande-
rende orde in de gezondheidszorg. We hebben laten zien hoe in 
deze ontwikkeling de grens tussen het medische domein en het al-
ledaagse leven vervaagt en hoe daarbij ook nieuwe partijen hun in-
trede doen, waaronder commerciële aanbieders van producten en 
diensten voor zelfmonitoring en daarmee verbonden organisaties 
die zich bezig houden met dataopslag en verwerking. We hebben 
een toekomstbeeld geschetst waarin op ons lichaam, gezondheid 
en gedrag gerichte – intieme – technologie steeds meer deel wordt 
van onszelf en ingebed raakt in onze alledaagse leefwereld. Dat 
betekent dat we ook in discussies over gezondheid en burgerschap 
de aandacht zullen moeten verschuiven van de overheid naar de 
markt, en van handelingsethiek naar de wijze waarop,  in termen 
van levensethiek, op deze markt invulling wordt gegeven aan ge-
zondheid en burgerschap.

Wij zien twee manieren waarop bio-ethiek bij deze aan-
dachtsverschuiving een rol zou kunnen spelen. Om te beginnen 
zou de bio-ethiek zich kunnen richten op de wijze waarop de 
ruimte voor levensethiek op individueel niveau, in termen van zelf-
stilering door burgers, institutioneel en technologisch wordt inge-
kleurd. Hoe draagt intieme technologie in sommige gevallen bij aan 
mogelijkheden voor zelfstilering en worden in andere gevallen (en 
vaak misschien ook wel tegelijkertijd) de mogelijkheden daarvoor 
beperkt? Door middel van levensethische analyse zou bio-ethiek 
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zowel ontwerpers als burgers – de temmers en de getemden – kun-
nen helpen om meer bewust invulling te geven aan, en om te gaan 
met, technologisch en markt gedreven vormen van leefstijlpolitiek. 
Hiermee zou ook op meer specifi eke manier invulling kunnen wor-
den gegeven aan de aanbeveling in het besproken e-coach rapport 
dat consumenten kennis moeten hebben van wat de e-coach doet, 
hoe de e-coach tot een advies komt en op welke informatie dat ad-
vies gebaseerd is.

De bepleite aandachtsverschuiving brengt ook een an-
dere belangrijke kwestie met zich mee waarin de bio-ethiek een 
rol zou kunnen spelen. Als de politiek van gezondheid en burger-
schap niet meer alleen onderworpen is aan overheidsbeleid, maar 
steeds meer ook aan de wetten van wetenschap en markt, dan zal 
ook de wenselijkheid van deze ontwikkelingen op nieuwe manieren 
onderwerp gemaakt moeten worden van publiek en politiek debat. 
Bij de bespreking van NBIC convergentie in ons eerste hoofdstuk 
signaleerden we dat in rapporten over dit onderwerp deze ontwik-
keling vaak als onstuitbaar en onvermijdelijk wordt voorgesteld. In 
dit soort beschouwingen verschijnt de samenleving hoogstens als 
een mogelijke rem op de ontwikkelingen.6 Maar convergentie is ui-
teraard ook de uitkomst van investeringsbeslissingen en ‘topsector’ 
beleid, meer of minder expliciet geleid door toekomstvisies die ook 
in dit preadvies op velerlei manieren aan de orde zijn gekomen. Wij 
zien het als heel belangrijk dat de bio-ethiek vanuit levensethisch 
perspectief ook een actieve bijdrage levert aan discussies over de 
wenselijkheid van deze toekomstvisies en van ontwikkelingen die 
daarmee verbonden zijn. Daarmee beweegt bio-ethiek zich niet al-
leen naar een biopolitiek van zelfstilering, maar ook naar een bio 
politiek die richting geeft aan de stilering van het samenleven.

6 Illustratief is de vaststelling in het Amerikaanse NRC rapport over Convergence 
dat ‘despite the presence of established models, cultural and institutional road-
blocks can still slow the creation of self-sustaining ecosystems of convergence’ 
(NRC 2014: p.2).

20150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:5820150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:58 13-2-2015   13:44:1813-2-2015   13:44:18



59

 

 – Allenby, B.R. & D. Sarewitz ( ). The techno-human condition. Cam-

bridge Mass. MIT Press.

 – Antón, P.S., R. Silberglitt & J. Schneider ( ). The global technology 

revolution. Bio/Nano/Materials trends and their synergies with infor-

mation technology by . Santa Monica, CA: RAND National De-

fense Research Institute (NDRI).

 – Arthur, W.B. ( ). The nature of technology: What it is and how it 

evolves. London: Allen Lane.

 – Bedau, M.A, J.S. McCaskill, N.H. Packard & S. Rasmussen ( ). ‘Liv-

ing technologies: Exploiting life’s principles in technology’. MIT Press 

Journals. Posted on  October.

 – Boenink, M. ( a). ‘Gezondheid als bron van permanente zorg. 

Over de implicaties van moleculaire geneeskunde’. In: T. Swierstra, M. 

Boenink, B. Walhout & R. van Est (red). Leven als bouwpakket. Ethisch 

verkennen van een nieuwe technologische golf [Rathenau Instituut]. 

Kampen. Klement, pp. - .

 – Boenink, M. ( b). ‘Tensions and opportunities in convergence: 

shifting concepts of disease in emerging molecular medicine’. In: Na-

noethics, vol. , pp. - .

 – Beintema, N. ( ). ‘Elektroden aan de zenuwen’. NRCWeekend [ -  

januari] 

20150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:5920150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:59 13-2-2015   13:44:1813-2-2015   13:44:18



60

V A N  B I O - E T H I E K  N A A R  B I O P O L I T I E K

 – Brown, N. & A. Webster ( ). New medical technologies and society. 

Reordering life. Cambridge. Polity Press.

 – Dehue, T. ( ). Betere mensen. Over gezondheid als keuze en koop-

waar. Amsterdam. Uitgeverij Augustus.

 – Gajovic, S. (ed.) ( ). Bio-objects at the intersection of medicine, sci-

ence and society. Zagreb. Medicinska Naklada.

 – Hafen, E., D. Kossmann, A. Brand ( ). ‘Health data cooperatives – 

citizen empowerment’. In: Methods Inf Med, vol. , pp. - .

 – Heerings, M. ( ). ‘De genetwerkte patiënt. Data delen zonder zorg?’ 

Te verschijnen in: De meetbare mens. Den Haag. Rathenau Instituut.

 – Heijne, B. ( ). Bijdrage aan afscheidssymposium Jan Staman, Het 

mensenpark. Doe’ns normaal! Rechtstaat of techstaat? Den Haag. Ra-

thenau Instituut, pp. - .

 – Horstman, K., G.H. de Vries & O. Haveman ( ). Gezondheidspoli-

tiek in een risicocultuur. Burgerschap in het tijdperk van de voorspel-

lende geneeskunde. Den Haag. Rathenau Instituut.

 – Houwaart, E.S. (red.)( ). ‘Medische Techniek’. In: Techniek in Ne-

derland in de twintigste eeuw [deel ]. Stichting Historie der Techniek. 

Walburg Pers.

 – Huisman, F. & H. Oosterhuis (eds.) ( ). Health and Citizenship. Po-

litical cultures of health in modern Europe. London. Pickering & Chatto. 

 – Hüsing, B. & I. Geesink ( ). ‘Engineering the body’. In: Van Est, R., 

D. Stemerding, I. van Keulen, I. Geesink & M. Schuijff  (eds.). Making 

perfect life: Bio-engineering (in) the st century. Monitoring report. 

Brussels: European Parliament, STOA, pp. - .

 – Janssen, J., M. Neerincx & J. Timmer ( ). ‘Sociale signalen. E-coa-

ches voor sociale interacties’. In: Kool, L., J. Timmer, & R. van Est (red.). 

Eerlijk advies. De opkomst van de e-coach. Den Haag. Rathenau Insti-

tuut, pp. - .

 – Kool, L., J. Timmer, & R. van Est (red.) ( a). Eerlijk advies. De op-

komst van de e-coach. Den Haag. Rathenau Instituut.

20150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:6020150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:60 13-2-2015   13:44:1813-2-2015   13:44:18



61

 D I R K  S T E M E R D I N G

 – Kool, L., J. Timmer, R. van Est & F. Brom ( b). ‘E-coaching: van mo-

gelijk naar wenselijk. In: Kool, L., J. Timmer, & R. van Est (red.). Eerlijk 

advies. De opkomst van de e-coach. Den Haag. Rathenau Instituut, pp. 

- .

 – Lupton, D. ( ). The imperative of health. Public health and the regu-

lated body. London. Sage.

 – Maathuis, I. ( ). Technologies of compliance. Telecare technolo-

gies and self-management of chronic patients. Enschede. Universiteit 

Twente.

 – Nordmann, A. ( ). Converging technologies: Shaping the future of 

European societies. Brussels: European Commission.

 – NRC ( ). Convergence. Facilitating transdisciplinary integration of 

life sciences, physical sciences, engineering, and beyond. Washington 

D.C. National Research Council of the National Academies.

 – Oudshoorn, N.E.J. ( ). Telecare technologies and the transforma-

tion of health care. London. Palgrave Macmillan.

 – Prainsack, B. ( ). Bijdrage aan afscheidssymposium Jan Staman, 

Het mensenpark. Doe’ns normaal! Rechtstaat of techstaat? Den Haag. 

Rathenau Instituut, pp. - .

 – Roco, M.C. & W.S. Bainbridge (eds.) ( ). Converging technologies 

for improving human performance: Nanotechnology, biotechnology, 

information technology and cognitive science. Arlington, VA: National 

Science Foundation (NSF), Department of Commerce (DOC).

 – Roco, M.C., W.S. Bainbridge, B. Tonn, G. Whitesides ( ). Conver-

gence of knowledge, technology, and society. Beyond convergence of 

info-nano-bio-cognitive technologies. Berlin. Springer.

 – Schermer, M. ( ). Gedraag je! Ethische aspecten van gedragsbeïn-

vloeding door nieuwe technologie in de gezondheidszorg. Utrecht. Ne-

derlandse Vereniging voor Bio-ethiek.

 – Schermer, M. ( ). ‘De geest en de machine. Over de conceptuele en 

morele implicaties van brein-machine interacties. In: T. Swierstra, M. 

20150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:6120150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:61 13-2-2015   13:44:1813-2-2015   13:44:18



62

V A N  B I O - E T H I E K  N A A R  B I O P O L I T I E K

Boenink, B. Walhout & R. van Est (red). Leven als bouwpakket. Ethisch 

verkennen van een nieuwe technologische golf [Rathenau Instituut]. 

Kampen. Klement, pp. - .

 – Schermer, M. ( ). ‘De mens in de transformerende geneeskunde: 

werk-in-uitvoering.’ In: TGE, vol. ( ): pp. - .

 – Schutter, D. ( ). Inleiding World Café Design your future: neuro-

technologie & samenleving. Enschede. Universiteit Twente [  janu-

ari].

 – Schuijff , M. & G. Munnichs (red.) ( ). Goed, beter, betwist. Pu-

blieksonderzoek naar mensverbetering. Den Haag. Rathenau Instituut.

 – Sharp, Ph.A. et al. ( ). The third revolution: the convergence of the 

life sciences, physical sciences, and engineering. Boston Mass. MIT.

 – Sharp, Ph.A. & R. Langer ( ). ‘Promoting convergence in biomedi-

cal science’ [Policy Forum]. In: Science, vol. : p. .

 – Sharp, Ph.A. & R. Langer ( ). ‘The convergence of engineering and 

the life sciences’ [editorial]. In:  The Bridge, vol. ( ), pp. - .

 – Sharp, Ph.A. & A.L. Leshner ( ). ‘Meeting global challenges’ [edito-

rial].In: Science, vol. : p. .

 – Schuurman, J.G., F. Moelaert El-Hadidy, A. Krom & B. Walhout ( ). 

Ambient intelligence. Toekomst van de zorg of zorg van de toekomst? 

Den Haag. Rathenau Instituut.

 – Swierstra, T., ( ). ‘Moral vocabularies and public debate: The cases 

of cloning and new reproductive technologies’. In: T. E. Swierstra, J. 

Keulartz, J. M. Korthals & M. Schermer (eds.). Pragmatist Ethics for 

a Technological Culture. Deventer: Kluwer Academic Publishers, pp. 

- .

 – Swierstra, T.E. ( ). Slachtoff er of burger? Een essay over het nader 

gebruik van lichaamsmateriaal ten behoeve van genomics onderzoek. 

Utrecht. Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek.

 – Swierstra, T.E., M. Boenink, B. Walhout & R. van Est (red). ( ). Le-

ven als bouwpakket. Ethisch verkennen van een nieuwe technologische 

20150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:6220150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:62 13-2-2015   13:44:1813-2-2015   13:44:18



63

 D I R K  S T E M E R D I N G

golf [Rathenau Instituut]. Kampen. Klement.

 – Swierstra, T.E. ( ). ‘De dynamische verhouding tussen techniek en 

moraal’. In: Humanistiek. Journal for Humanistics / , pp. - .

 – Timmer, J., L. Kool, R. van Est ( ). ‘Overal coaches’. In: Kool, L., J. 

Timmer, & R. van Est (red.). Eerlijk advies. De opkomst van de e-coach. 

Den Haag. Rathenau Instituut, pp. - .

 – Tubantia ( ). ‘Paradepaard van Mesa+ failliet’ [  november].

 – Van Est, R., P. Klaassen, M. Schuijff  & M. Smits ( ). Mens van de 

toekomst – mens zonder toekomst. Mensverbetering in cultureel, poli-

tiek en technologisch perspectief. Den Haag. Rathenau Instituut.

 – Van Est, R & D. Stemerding ( ). ‘European governance challenges 

in st century bioengineering’. In: Van Est, R. & D. Stemerding (eds.). 

European governance challenges in bio-engineering – Making perfect 

life: Bio-engineering (in) the st century. Final report. Brussels: Euro-

pean Parliament, STOA, pp. - .

 – Van Est, R. ( ). ‘De stille ideologie in het techniekdebat. Hoe de 

informatierevolutie in de politieke luwte ons mens-zijn verandert’. In: 

Bestuurskunde, vol. ( ), pp. - .

 – Van Est, R., D. Stemerding, V. Rerimassie, M. Schuijff  & J. Timmer 

( a). From Bio to NBIC convergence – from medical practice to daily 

life [Raad van Europa]. Den Haag. Rathenau Instituut.

 – Van Est, R. m.m.v. V. Rerimassie, I. van Keulen & G. Dorren ( b). 

Intieme technologie. De slag om ons lichaam en gedrag. Den Haag. Ra-

thenau Instituut.

 – Van Est, R. ( ). ‘De mens als strijdtoneel’. In: Christendemocrati-

sche Verkenningen [Herfst], pp. - .

 – Van Keulen, I. & M. Schuijff  ( ). ‘Engineering of the brain: Neu-

romodulation and regulation’. In: Van Est, R.  & D. Stemerding (eds.). 

Making Perfect Life. European governance challenges in st century 

bio-engineering. Brussels: European Parliament, STOA, pp. - .

 – Van Lieshout, M., Wiezer, N. & E. de Korte ( ). ‘De digitale stres-

20150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:6320150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:63 13-2-2015   13:44:1813-2-2015   13:44:18



64

V A N  B I O - E T H I E K  N A A R  B I O P O L I T I E K

scoach. Totale controle over je mentale gezondheid of Big Brother is 

watching you?’. In: Kool, L., J. Timmer, & R. van Est (red.). Eerlijk ad-

vies. De opkomst van de e-coach. Den Haag. Rathenau Instituut, pp. 

- .

 – Van ’t Hof, C., J. Timmer & R. van Est (red.) ( ). Voorgeprogram-

meerd. Hoe internet ons leven leidt. Den Haag. Rathenau Instituut. 

 – Verbeek, P.P.C. C. ( ). ‘De vervagende grens tussen mens en tech-

nologie’. In: T. Swierstra, M. Boenink, B. Walhout & R. van Est (red). Le-

ven als bouwpakket. Ethisch verkennen van een nieuwe technologische 

golf [Rathenau Instituut]. Kampen. Klement, pp. - .

 – Verbeek, P.P.C. C. ( ). De grens van de mens. Over techniek, ethiek 

en de menselijke natuur. Rotterdam. Lemniscaat.

 – Voerman, S. ( ). ‘Uw levensstijl te lijf met de lichaamscoach’. Kool, 

L., J. Timmer, & R. van Est (red.). Eerlijk advies. De opkomst van de e-

coach. Den Haag. Rathenau Instituut, pp. - .

 – Waldby, C. & R. Mitchell ( ). Tissue economies: blood, organs and 

cell lines in late capitalism. Durham. Duke University Press.

20150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:6420150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:64 13-2-2015   13:44:1813-2-2015   13:44:18



65

   

Dirk Stemerding is werkzaam als senioronderzoeker bij het Ra-
thenau Instituut in Den Haag. Hij is een van de auteurs van het 
Rathenau rapport Naar de kern van de bio-economie: de duurzame 
beloftes van biomassa in perspectief ( ). Hij nam deel aan het 
Europese project Synthetic Biology for Human Health: Ethical and 
Legal Issues (SYBHEL - ) en was verantwoordelijk voor 
de vertaling van de uitkomsten van dit project in beleidsaanbeve-
lingen. Hij droeg ook bij aan het project Making Perfect Life: bio-
engineering in the st century ( - ) dat onder leiding van 
het Rathenau Instituut werd uitgevoerd voor STOA, het TA bureau 
van het Europese Parlement. In het kader van het Europese pro-
ject Global Ethics in Science & Technology (GEST - ) gaf 
hij leiding aan een deelproject over synthetische biologie en was 
hij tevens een van de redacteuren van de recent verschenen bundel 
Science and Technology Governance and Ethics: a global perspective 
from Europe, India and China (Springer ). Als deelnemer aan 
het Europese project Parliaments and Civil Society in Technology 
Assessment (PACITA - ) coördineerde hij een Future Pa-
nel project over Public Health Genomics. Hij is medeauteur van 
een Rathenau rapport voor de Raad van Europa over convergerende 
wetenschappen ( ). Met ingang van september  geeft hij 

20150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:6520150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:65 13-2-2015   13:44:1813-2-2015   13:44:18



66

V A N  B I O - E T H I E K  N A A R  B I O P O L I T I E K

leiding aan een deelproject binnen het Europese project SYNENER-
GENE ( - ) dat zich richt op maatschappelijk verantwoord 
innoveren op het gebied van de synthetische biologie. Met zijn col-
lega Virgil Rerimassie publiceerde hij in  het rapport Politiek 
over leven: in debat over synthetische biologie.

20150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:6620150212 Pre-advies 2015 .indd   Sec2:66 13-2-2015   13:44:1813-2-2015   13:44:18



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (Custom)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /NLD ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([Hoge resolutie])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




