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InspraakInspraak van kinderen in de medische behandeling 
EenEen reconstructie van presupposities over competenties 

enen belangen1 

11 Inleiding en probleemstelling 

Inn 1995 werd in Nederland de wet geneeskundige behandelingsovereen-
komstt (WGBO) van kracht In deze wet is een speciaal gedeelte opgeno-
men,, waarin de zeggenschap van kinderen tot achttien jaar in de eigen 
medischee behandelingsovereenkomst (d.i. elke besluitvorming omtrent 
medischee behandeling) is geregeld. Rondom de totstandkoming van dit 
wetsartikell  en de uitvoering daarvan in de praktijk heeft zich onder an-
deree in wetenschappelijke media een discussie afgespeeld, die zijn uitlo-
perss tot op de dag van vandaag kent. Kern van de discussie is de vraag, 
off  en zo ja onder welke voorwaarden het mogelijk en verantwoord is om 
kinderenn een zelfstandige rol in medische beslissingen te laten spelen. 
Dee discussie staat niet op zichzelf, maar speelt zich af binnen het bredere 
veldd van het toekennen van rechten aan kinderen. Daarin speelt het VN 
Verdragg inzake de Rechten van het Kind uit 1989 een centrale rol. 

Hett Verdrag inzake de Rechten van het Kind, waarin de mensen-
rechtenn van het kind zijn neergelegd, weerspiegelt een zich ontwikke-
lendee 'nieuwe' visie op het kind. Daarin worden kinderen meer gezien 
alss zelfstandige individuen en minder als passief op hun ouders aange-
wezen.. Hun hulpeloosheid en hulpbehoevendheid staan minder op de 
voorgrond.. In de 'nieuwe' visie wordt het kind primair gezien als een 
individuu en lid van de gemeenschap. De discussie over zeggenschap van 
kinderenn in de eigen medische behandelingsovereenkomst is in het licht 
vann deze 'nieuwe' visie goed te plaatsen. Immers, als het kind wordt 
opgevatt als een op zichzelf staand individu, moet het dan ook niet zelf 
overr zijn eigen lichaam kunnen beschikken? 

Dezee 'nieuwe' visie op het kind en de daaruit voortkomende 
maatschappelijkee en juridische veranderingen heeft de aloude gedachte, 
datt kinderen 'anders' zijn dan volwassenen overigens niet verdrongen. 
Datt blijkt al uit het feit, dat kinderen onder aparte wetgeving blijven 
vallen.. In de 'nieuwe' visie wordt de grens tussen kind en volwassene op 
eenn andere manier getrokken; daardoor verandert de opvoedingstaak 
vann de ouders, maar deze verdwijnt daarmee natuurlijk niet. Ook in de 
WGBOO is voor kinderen een apart artikel opgenomen en hun rechten zijn 
niett gelijk aan die van volwassenen. Kinderen verwerven de rechten van 

11 Dit hoofdstuk is gepubliceerd als: Hemrica, J., Heyting, F., & Lepkové, K. 
(2001).. Inspraak van kinderen in de medische behandeling, een reconstructie 
vann presupposities over competenties en belangen. Pedagogische Tijdschrift, 
266 (3), 143-166. 
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eenn volwassene eerst stap voor stap, afhankelijk van de vervulling van 
bepaaldee condities, die men bij volwassenen in principe vervuld acht. Zo 
speeltt in elke discussie over het toekennen van rechten aan kinderen op 
dee achtergrond een ideëel beeld van 'de' volwassene een rol, dat als crite-
riumm dient. Voor zover kinderen daaraan niet voldoen, kunnen zij niet 
alss volwassenen worden beschouwd en worden hun rechten aangepast 
off  opgeschort. 

Hett onderscheid tussen volwassenen en kinderen en de maatstaf 
derr volwassenheid weerspiegelt zich in de discussie over de toekenning 
vann beslissingsrecht in de eigen medische behandelingsovereenkomst 
aann kinderen. Dit komt in het bijzonder tot uitdrukking in een tweetal 
discussieonderwerpen.. Allereerst blijkt de discussie veelal te gaan over 
dee vraag of kinderen wel zelfstandig kunnen beslissen, een vraag die met 
betrekkingg tot volwassenen niet of slechts bij uitzondering wordt ge-
steld.. Daarnaast heeft de discussie veelal betrekking op de vraag, welk 
belangbelang kinderen hebben bij toekenning van medisch beslissingsrecht. Ook 
ditt wordt met betrekking tot volwassenen geen vraag geacht. Deze twee 
aspectenn - de competenties die voor toekenning van beslissingsrecht 
vereistt zouden zijn en het belang dat kinderen daarbij zouden hebben -
wordenn in dit onderzoek nader geanalyseerd. 

Dee vraag, of en onder welke voorwaarden kinderen het beslis-
singsrechtt in medische behandelingen kan worden toegekend, kan van-
uitt verschillende invalshoeken worden benaderd. Het gaat niet alleen 
omm een juridische problematiek, betrekking hebbend op recht en rechts-
gelijkheid.. Er is ook sprake van een medische problematiek waarin even-
tuelee gezondheidsrisico's aan de orde zijn en van een pedagogisch-
psychologischh vraagstuk, waarin het gaat om het psychisch functioneren 
vann kinderen, om hun welzijn en ontwikkelingskansen. Het onderschei-
denn van een louter pedagogisch perspectief bleek vanwege de voorge-
nomenn vergelijking met Engeland (zie hieronder) niet mogelijk. In het 
Engelsee begrip 'welfare' zijn pedagogische en psychosociale aspecten 
onlosmakelijkk verweven. De best mogelijke Nederlandse pendant wordt 
o.i.. gevormd door de combinatie van de begrippen 'zorg' en 'welzijn' 
(zoalss ook in de naam van het NIZW tot uitdrukking komi?). Daarin zijn 
allee vormen van opvoeding - met uitsluiting van het onderwijs - begre-
pen,, alsmede andere aspecten, die het welzijn en het psychisch functio-
nerenn van kinderen betreffen. Deze drie perspectieven vertegenwoordi-
genn elk een eigen functie en kennen ook elk een eigen maatschappelijk-
institutionelee verankering (vgl. King 1997) in medische instellingen, juri-
dischee instellingen en instellingen voor zorg (bijv. de Bureaus Jeugdzorg) 
enn welzijn (bijvoorbeeld de kinderopvang). De functionele verzelfstandi-
gingg van deze drie perspectieven neemt niet weg, dat deze drie invals-
hoekenn in de verschillende argumentaties onderling verweven naar vo-
renn komen. Waar het gaat om het medische beslissingsrecht van kinde-
renn zijn ze alle drie relevant. Wij zijn met name geïnteresseerd in de 
vraag,, hoe deze drie perspectieven in de discussie op elkaar worden 
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afgestemd.. Wat is hun relatieve belang en hoe vindt de inhoudelijke af-
stemmingg plaats? 

Dee onderlinge afstemming van medische, juridische en psycho-
logisch-pedagogischee invalshoeken kan op verschillende manieren 
plaatsvinden.. Eenvoudig gesteld zou een zuiver juridische invalshoek, 
waarbijj  zoals gezegd rechtsgelijkheid centraal staat bijvoorbeeld gebaat 
zijnn bij vaste leeftijdsgrenzen. In de wetgeving zal echter ook rekening 
wordenn gehouden met andere belangen van de betrokkenen, hier verte-
genwoordigdd door het medisch en het psychologisch-pedagogisch per-
spectief.. Met het oog op het psychisch functioneren van kinderen zal 
wellichtt primair de aandacht worden gevestigd op de grote spreiding in 
ontwikkelingstempo'ss van kinderen. De verschillende invalshoeken 
kunnenn dus aanleiding geven tot conflicterende overwegingen. Hoe met 
dezee potentiële botsing tussen verschillende invalshoeken moet worden 
omgegaan,, ligt niet vast en is ook niet voorgegeven met het beroep van 
dee auteur. Een jurist kan pedagogisch-psychologische overwegingen van 
doorslaggevendd belang achten bij het regelen van het beslissingsrecht (en 
dann bijvoorbeeld tegen wetgeving pleiten) en een medicus kan rechtsge-
lijkheidd van doorslaggevend belang achten.Voor een deel kan de discus-
siee zelfs worden gezien als een uitingsvorm van het probleem om de 
verschillendee invalshoeken met elkaar te verzoenen. Tegen deze achter-
grondd heeft een derde onderzoeksvraag betrekking op de onderlinge 
relateringg van de genoemde drie invalshoeken - juridische, medische en 
pedagogisch-psychologischee - in de discussie over medische beslissings-
rechtenn van kinderen. 

Hett onderzoek kent, ten vierde, een vergelijkende vraagstelling. 
Omdatt de discussie rondom het toekennen van beslissingsrechten zich 
deelss afspeelt in het kader van wetgeving en jurisprudentie, lijk t het inte-
ressantt om na te gaan of er een samenhang bestaat tussen karakteristie-
kenn van het rechtssysteem en kenmerken van de gevoerde discussie. 
Daaromm is gekozen voor een vergelijking tussen Nederland en Engeland. 
Inn beide landen is recentelijk intensief over kinderlijke beslissingsrechten 
inn medische behandelingskwesties gediscussieerd en beide landen ken-
nenn een verschillend rechtssysteem. 

Dee inhoud van de regelgeving in beide landen verschilt niet in-
grijpend.. Volgens de Nederlandse WGBO van 1995 hebben kinderen 
vanaff  twaalf tot zestien jaar medebeslissingsrecht. Dit houdt in, dat zo-
well  de minderjarige als zijn wettelijke vertegenwoordiger toestemming 
moett geven voor een medische behandeling. Voor jongeren van zestien 
jaarr en ouder geldt, dat zij zelfstandig een beslissing mogen nemen. In 
Engelandd hebben kinderen vanaf zestien jaar, op grond van de 'Family 
Reformm Act 1969' eveneens het recht om zelfstandig een medische be-
handelingsovereenkomstt aan te gaan. In Engeland is het medebeslis-
singsrechtt voor kinderen onder de zestien jaar niet in de wet geregeld, 
maarr het blijkt wel uit de praktijk van de rechtspraak. Dit formele, maar 
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niett praktische verschil is te verklaren uit het verschillende rechtssys-
teemm in beide landen. 

Hett rechtssysteem van beide landen verschilt met name daar 
waarr het gaat om de totstandkoming van het recht (Tbntier 1998). In 
Engelandd is rechtsvorming in hoge mate een taak van de rechter. Dit in 
tegenstellingg tot Nederland, waar rechtsvorming voornamelijk een taak 
iss van de (wetgevende) regering. Dit verschil heeft tot gevolg, dat in Ne-
derlandd de wet en in Engeland het 'precedent' ofwel de eerdere rechter-
lijk ee uitspraak geldt als eerste rechtsbron. Dat wordt goed zichtbaar in 
dee 'zaak Gillick', die de Engelse discussie aanzwengelde. De zaak betrof 
eenn katholieke moeder (mevrouw Gillick), die een rechtszaak begon om-
datt haar dochter, die jonger dan zestien jaar was, zonder haar medewe-
tenn de pil was voorgeschreven. Mevrouw Gillick was van mening dat de 
artss haar op de hoogte had moeten stellen van de vraag van haar dochter 
enn haar om toestemming voor het voorschrijven van de pil had moeten 
vragen.. Mevrouw Gillick verloor deze zaak, omdat haar dochter volgens 
dee rechter aan de noodzakelijke voorwaarden - omschreven als "suffici-
entt understanding and intelligence to enable the child to fully under-
standd what is proposed" (Fortin 1998) - voldeed. Deze voorwaarde, 
waaropp in volgende gevallen geregeld een beroep werd gedaan, staat 
inmiddelss bekend als 'Gillick-competentie'. 

Dee specifieke onderzoeksvragen, tenslotte, zijn ingegeven door 
eenn bijzondere belangstelling voor de grondslagen resp, vooronderstel-
lingenn of presupposities (vgl. Snik, Van Haaften & Tellings 1994; Heyting 
2001),, die in deze discussies over medische beslissingsrechten van kinde-
renn een rol spelen. In dit onderzoek worden denkbeelden gereconstru-
eerd,, die aan de expliciete discussiebijdragen ten grondslag liggen. Het 
gaatt daarbij om niet expliciet geformuleerde denkbeelden, die voor de 
discussiantenn als onbetwiste inzichten functioneren en waarop zij hun 
discussiebijdragenn afstemmen. Voor zover dergelijke vooronderstellin-
genn door discussianten worden gedeeld, is er sprake van een gemeen-
schappelijkee discussiebasis waarop ook de meningsverschillen zich af-
spelen. . 
Opp basis van het voorafgaande zijn de volgende onderzoeksvragen ge-
formuleerd: : 
1.. Welke vooronderstellingen over voorwaardelijke competenties zijn 

kenmerkendd voor de Nederlandse en Engelse discussie over de toe-
kenningg van beslissingsrechten inzake medische behandelingsover-
eenkomstenn aan kinderen? 

2.. Welke vooronderstellingen over het belang dat kinderen hebben bij 
toekenningg van beslissingsrechten inzake medische behandelings-
overeenkomstenn aan kinderen karakteriseren de Nederlandse en de 
Engelsee discussie? 

3.. Welke vooronderstellingen over de relatieve relevantie en de onder-
lingee afstemming van pedagogische, juridische en medische perspec-
tievenn op de toekenning van beslissingsrechten inzake medische be-
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handelingsovereenkomstenn aan kinderen karakteriseren de Neder-
landsee en de Engelse discussie? 

4.. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er op de punten 1. tm. 3. te 
vindenn tussen de Nederlandse en de Engelse discussie? Zijn deze 
verschillenn uit de verschillende rechtssystemen te verklaren, of dient 
zichh op grond van bovenstaande analyses een andere verklaring aan? 

22 Methode van onderzoek 

Omm een antwoord te vinden op de gestelde vragen, is eerst het materiaal 
datt tot de discussie over medische beslissingsrechten van kinderen gere-
kendd kan worden afgebakend en verzameld. Vervolgens is het materiaal 
aann een analyse onderworpen. Beide aspecten zullen hieronder worden 
toegelicht t 

a.a. Materiaalverzameling 
Hett onderzoeksmateriaal is samengesteld uit publicaties, verschenen in 
wetenschappelijkee tijdschriften en wetenschappelijke boeken, waarin het 
vraagstukk van het (mede)beslissingsrecht van kinderen in medische aan-
gelegenhedenn expliciet aan de orde wordt gesteld. Met het oog op de 
vraagstellingg - waarin een vergelijking tussen Nederland en Engeland 
aann de orde is - is het materiaal beperkt tot publicaties, die expliciet be-
trekkingg hebben op de Nederlandse dan wel de Engelse situatie. Er is 
gezochtt in de belangrijkste catalogi, die via universiteiten en de belang-
rijksterijkste instellingen op medisch, juridisch en welzijnsgebied bereikbaar 
zijnn (Medline, Psychinfo, Eric, Data Juridica, Online Contents, Philosop-
her'ss index, Picarta, NIWI, NCC). 

Behalvee geografisch is het materiaal ook beperkt in de tijd. Voor 
dee Nederlandse discussie is 1986 als beginpunt gehanteerd, omdat toen 
dee discussie op gang kwam, die uiteindelijk in de wetswijziging van 
19955 resulteerde. Deze discussie is tot het jaar 2000 gevolgd en omvat 
duss ook de bijdragen die naar aanleiding van de wetswijziging werden 
geschreven.. Voor de Engelse discussie geldt de zaak 'Gülick' als ijkpunt. 
Nett als de wetswijziging in Nederland bracht de uitspraak in deze zaak 
(1986)) in Engeland een hernieuwde discussie over medische beslissings-
rechtenn van kinderen op gang. De perioden lopen voldoende parallel om 
eenn vergelijking interessant te maken. 

Dee genoemde selectiecriteria leverden 29 artikelen op, waarvan 
111 van Nederlandse en 18 van Engelse oorsprong. De omvang van het 
materiaall  is niet groot Daarbij moet men echter voor ogen houden, dat 
hett hier geen steekproef betreft uit een omvangrijker verzameling. Het 
materiaall  omvat de Nederlandse en Engelse discussie, zoals die in de 
wetenschappelijkee media is aangetroffen. Met het oog op het doel van 
ditt onderzoek - de reconstructie van karakteristieke uitgangspunten in 
dezee discussies - is de omvang van het materiaal dus geen probleem. 

29 9 



b.b. Analysemethode 
Inn het onderzoek zijn vooronderstellingen gereconstrueerd, die een rol 
speeldenn in de onderzochte discussie. Het ging daarbij met name om 
implicietee en als onbetwistbare gegevenheden functionerende denkbeel-
denn over 1) de (aard van de) kinderlijke competenties die als voorwaar-
denn voor de toekenning van beslissingsrechten moeten gelden, 2) het 
belangg dat aan kinderen bij toekenning van deze rechten wordt toege-
schreven,, en 3) de wijze waarop medische, juridische en pedagogisch-
psychologischee invalshoeken met elkaar moeten worden verbonden. De 
begrippenn 'competentie' en 'belang' zijn daarbij niet exact gedefinieerd. 
Zee dienen als 'zoeklichtbegrippen' teneinde de specifieke invullingen 
vann de genoemde begrippen in de discussie aan het licht te kunnen 
brengen. . 

Dee vraagstelling - die betrekking heeft op een discussie - brengt 
mett zich mee, dat het in dit onderzoek gaat om de reconstructie van het 
typee vooronderstellingen, dat wordt aangeduid met de term 'pragmati-
schee presupposities' (vgl. Stalnaker 1999). Het gaat daarbij om achter-
grondovertuigingen,, die door de deelnemers aan een discussie als onbe-
twistbaree gegevenheden worden gehanteerd (Stalnaker 1999, p. 49; Hey-
tingting 1997). Dat wil zeggen, de deelnemers gaan ermee om alsof alle deel-
nemerss aan de discussie deze overtuigingen delen (Stalnaker 1999, p. 38). 
Dergelijkee vooronderstellingen maken deel uit van het algemene beeld 
vann de communicatieve situatie, zoals elke deelnemer zich die voorstelt: 
dee 'presumed common ground' (Stalnaker). Ginzburg gebruikt daarvoor 
dee beeldende term 'gameboard', "which represents a dialogue partici-
pant'ss view of certain attributes of the dialogue situation" (Ginzburg 
1997,, p. 413). Discussianten kunnen het debat uiteraard vanuit verschil-
lendee presupposities benaderen (in extreme gevallen spreken ze dan 
langss elkaar heen). Het is echter de verwachting, dat bepaalde pragmati-
schee presupposities worden gedeeld; die vormen dan de 'common 
ground',, het veld waarop de discussie zich afspeelt en waarin is vastge-
legd,, wat wel en wat niet ter discussie staat resp. kan staan. 

Dee manier om pragmatische presupposities te reconstrueren kan 
wordenn afgeleid uit hun functie in de discussie. Ervan uitgaande, dat 
discussiedeelnemerss hun bijdragen formuleren met de intentie begrepen 
tee worden en anderen te overtuigen, is te verwachten dat zij hun argu-
mentatiess afstemmen op die inzichten, die zij bij het (al dan niet ver-
meende)) gehoor aanwezig en niet betwijfeld achten (Stalnaker 1999, p. 
55).. De reconstructie van dit type vooronderstellingen kan dan plaats-
vindenn door de volgende twee vragen te beantwoorden. Ten eerste: wat 
moett de lezer als niet ter discussie staand inzicht beschouwen, om het 
standpuntt van de auteur als plausibele discussiebijdrage te kunnen be-
grijpen?? Ten tweede: wat moet de lezer als niet ter discussie staand be-
schouwen,, om het gegeven argument als een overtuigend argument te 
kunnenn beschouwen? De resulterende pragmatische presupposities over 
voorwaardelijkee competenties, kinderlijke belangen en de relatering van 
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juridische,, medische en pedagogisch-psychologische gezichtspunten 
kunnenn vervolgens onderling worden vergeleken om na te gaan in hoe-
verree er sprake is van een gemeenschappelijke discussiebasis en wat 
daarvann dan de kenmerken zijn. 

Eenn voorbeeld kan de analysemethode duidelijk maken. Stel, dat 
standpuntt en onderbouwing als volgt luiden: kinderen beneden de 
twaalff  jaar kunnen niet zelfstandig beslissen over hun eigen medische 
behandeling,, omdat zij geneigd zijn op irrationele gronden besluiten te 
nemen.. Dit standpunt kan alleen als plausibele positie in de discussie 
wordenn beschouwd door deelnemers die (onder andere) ervan uitgaan, 
datt medisch beslissingsrecht aan leeftijdsgrenzen gebonden kan zijn. De 
onderbouwingg is slechts overtuigend, wanneer men uitgaat van de 
vooronderstelling,, dat irrationele beslissingen in medische kwesties 
vermedenn moeten worden. Wanneer deze vooronderstelling in uiteenlo-
pendee bijdragen een rol speelt, zonder in de discussie zelf op substantië-
lee schaal te worden aangevallen, maakt die deel uit van het speelveld 
vann de discussie. 

Dee reconstructie van vooronderstellingen over de manier waarop 
medische,, juridische en psychologisch-pedagogische invalshoeken op 
hett vraagstuk van kinderlijk medisch beslissingsrecht onderling zijn 
en/off  moeten worden gerelateerd, verloopt in principe hetzelfde. Een 
argumentatiee getuigt van een medische invalshoek, wanneer deze pri-
mairr is gericht op gezondheidsbevordering; een argumentatie getuigt 
vann een juridische invalshoek wanneer, deze primair is gericht op de 
instrumentatiee van algemeen bindende arbitrage en daarmee rechtsge-
lijkheid;; een argumentatie getuigt van een psychologisch-pedagogische 
invalshoek,, wanneer bevordering van het psychisch welzijn in de brede 
zinn van het woord het primaire oogmerk vormt (vgl. King 1997; 
Luhmannn 1984). 

Hett is te verwachten, dat de verschillende invalshoeken in de 
discussiee niet van elkaar zijn geïsoleerd, maar dat men bijvoorbeeld re-
denerendd vanuit pedagogisch-psychologisch perspectief ook juridische 
enn medische overwegingen gebruikt, of redenerend vanuit juridisch per-
spectieff  ook medische en pedagogisch-psychologische overwegingen 
verwerkt.. Zoals gezegd zijn de drie invalshoeken echter niet bij voorbaat 
inn harmonie met elkaar; ze stellen verschillende eisen en moeten telkens 
opnieuww met elkaar worden verzoend (vgl. King en Piper, 1995; King, 
1997;; Lee, 1999). In de reconstructie is gekeken welk van de drie invals-
hoekenn (gezondheidsbevordering, welzijn, rechtsgang) blijkens de gege-
venn argumentaties bij de discussianten prioriteit geniet en hoe de beide 
anderee invalshoeken zich daartoe dan verhouden. 
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3.. Resultaten: vooronderstellingen over competenties 

a.a. Competentie als voorwaarde 
Inn zowel de Nederlandse als de Engelse teksten over het toekennen van 
beslissingsrechtt aan kinderen in de eigen medische behandelingsover-
eenkomstt worden veelal één of meerdere vaardigheden genoemd, waar-
overr een kind moet beschikken wil het zelfstandig een keuze kunnen 
makenn over zijn behandeling. Hammerstein (1990, p. 94) stelt bijvoor-
beeld,, dat wanneer een minderjarige buiten zijn ouders zelfstandig wil 
beslissen,, een arts zich moet afvragen of een minderjarige in staat is tot 
eenn redelijke afweging van zijn belangen. Dickenson (1994) brengt het 
nemenn van beslissingen over medische ingrepen in verband met het be-
schikkenn over rationele beslissingscapaciteit in het algemeen. Pearce 
(1994)) noemt een viertal vaardigheden op grond waarvan men kan bepa-
lenn of het kind in staat is te beslissen in zijn eigen behandeling. Compe-
tentee kinderen zijn, zo stelt Pearce, in staat de aard van hun ziekte te 
begrijpen,, weten waarom behandeling noodzakelijk is en begrijpen de 
voor-- en nadelen van het wel of niet behandelen. Bovendien hebben zij 
eenn duidelijk concept van zichzelf in relatie tot anderen, met daarin de 
mogelijkheidd om de eigen behoeften en de behoeften van anderen te 
herkennen.. Tevens weet een competent kind zijn ziekte in relatie te 
brengenn tot tijd, door zich volledig bewust te zijn van wat er in de toe-
komstt als gevolg van het al dan niet behandelen gebeurt. 

Bovenstaandee voorbeelden zijn willekeurig gekozen, maar geven 
eenn goed beeld van hoe in het overgrote deel van de bijdragen (20 publi-
caties)) wordt betoogd, dat een kind over bepaalde vaardigheden moet 
beschikkenn alvorens zelfstandig te mogen beslissen over zijn eigen medi-
schee behandeling. Deze opvattingen geven blijk van een tweetal vooron-
derstellingenn ten aanzien van competentie. Allereerst wordt vooronder-
steld,, dat er een norm aan te geven is op grond waarvan bepaald kan 
wordenn of een kind competent dan wel incompetent is om medische 
beslissingenn te nemen. Immers, het noemen van specifieke vaardigheden 
alss voorwaarde voor de mogelijkheid om zelfstandig keuzes te maken, 
impliceertt het bestaan van een bekende standaard (= norm). Een tweede 
vooronderstelling,, waarvan deze bijdragen blijk geven, is dat competen-
tiee iets is dat een kind nog zal aanleren. Dit blijkt uit het feit dat de ont-
zeggingg van rechten geldt zolang een persoon 'kind' is en daarna niet 
meer. . 

Dezee beide vooronderstellingen zijn uitingsvormen van de ge-
dachte,, dat kinderen op een specifieke manier moeten worden onder-
scheidenn van volwassenen, waarbij het (ideële) concept 'volwassenheid' 
dee norm representeert. Voor kinderen geldt, dat zij moeten bewijzen dat 
zijj  voldoen aan deze norm, welke middels ontwikkeling voor het kind te 
bereikenn is. Bij volwassenen daarentegen wordt er als vanzelfsprekend 
vann uitgegaan dat zij al aan de norm voldoen. 
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Hett is duidelijk, dat deze norm geen empirisch beeld betreft, 
maarr een ideaalbeeld, dat weergeeft wat in een maatschappij impliciet 
alss wenselijk wordt gezien. Dat het hier gaat om een ideaal, blijkt uit het 
feitt dat aan volwassenen vergelijkbare voorwaarden eigenlijk niet wor-
denn gesteld. Dit ondanks het feit dat een groot aantal volwassenen niet 
aann de eisen van het 'ideale' beslissingsmodel, zoals de discussianten 
zichh dat voorstellen, zal voldoen. Om aan te sluiten bij de bovenge-
noemdee voorbeelden: ook niet elke volwassene begrijpt de aard van zijn 
ziektee en/of beschikt over de vereiste 'rationele' beslissingscapaciteit. De 
specifiekee benadering van kinderen komt dan voort uit de wens, dat 
kinderenn naarmate zij ouder worden en zich ontwikkelen aan de vereis-
tenn van het ideale beslissingsmodel zullen gaan voldoen en uit de ver-
wachting,, dat zij dat ook zullen kunnen. Kortom, in de manier waarop 
hett onderscheid tussen kinderen en volwassenen wordt gemaakt komen 
dee idealen tot uitdrukking die met betrekking tot de individuele en 
maatschappelijkee toekomst wordt gekoesterd (vgl. Heyting 1992). 

b.b. Cognitieve competentie als voorwaarde 
Dee inhoudelijke invulling van vaardigheden waaraan kinderen volgens 
Nederlandsee en Engelse discussianten moeten voldoen om zelfstandig te 
kunnenn beslissen vertoont veel overeenkomsten. Verschillende auteurs 
stellenn begrip als voorwaarde voor competentie. Verwijzend naar de zaak 
Gillick ,, stelt Lee (1999) bijvoorbeeld, dat moreel gezien het antwoord op 
dee vraag, of aan meisjes van vijftien in afwezigheid van de ouder(s) ad-
viess en behandeling over anticonceptie gegeven mag worden ligt in het 
feitt of de persoon in kwestie begrip heeft van datgene waar het bij anti-
conceptiee om draait. Zoals reeds eerder in dit artikel aangehaald, is één 
vann de vaardigheden die Pearce (1994) noodzakelijk acht, dat kinderen 
dee aard van hun ziekte begrijpen, weten waarom behandeling noodzake-
lij kk is en begrijpen wat de voordelen zijn van het wel dan niet behande-
len.. Ook Pearce doet dus een beroep op het begrip. Landsdown (1998) 
heeftt een overeenkomstige opvatting. Hij stelt, dat bij het checken van 
competentiee bij kinderen onder meer gekeken moet worden naar het 
begripp van kinderen over de afwijking, de behandelingsreden, de gevol-
gen,, de mogelijke risico's en de evaluatie van de behandelingsconse-
quenties. . 

Anderee auteurs gebruiken de term 'begrip' weliswaar niet expli-
ciet,, maar stellen als voorwaarde wel bepaalde capaciteiten, die eveneens 
onderr de noemer rationeel-cognitieve vaardigheden vallen. Hermans 
(1986),, bijvoorbeeld, heeft het over het abstractievermogen dat zich tussen 
hett twaalfde en zestiende levensjaar ontwikkelt, op grond waarvan hij 
rechtvaardigt,, dat zestienjarigen zelfstandig een beslissing zouden kun-
nenn nemen. Dit abstractievermogen en daarmee de capaciteit om te kun-
nenn abstraheren is van cognitieve aard. Verwijzingen naar dergelijke 
capaciteitenn zijn in 11 Engelse en 9 Nederlandse artikelen terug te vin-
den.. Daarbij wordt niet beargumenteerd waarom het om dit specifieke 
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typee competenties zou moeten gaan. Het idee dat in het bijzonder ratio-
neel-cognitievee competenties als voorwaarden voor beslissingsrechten 
zoudenn moeten gelden, wordt door veel discussianten blijkbaar als onbe-
twistt gegeven behandeld. Onder 'cognitieve' competenties vatten wij die 
vaardigheden,, die direct aan het begrijpen van de situatie zijn gerela-
teerd.. Ze zijn te onderscheiden van sociale competenties, waarin het gaat 
omm het vermogen tot relatering aan relevante anderen en van emotionele 
competenties,, waarin het reguleren van de eigen gevoelens aan de orde 
is. . 

Zoalss gezegd overheerst in de meeste bijdragen de vooronder-
stelling,, dat cognitieve competenties een doorslaggevende voorwaarde 
moetenn vormen voor het toekennen van beslissingsrecht. Naast de alge-
menee verwijzing naar 'begrip' komen we in de discussie ook enkele spe-
cifiekee invullingen ervan tegen. Onder andere bij Landsdown (1998) is 
eenn meer dan eens (in 3 Nederlandse en 4 Engelse teksten) voorkomende 
specificatiee van de vereiste cognitieve competenties te vinden. Daarbij 
gaatt het om begrip van tijd, dat wil zeggen: het kind moet de behande-
lingg kunnen begrijpen met het oog op de verre en nabije toekomst. In 
anderee artikelen wordt ook wel gesproken over 'het hebben van inzicht 
inn de toekomstige situatie'. Engberts en Kimsma (1993) stellen bijvoor-
beeld,, dat aandacht besteed moet worden aan de manier waarop het 
kindd het gevolg van medisch handelen waardeert in het licht van de toe-
komst.. Hiermee wordt impliciet voorondersteld, dat de gevolgen van de 
behandelingg op de langere termijn zwaar moeten wegen, op grond 
waarvann het kind in staat moet zijn om een langere tijdsperiode te over-
zienn om te kunnen beslissen. 

Datt de discussie over de vereiste competenties door cognitivisti-
schee presupposities is gekleurd, wordt eens te meer duidelijk als we ex-
pliciett nagaan of en hoe in de discussie wordt verwezen naar sociale 
en/off  emotionele competenties. Ten eerste worden deze typen compe-
tentiess wel genoemd, maar in geringe mate (2 Nederlandse en 6 Engelse 
publicaties).. Ten tweede is het zo, dat wanneer deze competenties aan de 
ordee komen, deze altijd in relatie met cognitief-rationele vaardigheden 
wordenn genoemd, waarbij het primair om die laatste lijk t te gaan. Bij-
voorbeeld,, bij Alderson (1993) komt het zelfvertrouwen van het kind als 
eenn vereiste - emotionele - competentie naar voren. Echter, Alderson 
wijstt op het belang van dit zelfvertrouwen, omdat dat een voorwaarde is 
omm het oordeelsvermogen van het kind in de praktijk tot zijn recht te 
latenn komen. Het oordeelsvermogen, dat ook door Alderson cognitivis-
tischtisch wordt geïnterpreteerd, geeft dus ook hier de doorslag bij de toe-
kenningg van beslissingsrecht. Zelfvertrouwen, als emotioneel competen-
tiecriterium,tiecriterium, speelt bij het oordelen een ondersteunende en daarmee on-
dergeschiktee rol. Een soortgelijke redenering is onder andere te vinden 
bijj  Pearce (1994), die al eerder in dit artikel is genoemd. Engberts en 
Kimsmaa (1993, p. 167) formuleren een vergelijkbare visie als volgt: "een 
positievee affectieve instelling maakt het mogelijk informatie te verwer-
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kenn op een rationele manier: onzekerheid en angst beletten hun dat". 
Dezee auteurs brengen ook het relationele aspect hiermee in verband in 
diee zin, dat sociale relaties in de vorm van positieve affectieve onder-
steuningg nodig zijn om rationeel met de informatie om te kunnen gaan. 
Ookk zij gaan dus uit van de vooronderstelling, dat cognitieve vaardighe-
denn van doorslaggevend belang zijn om te kunnen beslissen. 

Samenvattendd luidt het antwoord op de eerste onderzoeksvraag, 
datt het voor veel deelnemers tot de 'presumed common ground' van de 
discussiee behoort, dat kinderen met name op het cognitieve vlak moeten 
presterenn willen zij in staat worden geacht zelfstandig een beslissing te 
nemenn in hun eigen medische behandelingsovereenkomst. Sociale en 
emotionelee vaardigheden zijn opvallend afwezig in de discussie, ofwel 
ontlenenn hun belang aan hun bijdrage tot het cognitieve functioneren. 
Opp grond van de analyseresultaten kan bovendien gezegd worden, dat 
err door de Nederlandse en de Engelse discussianten met betrekking tot 
dee vereiste competenties geen substantieel verschillende vooronderstel-
lingenn worden gehanteerd. In de discussie in beide landen geven de op-
vattingenn over competenties blijk van de vooronderstelling, dat compe-
tentiee een voorwaarde is voor het zelfstandig nemen van beslissingen in 
dee eigen medische behandelingsovereenkomst en dat het daarbij primair 
zouu moeten gaan om rationeel-cognitieve competenties. Een specificatie 
hierbijj  is de vooronderstelling, dat een beslissing toekomstgericht geno-
menn zou moeten worden. 

4.. Resultaten: vooronderstellingen over het belang van kinderen bij me-
dischedische beslissingsrechten 

Dee vraag welk belang kinderen hebben bij toekenning van medische 
beslissingsrechtenn wordt weliswaar verschillend beantwoord, maar de 
argumentatiee berust in een groot aantal gevallen (6 van de Nederlandse 
enn 11 van de Engelse publicaties) op dezelfde vooronderstelling, dat het 
daarbijj  zou gaan om de realisering van een grondrecht. De Bruijn-
Lückerss (1994), bijvoorbeeld, stelt dat, wanneer het de wens is van een 
minderjarigee patiënt die over voldoende competentie beschikt (met 'het 
oordeell  des onderscheids') om te stoppen met een behandeling, deze 
wenss boven de wens van de ouders om verder te behandelen moet gaan. 
Zijj  beargumenteert dit door te verwijzen naar het recht van het kind op 
onaantastbaarheidonaantastbaarheid van zijn lichaam. In de redenering van Lee (1999) is het 
dee autonomie van de individuele patiënt, die in het licht van de medi-
schee ethiek gerespecteerd moet worden. Ook Lee stelt daarbij, dat deze 
autonomiee moet worden gerespecteerd zodra kinderen de behandeling 
diee zij moeten ondergaan begrijpen. Hammerstein (1990) onderbouwt 
zijnn standpunt dat competente minderjarigen zelfstandig zouden moeten 
mogenn beslissen met het argument, dat het niet zo zou mogen zijn dat 
iemandd die in staat is zelf zijn (grondrechten uit te oefenen daartoe juri-
dischh onbekwaam is, omdat hij een bepaalde leeftijdsgrens nog niet heeft 
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bereikt.. In de genoemde voorbeelden wordt het belang om kinderen 
beslissingsrechtenn toe te kennen dus beargumenteerd uitgaande van de 
vooronderstelling,, dat individuele basisrechten van kinderen moeten 
prevalerenn boven rechten van derden, zoals ouders. Men gaat ervan uit, 
datt kinderen - mits competent - als personen die aanspraak kunnen 
makenn op (grond)rechten moeten worden benaderd. 

Bijj  onvoldoende competentie ligt de zaak anders. In die gevallen 
wordt,, zoals hierboven al bleek, gepleit voor het opschorten van medisch 
beslissingsrecht.. De argumentatie, die daarbij wordt gegeven verwijst 
veelall  naar de gezondheidsrisico's die het gevolg van toekenning zouden 
kunnenn zijn. Hoewel in deze gevallen het belang van het kunnen uitoe-
fenenn van (grond)rechten voor kinderen niet wordt ontkend, gaat men er 
blijkbaarr impliciet van uit, dat de gezondheid van (incompetente) kinde-
renn zwaarder weegt. Met andere woorden, het belang van kinderen om 
geengeen beslissingsrecht toegekend te krijgen, wordt voorondersteld te lig-
genn in de het vermijden van gezondheidsrisico's, die ontstaan als gevolg 
vann incompetentie. 

Eenn aantal discussianten stelt, dat ook incompetente kinderen -
evenalss competente - belang hebben bij een stem in de beslissing. Deze 
visiee wordt veelal onderbouwd met de stelling dat het welzijn van de 
betreffendee kinderen gebaat zou zijn bij inspraak in de eigen medische 
behandelingsovereenkomst.. Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. 
Pearcee (1994) stelt, dat in ieder geval gevraagd moet worden naar de 
meningg van kinderen, omdat anders het risico zou ontstaan, dat zij op 
lateree leeftijd boos en kwaad zijn over (de consequenties van) de beslis-
singg waarin zij zelf geen stem nebben gehad. Deze opvatting geeft blijk 
vann de vooronderstelling, dat het in het belang van de jongere is om re-
keningg te houden met zijn (latere) welzijn, hoewel dit geen doorslagge-
vendee rol moet spelen. Soortgelijke vooronderstellingen zijn gevonden in 
44 Nederlandse en 8 Engelse betogen. 

Dee vooronderstelling dat kinderen moeten worden beschouwd 
alss personen die aanspraak kunnen maken op (grond)rechten sluit aan 
bijj  de, in de inleiding van dit artikel genoemde 'nieuwe' visie op het 
kind.. Het kind wordt hier gezien als een zelfstandig individu, dat aan-
spraakk kan maken op rechten. De beslissingsbevoegdheid wordt bij het 
kindd gelegd en niet aan de ouders, als vertegenwoordigers van het kind, 
overgelaten.. De vooronderstelling daarentegen, dat een als incompetent 
beschouwdd (d.w.z. niet aan de ideële volwassen-norm voldoend) kind in 
verbandd met mogelijke gezondheidsrisico's ten gevolge van zijn incom-
petentiee zijn rechten niet mag uitoefenen, lijk t met deze 'nieuwe visie' op 
gespannenn voet te staan. Immers, doordat de ouders volledige zeggen-
schapp over de gezondheid van het kind krijgen, lijken kinderen hun sta-
tuss als zelfstandig en niet passief op de ouders aangewezen individu 
weerr te verliezen. 

Hett antwoord op de tweede onderzoeksvraag luidt -
samenvattendd - dat de meeste discussiebijdragen blijk geven van de 
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vooronderstelling,, dat kinderen (grond)rechten hebben, die zij  moeten 
kunnenn uitoefenen en die prevaleren boven de rechten van derden. De 
ontzeggingg van rechten aan kinderen die als niet competent worden be-
schouwdd getuigt van de vooronderstelling, dat vermijdin g van gezond-
heidsrisico'ss boven het uitoefenen van grondrechten gaat. De pleidooien 
voorr  toekenning van medebeslissingsrecht aan niet-competente kinderen 
berustenn op de vooronderstelling, dat (toekomstig) welzijn met de ge-
volgdee procedure minimaal moet worden geschaad. De Engelse en Ne-
derlandsee discussies verschillen op deze punten niet van elkaar. 

5.. De relatieve relevantie en de onderlinge verhouding van juridische, 
medischemedische en psychologisch-pedagogische perspectieven 

Bijj  het beantwoorden van de vraag of kinderen beslissingsrecht moet 
wordenn toegekend in hun eigen medische behandelingsovereenkomst, 
spelenn verschillende invalshoeken een rol. In het onderzoek is sprake 
vann drie relevante en ook maatschappelijk geïnstitutionaliseerde per-
spectieven::  het psychologisch-pedagogisch, het juridisch en het medisch 
perspectief.. In de betogen van de discussianten zijn de overwegingen 
meestall  niet uit één invalshoek afkomstig. Vaak worden overwegingen 
uitt  meerdere invalshoeken door  elkaar  gebruikt Zoals eerder  opge-
merkt,, zijn deze niet automatisch met elkaar  in harmonie. 

Dezee institutionele verdeeldheid van zienswijzen en benaderin-
genn is, volgens sommige auteurs kenmerkend voor  de maatschappelijke 
positiee van kinderen (vgl. King 1997). Het is niet zo dat één instituti e een 
zodanigee maatschappelijke positie heeft, dat het een alles omvattend 
oordeell  kan vellen. Dit leidt tot discussies zoals die hier  zijn behandeld. 
Leee (1999) zegt hierover: "i t is the requirement that knowledge of chil-
drenn be generalizable, in accordance with considerations of parity and of 
applicability ,, that gives rise to childhood's ambiguity" . Met betrekking 
tott  de oplossing van deze ambiguïteit stelt Lee (1999) vervolgens: "re-
searcherss like policymakers and practitioners, are most certainly not in a 
positionn to resolve childhood's ambiguity in general and for  once and for 
all" .. De vraag is dan, hoe de verschillende invalshoeken in de discussie 
zichh onderling tot elkaar  verhouden en welke invalshoek in de redene-
ringg uiteindelijk de doorslag geeft. Welke vooronderstellingen hanteren 
discussiantenn op dit punt? 

Eenn voorbeeld kan één en ander  duidelijk maken. Hermans 
(1986)) stelt, dat jongeren boven de zestien, uitgaande van hun recht op 
zelfbeschikkingg en bereikte ontwikkelingsniveau zelfstandig hun toe-
stemmingg voor  een medische behandeling zouden moeten mogen geven. 
Zij nn belangrijkste argument betreft hier  het recht op zelfbeschikking. 
Hermanss is echter  eveneens van mening, dat bij  zware medische ingre-
pen,, zoals bijvoorbeeld hartoperaties, ook voor  jongeren boven de zes-
tienn jaar  de toestemming van ouders vereist moet zijn. Als reden hier-
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voorr draagt Hermans aan dat hoe zwaarder de ingreep, hoe groter de 
kanss op gezondheidsschade als gevolg van een 'foute' beslissing. 

Inn zijn betoog probeert Hermans zo het juridisch perspectief (ge-
richtt op rechtsgelijkheid) en het medisch perspectief (gericht op gezond-
heidsbevordering)) met elkaar te verzoenen. De oplossing die hij uitein-
delijkk formuleert geeft blijk van de vooronderstelling, dat de balans uit-
eindelijkk op grond van medische criteria moet worden gezocht veilig-
stellingg van de gezondheid gaat uiteindelijk boven zelfstandig beslis-
singsrecht.. In de redenering van Hermans wordt het recht op zelfbe-
schikkingg gelimiteerd door veiligstelling van de gezondheid. In die zin 
gaatt hij uit van de vooronderstelling, dat het medisch perspectief uitein-
delijkk een doorslaggevend gewicht moet krijgen. Een vergelijkbare do-
minantiee van het medisch perspectief is in bijna de gehele Nederlandse 
discussiee (8 van de 9 Nederlandse artikelen) rondom de toekenning van 
hett beslissingsrecht in de eigen behandelingsovereenkomst aan minder-
jarigenn terug te vinden. 

Hett medisch perspectief is ook in een klein aantal Engelse beto-
genn (5 van de 14) als dominerend perspectief terug te vinden. Roberts1 

(1999)) betoog is hier een voorbeeld van en illustreert tevens het dilemma, 
zoalss dat wordt ervaren door auteurs, die tegelijkertijd het gezondheids-
belangg en het juridisch belang van de competente minderjarige willen 
waarborgen.. Roberts stelt: "The dilemma is that acting in a competent 
minor'ss best interest can mean overriding their autonomy, while respect-
ingg autonomy can mean standing aside while they do something con-
traryy to their interest. But it is not possible to have it both ways." 
(Robertss 1999, p. 15). Deze redenering wijst op bewustzijn van de poten-
tiëlee botsing tussen beide perspectieven, maar illustreert tegelijkertijd de 
implicietee vooronderstelling dat het medisch perspectief voor moet gaan 
opp het juridisch perspectief. Immers, handelen in het belang ('best inte-
rest')) van het kind wordt zonder verdere overweging gelijkgesteld met 
handelenn in het belang van diens gezondheid; zijn recht op autonomie 
moett daaraan dan ook ondergeschikt zijn. 

Dee meeste Engelse betogen (9 van de 14) blijken - in tegenstelling 
tott de Nederlandse - echter te berusten op de presuppositie, dat niet het 
medische,, maar juist het juridische perspectief zou moeten domineren. 
Douglass (1992) bijvoorbeeld betoogt, dat een minderjarige, die door het 
gerechtshoff  competent is verklaard tot het zelfstandig nemen van een 
beslissingg in zijn eigen medische behandelingsovereenkomst, in dezelfde 
positiee is als een volwassen persoon. Op het moment dat deze minderja-
rigerige een beslissing neemt waar derden het niet mee eens zijn - bijvoor-
beeldd omdat deze de gezondheid aan zou kunnen tasten - mag het be-
slissingsrechtt van deze minderjarige niet meer worden afgenomen. Im-
mers,, zo stelt Douglas, er zijn ook geen juridische middelen om de be-
slissingg over de eigen medische behandeling van een competente vol-
wassenee te niet te doen. Deze redenering geeft blijk van de vooronder-
stelling,, dat in het geval van competente minderjarigen rechtsgelijkheid 
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omtrentt het nemen van beslissingen zwaarder weegt dan het voorkomen 
vann gezondheidsbeschadiging. Met andere woorden, de auteur gaat er-
vann uit, dat het juridisch perspectief - althans bij bewezen competentie -
moett prevaleren boven het medisch perspectief. Zoals gezegd is deze 
benaderingg kenmerkend voor de Engelse discussie, terwijl in de Neder-
landsee discussie het medische perspectief prevaleert. 

Hett pedagogisch-psychologisch perspectief is, wanneer dat al 
eenn rol speelt, in alle gevallen ondergeschikt. Deze invalshoek speelt met 
namee een rol in die betogen waarin ook gesproken wordt over het mede-
beslissenn van niet competent geachte kinderen (zie ook paragraaf 4). 
Aldersonn (1993) stelt bijvoorbeeld, dat het in alle gevallen (competent of 
niet-competent)) bijzonder belangrijk is te werken met toestemming van 
hett kind, of niet dringende behandelingen uit te stellen tot het kind de 
behandelingg kan accepteren. Zij onderbouwt dit standpunt door erop te 
wijzen,, dat vanaf de kleutertijd kinderen al beginnen te redeneren en 
mentaall  ergens onder kunnen lijden. Ook niet competente kinderen zijn 
denkendee wezens, aldus Alderson en om onnodig leed te voorkomen 
mogenn ook zij - evenals competente kinderen - niet gedwongen worden 
behandeld.. In deze redenering speelt dus de vooronderstelling, dat ook 
hett welzijn van kinderen bewaakt moet worden een rol. Het is echter 
evenzeerr duidelijk, dat de werking daarvan is gelimiteerd door - preva-
lerendee - medische en juridische invalshoeken. Bij vier Nederlandse en 
achtt Engelse discussianten is dat op een vergelijkbare manier het geval. 

Zoalss gezegd is een pedagogische invalshoek in het onderzochte 
materiaall  niet te isoleren. Het meest direct daarmee te associëren zijn die 
bijdragen,, die blijk geven van de vooronderstelling, dat medische beslis-
singsproceduress zo zouden moeten worden ingericht, dat daarmee (ook) 
dee ontwikkeling van het betreffende kind is gebaat. Zo'n zienswijze 
kondenn wij uit één (van de bovengenoemde vier) van de Nederlandse en 
tweee (van de bovengenoemde acht) van de Engelse betogen reconstrue-
ren.. Een voorbeeld hiervan is te vinden bij Dickenson (1994). Zij voert als 
argumentt voor inspraak van kinderen aan, dat dit de ontwikkeling van 
hunn rationele besÜssingscapaciteit zal bevorderen. Naar haar mening 
wordtt op deze capaciteiten vaak te weinig een beroep gedaan. Uit deze 
argumentatiee blijkt de vooronderstelling, dat bij het bepalen van de te 
volgenn handelwijze de ontwikkeling van kinderen een punt van over-
wegingg moet zijn. Dit wijst in de richting van een pedagogisch perspec-
tief. tief. 

Samenvattendd luidt het antwoord op de derde onderzoeksvraag 
alss volgt. De redeneringen van de Nederlandse discussianten geven blijk 
vann de vooronderstelling, dat het medisch perspectief bij de toekenning 
vann het medisch beslissingrecht aan kinderen uiteindelijk de doorslag 
moett geven. De Engelse discussie verschilt hierin van de Nederlandse 
discussie.. Alhoewel er ook een relatief kleine groep Engelse discussian-
tenn is aangetroffen, voor wie het medisch perspectief de doorslag blijkt te 
geven,, berusten de meeste Engelse discussiebijdragen op de vooronder-
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stelling,, dat ook in medisch extreme situaties aan het juridisch perspec-
tieff  niet getornd kan worden. Het psychologisch-pedagogisch perspectief 
-- in brede, zowel als in strikte zin - speelt zowel kwantitatief als kwalita-
tieff  in beide landen een ondergeschikte rol Waar men al blijkt uit te gaan 
vann de vooronderstelling, dat medische beslissingsprocedures mede 
daarvann afhankelijk moeten zijn, prevaleren medische en/of juridische 
gezichtspuntenn uiteindelijk toch. Het gaat in deze gevallen ook nooit om 
hett toekennen van beslissingsrecht, maar altijd om medebeslissingsrecht. 

6.. Verschillen tussen Nederlandse en Engelse discussiebijdragen 

Dee resultaten met betrekking tot de vooronderstellingen ten aanzien van 
competentiee en belang, laten geen verschillen zien in de Nederlandse en 
Engelsee discussie. Echter, ten aanzien van het dominerend perspectief in 
dee discussie is wel verschil gevonden tussen de twee landen. In de bij-
dragenn die op Nederland betrekking hebben gaat men er impliciet van 
uit,, dat het medisch perspectief uiteindelijk zou moeten prevaleren. In de 
bijdragenn die betrekking hebben op de Engelse situatie, domineert in 
veruitt de meeste gevallen het juridisch perspectief. 

Genoemdd verschil zou wellicht verklaard kunnen worden uit het 
verschill  in rechtssysteem van de twee landen. In Nederland richt de dis-
cussiee rondom de toekenning van beslissingsrecht aan kinderen zich met 
namee op de totstandkoming van de wetgeving, die de daaropvolgende 
rechterlijkee uitspraken zal bepalen. In Engeland concentreert de discus-
siee zich sterk op rechtszaken, die als precedent voor volgende gevallen 
(kunnen)) functioneren. Opvallend is nu, dat in de Engelse rechtspraak -
nett als in de Nederlandse discussie over wetgeving - het medisch per-
spectieff  een doorslaggevende rol lijk t te spelen. Omdat de Engelse dis-
cussiantenn op deze rechtspraak reageren, is het voorstelbaar, dat juist 
auteurss voor wie andere prioriteiten gelden zich in het debat laten horen. 
Opp die manier zou verklaard kunnen worden waarom het Engelse debat 
juistt zo sterk berust op de vooronderstelling, dat het juridische perspec-
tieff  onaantastbaar is. 

Hett is overigens niet zo dat het juridisch perspectief onder de 
Nederlandsee discussianten geen invloed heeft gehad. De voor Nederland 
kenmerkendee pleidooien (en wetgeving) voor het regelen van medebe-
slissingsrechtt voor kinderen tussen twaalf en zestien kunnen wellicht 
wordenn gezien als een poging om enige compensatie voor het domine-
rendee medische perspectief te geven. Deze argumentaties zijn mede ge-
motiveerdd (zoals gezegd spelen ook welzijnsoverwegingen een rol) van-
uitt de vooronderstelling, dat ook kinderen grondrechten hebben die 
waarr mogelijk gerespecteerd moeten worden. 
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7.. Discussie 

Inn de inleiding is de discussie geplaatst in het kader van het 'nieuwe' 
kindbeeld.. Met betrekking tot dit punt is het interessant om te kijken hoe 
dee autonomie van het kind tot zijn recht komt in de discussie. De conclu-
siee moet dan zijn, dat dit heel beperkt het geval is. Gezien de onder-
zoeksresultatenn lijk t de werking van het 'nieuwe kindbeeld' beperkt te 
blijvenn tot de grenzen van het ideale beslissingsmodel zoals dat voor 
volwassenenn geldt Dit blijkt mede uit enkele lacunes, die in de discussie 
zijnn aangetroffen. 

Eenn in het oog springend resultaat bijvoorbeeld is, dat zowel Ne-
derlandsee als Engelse discussiebijdragen ervan uitgaan dat het geen be-
toogg behoeft, dat het nemen van beslissingen in de eigen medische be-
handelingsovereenkomstt met name onontbeerlijke cognitief-rationele 
competentiess vereist. Toekenning van beslissingsrecht blijkt van de aan-
wezigheidd van deze competenties afhankelijk te worden gemaakt Hoe-
well  het belang van dit soort competenties op het eerstee gezicht plausibel 
lijkt ,, is het toch opvallend hoe eenzijdig men in de discussie uitgaat van 
dee noodzaak van deze competenties. Het is toch ook goed voorstelbaar, 
datt men een groter gewicht zou toekennen aan sociale en/of emotionele 
competentiess als voorwaarden voor medische besluitvorming. Immers, 
bijj  het nemen van medische beslissingen zullen ook emoties en (sociale) 
relatiesrelaties met derden een rol spelen. Competenties om met die aspecten om 
tee gaan zijn dan eveneens van belang. Wie heeft niet eens een besluit 
moetenn nemen waarbij verstand en gevoel elkaar tegenspraken en waar-
bijj  uiteindelijk het gevoel de doorslag gaf? En bij het nemen van veel 
beslissingenn zijn toch tegelijk ook relaties met relevante anderen in het 
geding.. In de huidige discussie wordt hieraan echter, gezien de argu-
mentatiess omtrent competentie en de daaraan ten grondslag liggende 
vooronderstellingen,, slechts zeer marginaal tot niet gerefereerd. 

Hett ideële beslissingsmodel, dat uit het onderzochte materiaal 
spreekt,, is dus cognitivistisch gekleurd. Doordat het belang van sociale 
enn emotionele competenties in de discussiegrondslag nauwelijks voor 
lijk tt te komen, ontstaat de indruk dat dit ideële beslissingsmodel, waar-
aann de discussiedeelnemers impliciet refereren, bovendien individualis-
tischh is georiënteerd. Het nemen van de 'juiste' beslissing moet niet al-
leenn rationeel, maar blijkbaar ook alleen en onafhankelijk van anderen 
gebeuren.. Beide impliciete uitgangspunten zijn op zichzelf een discussie 
waard.. In die zin is de hoop dat de resultaten van dit onderzoek het de-
batt een nieuwe impuls kunnen geven. 

Ookk de resultaten met betrekking tot de onderzochte dimensie 
'belang'' kunnen aanleiding geven de discussie rondom het toekennen 
vann beslissingsrecht in de eigen medische behandeling aan te vullen. 
Zoalss is gebleken uit de opvattingen omtrent 'belang', geven de argu-
mentatiess van de meerderheid van zowel de Nederlandse als de Engelse 
discussiantenn blijk van de vooronderstelling, dat het kind (grond)rechten 
heeft,, die het moet kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd spreekt uit de door 
dee discussianten aangedragen opvattingen echter de vooronderstelling, 
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datt op grond van de bescherming tegen gezondheidsrisico's rechten 
mogenn worden onthouden. Dit impliceert, dat de - door volwassenen 
gedefinieerdee - gezondheidsbelangen belangrijker zijn voor het kind, 
dann het uitvoeren van zijn rechten. Ook dit is voor discussie vatbaar. 
Immers,, voor een volwassen persoon gaat een dergelijke redenering niet 
op.. Men ontneemt een volwassen persoon zijn rechten op (medische) 
zelfbeschikkingg niet op het moment dat zijn gezondheid in gevaar dreigt 
tee komen. Blijkbaar weegt het belang van het kunnen uitoefenen van 
grondrechten,, als het om volwassenen gaat zwaarder dan de bescher-
mingg tegen gezondheidsrisico's. Bovendien is in de redenering, waarin 
hett veiligstellen van gezondheid gaat boven het uitoefenen van rechten 
geenn rekening gehouden met het welzijn van het kind. De vraag of het 
kindd zich - buiten zijn fysieke gezondheid om - ook goed voelt bij een 
dergelijkk doorslaggevend gezondheidsbelang wordt niet gesteld. 

Inn die gevallen waar de opvattingen van de auteurs, na het ge-
zondheidsbelang,, wel blijk geven van vooronderstellingen omtrent het 
belangg van het welzijn van het kind, gaat het in de betogen altijd om het 
medemede beslissen door kinderen. In de discussiebijdragen over toekenning 
vann het beslissingsrecht zelf speelt deze factor geen rol. De verklaring 
hiervoorr is niet uit de discussie op te maken en zou nader onderzoek 
vergen.. Wellicht weegt bij de toekenning van medisch beslissingsrecht 
hett probleem van de verzoening van medische en juridische perspectie-
venn zo zwaar, dat deze problematiek die van het welzijn geheel over-
vleugelt.. Pas waar die knoop is doorgehakt, ontstaat dan ruimte om het 
belangg van welzijn in de voorgestelde procedures te verdisconteren. 

Inn de lij n van de vooronderstellingen, die ten grondslag liggen 
aann de opvattingen omtrent 'belang' domineert in de Nederlandse dis-
cussiee het medisch perspectief, In Engeland daarentegen domineert het 
juridischh perspectief. Dit verschil is, zoals gezegd, wellicht te verklaren 
uitt het verschil in rechtssysteem in de beide landen en de reactie daarop 
vann de discussianten. Wat in de discussie in beide landen opvalt, is de 
relatieff  kleine betekenis van het psychologisch-pedagogische perspectief. 
Slechtss daar waar het gaat om het mede beslissen door kinderen geven de 
opvattingenn van de discussianten blijk van de vooronderstelling, dat het 
welzijnn van kinderen bij het nemen van beslissingen in de eigen behan-
delingsovereenkomstt ertoe doet. Het bevorderen van de ontwikkeling 
vann kinderen, speelt slechts in een enkel geval een rol. Ook dit onder-
zoeksresultaatt levert wellicht een interessant punt voor toekomstig pe-
dagogischh onderzoek. Immers, het is maar de vraag of gezondheid op 
fysiekk gebied van het hoogste belang is, als daarbij het welzijn en de 
ontwikkelingsmogelijkhedenn van de persoon in kwestie niet in acht 
wordenn genomen. Meningsvorming over de manier waarop ook in pro-
cessenn van medische besluitvorming zo kan worden gehandeld, dat de 
ontwikkelingg van kinderen daarbij minimaal wordt geschaad of waar 
mogelijkk bevorderd is, gezien dit onderzoek, nog een bijna braakliggend 
terrein. . 
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Noten Noten 

a.. Voluit: het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Het NIZW is 
eenn organisatie die zich richt op vernieuwing en verbetering van de sec-
torr zorg en welzijn, waaronder terreinen als kinderopvang, maatschap-
pelijkee dienstverlening, sociaal-cultureel werk, jeugdzorg en maatschap-
pelijkee opvang zijn begrepen. 
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