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Stellingen behorend bij het proefschrift van Loes Kater

Disciplines met dadendrang
Gezondheidsethiek en gezondheidsrecht in het Nederlandse euthanasiedebat

1960 - 1994

1. De disciplines gezondheidsethiek en gezondheidsrecht zijn niet meer weg te denken
uit de geneeskunde.

2. Ethici en Juristen lopen niet achter de feiten aan in medisch-ethische debatten, zij
dragen bij aan het maken van de feiten. Bijvoorbeeld aan het tot stand komen van de
def initie van euthanasie of de zorgvuldigheidseisen voor euthanasie.

3. In het buitenland beStaat het - door sommigen verheerlijkte, door anderen - X
verguisde - beeld dat in Nederland euthanasie vrij op recept verkrijgbaar is.
Betrokkenen van de Nederlandse euthanasiepraktijk weten zieh echter omgeven
door een netwerk van normen, regeis en voorwaarden.

4. Het idee van de autonome patient heef t lange t i jd zowel binnen de ethiek als het
recht als een ideaal gef ungeerd. Hoe krachtig dit ideaal ook is, het is niet voor alle
Problemen de oplossing gebleken.

5. De moraal wordt door ethici en Juristen niet bewaakt, maar gemaakt.

6. De ophef in de media over de varkenspest, de gekke koeienziekte en de MKZ-crisis
Staat in schril contrast met de veranderingen in het eetpatroon van de gemiddelde
Nederlander na deze crises.

7. Promoveren wordt wel gezien als />;te//e<:ft/e/e ar£>e/</, waarbij vaak de nadruk op het
eerste ligt. Juist het tweede vormt echter de basis van het resultaat.

8. De uitbreiding van het aantal zenders op televisie met ieder een eigen
weersaankondiging heeft de voorspellingen niet meer betrouwbaar gemaakt.

9. Het is een kunst om reclame als een vorm van creativiteit te zien in plaats van als
een bron van ergernis.

10. Sprookjes spreken een leven lang tot de verbeelding.


