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Dat autonomie een belangrijke waarde in het ethisch kader 
moet zijn, staat nauwelijks ter discussie. Zo moet de wens 
van de patiënt vrijwillig en weloverwogen zijn en bijvoor-
beeld niet voortvloeien uit een onderliggende psychopatho-
logie. [2] Maar de meningen verschillen over de vraag of ook 
welzijn deel moet zijn van dat kader: moet de arts de auto-
nome wens respecteren of moet de arts ook het welzijn van 
de patiënt beoordelen en mee laten wegen in zijn beslissing 
om een ingreep al of niet uit te voeren? 

Wie vindt dat patiënten alleen over hun welzijn moeten 
beslissen, zou het nieuwe voorstel van minister Schippers 
betutteling vinden. Hierin staat dat er strengere regels voor 
esthetische geneeskunde moeten komen: een verhoging van 
de minimumleeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar met uitzon-
dering van specifieke situaties zoals flaporen, uitvoering van 
risicovolle behandelingen alleen door ‘bevoegd’ medische 
hulpverleners, en strengere eisen aan reclame. Zo mag een 
esthetische ingreep niet gratis aangeboden worden als on-
derdeel van een prijsvraag of advertentie. De NVPC is posi-
tief over het voorstel, maar volgens anderen is dit je reinste 
betutteling: mensen zijn uitstekend in staat om zelf die be-
slissing te nemen en anderen kunnen niet bepalen wat in 
iemands welzijn is.

Niet alleen op beleidsniveau speelt de vraag ”Wie beslist 
over welzijn: de patiënt of de arts?”. Ook onder plastisch en 
esthetisch chirurgen zie je verschillende opvattingen. [2] Is 
esthetische chirurgie een commercieel bedrijf, geleid door 
de principes van de markt, of een praktijk die deel uitmaakt 
van het reguliere gezondheidszorgsysteem waarbij het doel 
is om het welzijn van de patiënt te dienen? Een aantal chi-
rurgen bepleit het laatste: “Aesthetic and plastic surgeons 
involved in cosmetic surgery too often provide frivolous and 
unnecessary service or fail to act as ‘real doctors’ having the 
best interest of patients on their mind.” [3] Maar dit stand-
punt roept belangrijke vragen op: kan en mag een arts mede 

bepalen of het welzijn in het geding is? Leidt dit niet al snel 
tot een ongerechtvaardigd paternalisme?

In dit artikel behandel ik eerst de vraag of een ander dan de 
patiënt kan bepalen of iets in het welzijn van de patiënt is. 
Vervolgens bespreek ik de vraag of de arts mag bepalen of 
een ingreep wel of niet het welzijn van de patiënt bevordert 
en op grond daarvan een ingreep mag weigeren. Ten slotte 
benoem ik welke implicaties het serieus nemen van welzijn 
als waarde heeft voor de besluitvorming van arts en patiënt 
en voor het beleid van de beroepsorganisatie en de overheid.

Welzijn: te subjectief?
Kan een ander dan de patiënt wel bepalen of een ingreep het 
welzijn van de patiënt vergroot? Is dat niet te subjectief? Een 
subject heeft een eigen perspectief op de wereld en de vraag is 
hoe toegankelijk dat perspectief is: is dat volledig doorzichtig 
voor het individu zelf en totaal ontoegankelijk voor derden? 
Wijsbek heeft in een heel andere context betoogd dat subjec-
tief niet betekent dat alleen het subject zelf volledig inzicht 
heeft in wat haar beweegt en dat dit totaal ontoegankelijk is 
voor derden. Recent psychologisch onderzoek ondersteunt 
de stelling dat mensen een beperkt zelfinzicht hebben; we 
hebben niet altijd inzicht in ons eigen innerlijk en zijn ons 
vaak niet bewust van belangrijke oorzaken van onze motiva-
tie en gedrag. [4] Ook is een subjectief perspectief in zekere 
mate toegankelijk voor anderen omdat we het vermogen tot 
empathie hebben. We hebben weliswaar niet het vermogen 
om de pijn van een ander direct te ervaren, maar menselijke 
wezens zijn wel in staat om de pijn of het lijden of het geluk 
van andere menselijke wezens te begrijpen. Ik kan jouw pijn 
en verdriet of geluk niet voelen, maar ik kan wel begrijpen 
hoe het voor jou is om angstig, bezorgd, depressief of juist 
vrolijk te zijn omdat ook ik het vermogen heb voor emoties, 
stemmingen en lichamelijke sensaties die nodig zijn om die 
toestanden te ervaren. Door ons empathisch vermogen zijn 
we in staat om representaties te maken van de gedachten en 
gevoelens van andere mensen. Het stelt ons in staat om ons 
voor te stellen wat die andere persoon in die situatie waarin 
hij zich bevindt, zou willen. Dit vermogen stelt een arts in 
staat om inzicht te krijgen in het welzijn van een patiënt die 
om een esthetische ingreep verzoekt.

Welzijn en paternalisme

Maar mag een arts zich ook een oordeel vormen over het 
welzijn van een ander en op grond daarvan beslissen? Of is 
dit een vorm van ongerechtvaardigd paternalisme? 
Laten we eerst eens zien hoe zo’n beoordeling in de praktijk 
zou gaan. 
Bij welzijn gaat het om meer dan alleen aangename gevoelens 
en ervaringen: anders zou je iemand net zo goed aan een ma-
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plausibel dat een ingreep een impact heeft op hoe ze zich 
zelf ziet, en op haar gedrag en is er gerede twijfel of de in-
greep haar zelfvertrouwen bevordert. Ik denk dat het in deze 
situatie terecht is dat er extra eisen worden gesteld (zoals een 
bezoek aan een psycholoog en een leeftijdsgrens). Natuurlijk 
impliceert deze rol een inperking van het autonomiebegin-
sel; niet elke wens die in lijn is met persoonlijke waarden 
heeft gezag; de arts beoordeelt ook of die waarden in lijn 
zijn met een inzichtelijk en begrijpelijk verhaal over wat een 
goed leven is voor diegene. Als autonomie de enige en be-
langrijkste waarde zou zijn, dan zou je de waarden waarmee 
een patiënt zich identificeert moeten accepteren.
Dat wil niet zeggen dat deze ingreep nooit aanvaardbaar is, 
maar dat in deze situatie het risico dat de ingreep haar wel-
zijn niet bevordert aannemelijk is. Bij de jongen met flaporen 
is het risico op een negatieve impact op zijn zelfvertrouwen 
minder groot en de kans dat het zijn welzijn dient groter. 
De reden om de ingreep in het ene geval gerechtvaardigd te 
vinden en in het andere geval niet, is niet alleen gebaseerd 
op autonomie maar ook op welzijnsoverwegingen. 

implicaties voor praktijk

Wat betekent het serieus nemen van zowel autonomie als 
welzijn voor de praktijk van esthetische geneeskunde? Voor 
artsen en chirurgen betekent dit dat zij behalve medisch-tech-
nische vaardigheden ook andere vaardigheden nodig hebben: 
inlevingsvermogen en tijd om een serieus gesprek met de 
patiënt aan te gaan waarbij de achtergronden van de wens 
duidelijk worden. Het vereist ook af en toe een ingreep wei-
geren als een wens niet redelijk is, waarbij het heel belangrijk 
is dat wat redelijk is niet hetzelfde is als wat de arts op ba-
sis van zijn eigen criteria redelijk vindt. Een redelijkheidseis 
verwijst naar een bepaalde sociale context die door meer dan 
alleen patiënt en arts wordt gemaakt. [4] Om deze normen te 
vinden, is discussie binnen en buiten de beroepsgroep nodig 
zodat we meer ijkpunten hebben om te bepalen waar iemand 
baat bij heeft, wat welzijn voor mensen is. En onderzoek over 
de effecten die zulke ingrepen hebben op het welzijn van de 
personen. Ik heb nu aangenomen dat schaamlipverkleining 
een behoorlijk effect heeft op de vorming van haar identiteit.

Het serieus nemen van autonomie én welzijn heeft ook ge-
volgen voor het beleid. De NVPC is voorstander van stren-
gere eisen inzake bevoegdheid maar ook voor reclame. Dit 
is mijns inziens in lijn met een ethisch kader waarin auto-
nomie én welzijn belangrijke waarden zijn. Het is echter de 
vraag hoe effectief regelgeving is als de samenleving steeds 
meer door bepaalde eenzijdige schoonheidsidealen wordt 
geleid. Het is duidelijk dat dit een kwestie is die niet alleen 
de beroepsgroep maar de hele samenleving aangaat. Het 
gaat om opvattingen over wat welbevinden en wat het goe-
de leven is. Deze opvattingen, idealen en waarden bepalen 
mede onze identiteit. En wat we doen (wel/niet esthetische 
geneeskunde) heeft ook weer een effect op die gemeen-
schappelijke waarden. Wat welzijn precies inhoudt, is een 
proces dat voortdurend gaande is maar onvermijdelijk ge-
voerd moet worden omdat we anders niet weten welke medi-
sche mogelijkheden ons welzijn wel of niet bevorderen.

chine kunnen koppelen die aangename ervaringen voor die 
persoon creëert. We willen ook dat het echte ervaringen zijn en 
dat die persoon zijn ervaringen en leven als goed beoordeelt. 
Omdat mensen zich kunnen vergissen in wat hun welzijn be-
vordert, moet de persoon in kwestie beschikken over relevante 
informatie over zijn levensomstandigheden en waarden, en 
doelen nastreven die echt van hem zelf zijn (bijvoorbeeld niet 
misleid zijn over iets dat voor hem belangrijk is).
Met andere woorden, de arts moet beoordelen of een ingreep 
het authentieke welzijn bevordert. De patiënt moet geïnfor-
meerd zijn over omstandigheden van zijn leven die er voor 
hem toe doen en een autonome keuze hebben gemaakt. 
Volgens een authentiek welzijnsbenadering beoordeelt de 
arts of iemand kritisch over zijn wens heeft nagedacht en 
of de waarden en levensdoelen van die persoon zich op een 
normale manier hebben ontwikkeld en niet het gevolg zijn 
van manipulatie. [5] Als dat het geval is, zal de wens van de 
patiënt moeten worden gerespecteerd. Let wel, de arts kijkt 
in deze opvatting niet naar de inhoud van de keuze, maar 
beoordeelt puur het besluitvormingsproces, of de patiënt in 
staat is tot kritisch nadenken. 

Deze authentieke welzijnsbenadering biedt een arts een ze-
ker houvast bij het beoordelen van lastige verzoeken. De arts 
respecteert de autonomie maar neemt hij ook het welzijn 
van de patiënt voldoende serieus? En helpt deze opvatting 
bij het bepalen van wat een normaal proces van waardenont-
wikkeling is? Kun je dat bepalen zonder naar de inhoud van 
een keuze te kijken?
Stel, een meisje van 16 jaar wil een labiumreductie, een 
schaamlipverkleining. Het meisje is opgegroeid in een lage 
sociaal-economisch klasse. Het gezin hecht veel waarde aan 
uiterlijk en heeft stereotype schoonheidsidealen. Ze vindt 
dat haar schaamlippen afwijken van haar schoonheidsideaal. 
De arts vraagt zich af of hij deze ingreep wel moet uitvoeren. 
Ze heeft geen buitengewone grote of afwijkende schaamlip-
pen en derhalve geen functionele beperkingen. Hij geeft 
haar bedenktijd en wijst haar ook op andere schoonheidside-
alen. Na de bedenktijd komt ze terug met hetzelfde verzoek. 
De arts overweegt het volgende: de patiënt heeft nagedacht 
over haar wens en is ook in aanraking gebracht met andere 
schoonheidsopvattingen. In feite heeft hij gehandeld in lijn 
met de authentieke welzijnsbenadering. Gaat de arts te ver 
als hij de ingreep toch weigert? 
Het serieus nemen van de waarde welzijn houdt naar mijn 
mening het volgende in. Behalve dat de arts zich ervan ver-
gewist of de wens echt is wat de patiënt wil (of de wens over-
eenkomt met de wensen en waarden die de patiënt werkelijk 
heeft), moet de arts zich ervan vergewissen of de keuze van 
de patiënt in lijn is met de wensen, overtuigingen en waar-
den die redelijk zijn. [4] Meestal begint hier een felle discus-
sie, omdat we dan van formele procedurele eisen, ook kijken 
naar de inhoud van de keuze. Toch denk ik dat deze rol in 
bepaalde gevallen gerechtvaardigd is: als een keuze verstrek-
kende gevolgen heeft voor het welzijn van de patiënt, dan is 
het redelijk om hogere eisen te stellen aan de onderbouwing 
van die keuzen. In het geval van de schaamlipverkleining 
zijn de gezondheidsrisico’s niet erg groot, maar is het wel 
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In de gezondheidszorg is welzijn of kwaliteit van leven een be-

langrijke overweging bij medische beslissingen. Bijvoorbeeld, 

bij beslissingen over wel of niet starten van chemotherapie 

in de palliatieve fase bij kankerpatiënten. Er is veel ruimte 

voor het oordeel van de arts om te bepalen of een ingreep nog 

voldoende welzijn toevoegt. Bij esthetische chirurgie lijkt de 

patiënt/cliënt het recht te hebben om dit te bepalen en heeft 

de arts meer de rol van serviceverlener. Dit lijkt op het eerste 

gezicht ook vanzelfsprekend: wie anders dan die persoon zelf 

kan bepalen of een bepaalde ingreep haar/zijn welzijn bevor-

dert? In dit artikel wil ik pleiten voor een grotere rol van de 

esthetische chirurg en zijn/haar beroepsorganisaties: behalve 

patiëntenautonomie is ook welzijn een belangrijke waarde in 

het ethische kader voor esthetische chirurgie en geneeskunde. 

Het serieus nemen van welzijn als waarde impliceert een 

 actieve rol in de besluitvorming, zowel in de spreekkamer 

als  in het beleid van de beroepsgroep.
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