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Post-humanisme, 
cyborgs en personalistische bio-ethiek*

Prof. Jan Dacok s.j. 

Samenvatting
De termen posthumanisme, transhumanisme en cy-
borg (cybernetisch organisme), die in de laatste decen-
nia van de twintigste eeuw in de mode kwamen, moe-
ten beoordeeld worden aan de hand van de antropolo-
gische visie waar ze van uitgaan. Ze brengen een reëel 
gevaar dat de mens – op zoek naar verbetering van 
zijn vermogens en mogelijkheden – de juiste visie op 
zijn waardigheid als mens en het wezenlijke van het 
menszijn uit het oog verliest. Zonder het vasthouden 
aan de beginselen van de personalistische bio-ethiek, 
zoals het onvoorwaardelijke respect voor het fysieke 
leven, het totaliteitsbeginsel en beginsel van vrijheid 
in verantwoordelijkheid, dreigt de geneeskunde te ver-
anderen van een discipline gericht op het verminderen 
van het lijden van de medemens tot een realisatie van 
willekeurige wensen van mensen, wat tevens dreigt 
de mens van patiënt tot klant te maken. Christus ver-
leende door het aannemen van de menselijke natuur 
aan die natuur haar hoogste waardigheid. De juiste 
antwoorden op de uitdagingen van posthumanisme en 
transhumanisme kunnen door goede bestudering van 
de moraaltheologische leer van de Kerk bijdragen aan 
een betere bescherming en bevordering van de mense-
lijke waardigheid.

Abstract
The terms posthumanism, transhumanism and cyborg 
that were developed in the last decades of the last 
century, should be evaluated according to the anthro-
pological vision, which is their foundation. They offer 
a real danger that man – in quest of enhancement of 
his capacities and possibilities – might lose the correct 
concept of his dignity as a human being and of the 
essence of being human. If medicine ceases to hold 
on to the principles of personalistic bioethics, such as 
unconditional respect of physical life, the principle of 
totality and of liberty in responsibility, it might well 
change from a discipline that aims at the alleviation 
of suffering of fellow-humans to a realization of ar-
bitrary claims of people. At the same time the patient 
is at risk to be changed into a client. Christ, by as-
suming human nature, conferred the highest level of 

dignity to it. The correct answers to the challenges of 
posthumanism and transhumanism may contribute to 
a better protection and development of human dignity 
by thorough study of the moral theological teaching of 
the Church.

Résumé
Il faut juger le contenu des termes post-humanisme, 
trans-humanisme et cyborg (organisme cybernétique), 
qui se sont présentés pendant les dernières décennies 
du XXme siècle, à partir de la vision anthropologique 
qui est à leur base. Ils comportent un danger réel qui 
consiste en ce que l’homme – en quête d’une améli-
oration de ses capacités et de ses possibilités – perd 
de vue une conception correcte de sa dignité en tant 
qu’homme et de l’idée de ce qui est l’essentiel d’être 
homme. Quand on ne se tient plus aux principes de 
la bioéthique personnaliste, comme le respect incon-
ditionnel de la vie humaine, le principe de totalité et 
de la liberté en responsabilité, la médecine risque de 
changer d’une discipline qui vise à soulager les souf-
frances de l’autre à une pratique qui va réaliser les 
désirs fortuits des hommes. Ceci risque également de 
changer le patient en client. Le Christ, en assumant 
la nature humaine, a attribué sa dignité ultime à cette 
nature. L’étude approfondie de la doctrine théologique 
morale de l’Église pourra contribuer sensiblement à 
fournir les réponses appropriées aux défis posés par le 
post-humanisme et le trans-humanisme.

In de tweede helft van de 20ste eeuw, of volgens en-
kele ‘denkers’ in de jaren 80 heeft zich een opbloei van 
termen met voorvoegsel “post” ontwikkeld, die in veel 
domeinen wijd gebruikt worden. Deze termen, bijvoor-
beeld postmodern, postmodernisme, posthumanisme 
en ook transhumanisme, postmetafysisch, postmarxis-
me... enz., vormen een modetrend. Ze probeerden een 
vernieuwing uit te drukken op cultureel, filosofisch, an-
tropologisch en sociologisch gebied. Het is echter niet 
gemakkelijk een adequate uitleg voor deze termen te 
vinden. Veel van deze termen zijn niet volledig geac-
cepteerd. Enkele daarentegen, zoals postmodernisme... 
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enz. vinden weerklank op het gebied van theoretische 
reflectie, wetenschappelijk onderzoek en technologisch 
experimenteren. 

De inhoud van dit relaas is complex en moeilijk in een 
schema te presenteren. Het beoogt een synthetische 
beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de 
concepten: posthumanisme, transhumanisme en cyber-
netische organismen (cyborgs) en toont de mogelijke 
toepassing van laatstgenoemden, vooral in het medisch 
vakgebied. Tegenover de uitdaging van de “technolo-
gisering” en de “cyborgisatie” van de maatschappij, 
presenteert dit document het standpunt van persona-
listische bio-ethiek, die de menselijke waardigheid en 
evenwichtige ontwikkeling van de individuen en de 
menselijke maatschappij, bevordert en verdedigt.

Posthumanisme 
Hieronder wordt verstaan een filosofische en culturele 
orientatie die openstaat, niet enkel voor het nadenken 
over de cybernetische organismen maar ook voor hun 
realisatie. Het posthumanisme is uitgekristalliseerd in 
connectie met verscheidene avant-gardes en denkgroe-
pen. De complexiteit van deze beweging openbaart zich 
in de verschillende moeilijkheden van de studie. Daar 
staat tegenover dat men een sterke invloed bemerkt op 
cultureel en wetenschappelijk gebied. Men kan akkoord 
gaan met Brent Waters1 die constateert: “het woord 
posthumaan” creëert weliswaar een toenemende hoe-
veelheid literatuur, maar biedt nog weerstand aan een 
algemene definitie [...]”. De posthumane retorica deelt 
vele aspecten met de postmoderne discussie en hangt 
daar ook mee samen, maar is er geen synoniem van. 

Met het oog op verdere stappen is het op zijn plaats om 
enkele technologische verhelderingen te onderstrepen. 
In de literatuur vindt men de volgende termen: post-
humaan of posthumaan, posthumanisme. In het alge-
meen vindt men dat deze termen synoniemen zijn maar 
er zijn enkele niet duidelijk afgelijnde nuances. De term 
posthumanisme wordt gebruikt voor de filosofische re-
flectie of de filosofische stroming die verbonden is met 
het post-humane. De termen post-humaan of posthu-
maan houden verband met de algemene samenhang, de 
algemene zin of de algemene discussie. Er dient ook 
aangestipt te worden dat de Italiaanse taal nog geen 
term bezit die op een uniforme manier geaccepteerd of 
gecodificeerd kan worden. 

Er kan geen precieze datum geplakt worden op het eer-
ste gebruik van de term posthumanisme. Volgens Neil 
Badmington, een van de eersten die de posthumane be-
weging heeft bestudeerd, zou dit het jaar 1982 moeten 

1 B. Waters, From Human to Posthuman: Christian Theology and 
Technology in a Postmodern World, Aldershot (UK) 2006, X.

geweest zijn2. Het posthumanisme is onstaan uit een 
algemeen ‘beseffen’ dat de traditionele wijzen om de 
mens te bezien aan het veranderen waren. De westerse 
mens heeft zijn manier van denken en zijn manier van 
leven veranderd, sterker nog, hij is zich bewust van zijn 
posthumane staat. Voor dit laatste is het moeilijk een 
definitie te bedenken. Robert Pepperell stelt voor: “In 
simpele termen kan gezegd worden dat het de toestand 
van het bestaan is waarin we ons bevinden sinds het 
begin van de posthumane periode.”3 Vanuit dit stand-
punt is het posthumanisme de filosofische stroming die 
de posthumane conditie beschrijft en analyseert. Deze 
laatste wordt gekenmerkt door nauwe en onderlinge 
verbanden tussen zowel cultuur, technologie, post-
humaan-zijn en cybernetische organismen. De posthu-
mane mens gelooft meer in de technologie dan in God. 
De posthumane mens hoopt dat de technologie een 
soort van technologische onsterfelijkheid kan bieden 
die ons kan beschermen tegen de verschillende elemen-
ten van onze fragiliteit. Het posthumanisme twijfelt aan 
de waarde van het menselijk lichaam dat wordt gezien 
als een historische toevalligheid. Deze filosofische stro-
ming beschouwt de menselijke waardigheid slechts als 
een illusie en bijgevolg het menselijk lichaam als iets 
dat vervangen kan worden.

Transhumanisme 
Deze term vertegenwoordigt de recente gedachtenstro-
ming die de vervanging van de homo sapiens door bio-
logisch en technologisch superieure wezens accepteert. 
Ook al zijn de concepten van het posthumanisme en 
het transhumanisme recent, de ideeën die ze uitdruk-
ken zijn niet nieuw. Het filosofische fundament van 
deze bewegingen dateert van de Renaissance die een 
reductionistische visie biedt van het menselijke leven. 
Dit fundament wordt gekoppeld aan het ethische scepti-
cisme en het postmoderne relativisme. Meer nog: deze 
denkwijze neemt ook een utopische vervanging van 
God aan en probeert de verlangens van onsterfelijkheid 
van de mens te realiseren. 
Nick Bostrom, Zweeds filosoof, beschrijft het trans-
humanisme als “de intellectuele en culturele beweging 
die de mogelijkheid en de wenselijkheid bevestigt om 
de toestand van de mens te verbeteren en wel om door 
middel van de toepassing van de rede, en in het bij-
zonder door gebruik te maken van de technologie om 
veroudering tegen te gaan en de menselijk intellectuele, 
de fysische en psychologische capaciteiten enorm te 

2 Cfr. N. Badmington, Posthumanism (Readers in Cultural Criti-
cism) New York (NY) 2000, p.1.

3 R. Pepperell, The Posthuman Condition, Conciousness Beyond 
the Brain, Bristol-Portland (OR) 2003, IV. 
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vergroten.”4 Volgens een ander idee van deze filosoof is 
het transhumanisme “de studie van middelen en obsta-
kels die de mensheid gebruikt, zowel technologisch als 
rationeel, om posthumaan te worden, en om de daaruit 
voortvloeiende ethische problemen te kunnen overwin-
nen... ’Posthumaan’ is een term voor de menselijke we-
zens die veel meer ontwikkeld zijn, wanneer we eens in 
staat zullen zijn de actuele menselijke natuur te verbe-
teren en onze capaciteiten radicaal uit te breiden.”5 

De posthumane mensen zullen reeds zo gemodificeerd 
zijn dat ze niet meer menselijk zullen zijn en niet meer 
de menselijke soort vertegenwoordigen. Het transhu-
manisme aanvaardt de menselijke natuur niet als een 
onveranderlijke realiteit, heilig en waardig beschermd 
te worden voor kunstmatige veranderingen en die ge-
respecteerd moet worden. Daardoor kunnen de be-
weegredenen gerechtvaardigd worden die erop gericht 
zijn veranderingen in de natuur – in het bijzonder in de 
menselijke natuur – aan te brengen, motieven die de 
menselijke hoogmoed aan het licht brengen door God 
na te bootsen – “playing God”6. Met andere woorden, 
het transhumanisme aanvaardt een verwerkelijking van 
de “Übermensch” van Nietzsche of van de “technolo-
gische supermens” die zich alles of bijna alles kan per-
mitteren. 

De voorstanders van het transH, zijn geneigd om uit-
eenlopende middelen te gebruiken om hun einddoel te 
bereiken, bijvoorbeeld de graduele verbetering van de 
menselijke functies (enhancement), de nanotechnolo-
gie, de cybernetische organismen, de genetische neuro-
fysiologische manipulatie, de gecomputeriseerde simu-
latie en farmacologische verbetering enz.
Het bovenvermelde kan vervolledigd worden met de 
vier typische transhumane en posthumane veronder-
stellingen: 

1) de informatiemodellen zijn belangrijker dan 
de noodzaak van het lichamelijk bestaan, 
daarom is het niet nodig dat een informatie-
model een lichaam heeft of een biologisch 
substraat; 

2) er bestaat geen niet-materiële ziel;

4 N. Bostrom: The transhumanist FAQ”, http://www.transhu-
manism.org/resources/faq.html (2009), in: P Benanti, The 
Cyborg: Corpo e corporeità nell’epoca del postumano, pp 133-
134.

5 N. Bostrom, What is Transhumanism?, 2001) http://www.
nickbostrom.com/old/transhumanism.html In: C.Ch. 
Hook, Techno spiens. Nanotechnology, Cybernetics, Trans-
humanism and the Remaking of Humankind, Ch.W. Colson, 
N.M.D.S. Cameron, Eds., Human Dignity in the Biotech Cen-
tury, Downers Grow, Illinois 2004, p. 85.

6 Cfr. C.H. Hook, Techno Sapiens, pp 85-86. Zie ook: J.F. Kilner, 
Human Dignity, In: S. Post, Ed. Encyclopedia of Bioethics 
2004, pp. 753-757.

3) Het menselijk lichaam is enkel een prothese, 
die we niet alleen kunnen gebruiken maar ook 
manipuleren. Het vermeerderen of vervangen 
van een functie met een andere prothese is 
enkel een natuurlijke extensie van onze we-
zenlijke relatie met ons lichaam waarin we 
zijn geboren; 

4) Het menselijke wezen kan communiceren met 
intelligente machines. Er zijn geen essenti-
ële verschillen tussen de gecomputeriseerde 
simulaties en een lichamelijk bestaan, tussen 
een biologisch organisme en een cybernetisch 
mechanisme.7

Samenvattend, het transhumanisme wordt begrepen 
als een stroming van het postH. Heden ten dage is het 
transhumanisme meer radicaal in het aanvaarden van 
ingrepen die de technologische verbetering van het 
menselijk wezen op het oog hebben (improvement of 
enhancement). De cybernetische organismen vertegen-
woordigen de concrete elementen in de geleidelijke 
verwerkelijking van het posthumanisme en het post-
humane bestaan. Op deze wijze zal de mens zijn eigen 
evolutie kunnen sturen, zijn toekomst en ook zijn eind-
doel. 

Cyborgs – cybernetische organismen 
De term Cyborg werd geïntroduceerd in 1960 door 
Manfred E. Clynes en Nathan S. Kline, in verband met 
het onderzoek naar reizen buiten de aardse atmosfeer en 
naar de andere planeten. Hun originele definitie is deze: 
For the exogenously extended organizational complex 
functioning as an integrated homeostatic system uncon-
sciously, we propose the term ‘Cyborg’.8

In vertaling: “Voor het organisch gestructureerde com-
plex dat onbewust functioneert als een geïntegreerd ho-
meostatisch systeem met elementen van buitenaf, stel-
len we de naam Cyborg voor”. De cyborg neemt doel-
bewust exogene componenten op die de controle van 
de zelfregulerende functies van het organisme uitbouwt 
om zich te kunnen aanpassen aan nieuwe omgevingen. 
In het kort, een cyborg is een uitgebreid exogeen geor-
ganiseerd complex dat als een homeostatisch systeem 
functioneert. Volgens een andere definitie is een cyborg 
een “integratie van een cybernetisch of robotisch arte-
fact met een menselijk wezen middels een adequate fy-
sieke en cognitieve interface”.

In de laatste decennia wordt, dankzij onderzoek dat ge-
nereus ondersteund wordt, veel vooruitgang gemaakt in 
de technologie op verschillende onderzoeksgebieden, 

7 Cfr. C. Ch. Hooh, Techno Sapiens, p. 87
8 M.E. Clynes, N.S. Kline, Cyborgs in Space, In: C. Hables 

Gray, H.J. Figueroa-Sarriera, S. Mentor, Eds., The Cyborg 
Handbook, New York (NY) 1995, pp. 30-31.
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vooral die van de neurowetenschap. De mogelijkheden 
tot het bereiken van interactie tussen levende organis-
men en cybernetische elementen worden steeds realis-
tischer, vooral in de zin van verbeteren of herstellen, 
krachtiger maken of vermeerderen. De onderzoeken 
gingen eigenlijk in twee richtingen: 1) het onderzoek 
van de kunstmatige mechanismen en systemen, die mo-
torische en zintuiglijke vermogens kunnen ondersteu-
nen bij zieken en gehandicapten, en 2) de studie van de 
mogelijkheid van het verbeteren van de motorische en 
zintuiglijke functies van het menselijk lichaam. 

De mogelijkheden in de medische wereld worden 
steeds groter. We gaan ons hier beperken tot een sche-
matische benadering: 

1) Zintuigsystemen: bijvoorbeeld het cochleaire 
gehoorimplantaat; systemen voor kunstmatige 
visus (door middel van implantaten op het 
niveau van de hersenschors of de retina)9;

2) Implantaten in de hersenen: brain implants, 
memory chips;

3) Neuro-chips, micro-implantaten in het perifere 
zenuwstelsel ter verbetering of vernieuwing 
van de functie van beschadigde of verlamde 
ledematen;

4) Robotische ledematen die met het centraal 
zenuwstelsel kunnen ‘communiceren’;

5) Systemen voor mentale controle (via magneti-
sche functionele resonantie10, elektro-encefa-
logram) van externe systemen (e.g. rolstoel);

6)  Neuroprothesen om pathologische neurologi-
sche processen te beïnvloeden11;

7) Totale oculaire prothesen; enz….

Men neemt tegenwoordig waar dat de verschillen tus-
sen de cyborg en de mens steeds vager worden. Het 
cybernetische organisme is het beeld of de metafoor 
geworden van deze tijden. De cyborg is tegelijkertijd 
een mens en een machine, het resultaat van de fusie 

9  Deze mogelijkheden worden dagelijks toegepast. Er zijn zelfs 
inplanteerbare accomodeerbare lenzen die een leesbril over-
bodig maken. Er is ook een – nog primitieve – implanteerbare 
kunstmatige retina.

10 Functionele Magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI) toont 
wel in welk hersendeel functionele activiteit plaats vindt bij een 
bepaalde mentale activiteit, maar dit is geen praktisch bruik-
bare weg voor controle over externe systemen (de omvang, 
energievoorziening en besturing van de MRI-apparatuur zullen 
altijd een beletsel blijven). Wel is electroencefalografische be-
sturing (‘gedachtenbesturing’) mogelijk van rolstoel, computer 
e.d. en dit is al ver in de praktijk ontwikkeld.

.
11 De meest succesvolle interventies zijn die waarbij door laag-

frequente elektrische prikkeling van diepe hersendelen via 
geïmplanteerde electroden aandoeningen als parkinsonisme en 
compulsief obsessief gedrag behandeld worden. De hersenen 
kunnen ook zonder galvanische verbinding van buitenaf beïn-
vloed worden bijvoorbeeld met laagfrequente elektromagneti-
sche wisselvelden.

van het kunstmatige element en het natuurlijke (mens 
of dier) die op elkaar inwerken in synergetische zin. 
Het gaat om een mens die reeds kunstmatig-technolo-
gisch versterkt is. De cyborg wordt niet geboren, maar 
gemaakt, geproduceerd en bewerkt door technologen. 
Daardoor zou men kunnen zeggen dat hij een zeker 
type van een nieuwe soort belichaamt, dat sommigen 
voorstellen “homo cybersapiens” te noemen. Daar-
tegenover staat dat het aspect van de mens centraal 
staat vanuit het ethische standpunt van alle ingrepen 
en kunstmatige systemen die met deze problematiek 
verbonden zijn. 

Bijdrage van de personalistische bio-ethiek
Enerzijds kan de cyberorganische technologie de mens 
helpen bij het overwinnen van verscheidene ziekten en 
zijn leven vergemakkelijken. Anderzijds kan deze ook 
leiden tot manipulatie en exploitatie van individuen, 
vooral van armen, en van de hele mensheid. Hoe moe-
ten deze nieuwe en vele ethische problemen die ver-
band houden met de cyberorganische technologie, de 
geneeskunde van het “enhancement”, de sociale trans-
formatie en de technologische innovatie, benaderd wor-
den? Hoe kan men vooruitgang garanderen met betrek-
king tot de mens en voor iedereen? Ook de personalisti-
sche bio-ethiek kan bijdragen tot het beantwoorden van 
vragen die zo actueel en urgent zijn. 

Het is belangrijk aan te stippen dat men in de relaties 
tussen de mens en de techniek, en tussen techniek en 
wetenschap, de centrale plaats van de mens in overwe-
ging moet nemen, zijn relatie naar andere mensen en 
naar de wereld. Het technisch handelen mag nooit puur 
op zichzelf (d.w.z. op de technische vervolmaking als 
zodanig) gericht worden. De echte betekenis van deze 
technieken kan alleen gerechtvaardigd worden als deze 
op de menselijke persoon gericht zijn, op zijn groei op 
elk niveau en op zijn relationele vermogens. 

De personalistische bio-ethiek baseert zich in haar ar-
gumenatie met betrekking tot deze problematiek op de 
volgende fundamentele beginselen: het beginsel van de 
bescherming van het fysieke leven; het beginsel van 
vrijheid en verantwoordelijkheid, het totaliteitsbeginsel 
of het therapeutische beginsel, het socialiteitsbeginsel 
en het subsidiariteitsbeginsel. Deze beginselen zijn ge-
baseerd op de algemene ethische criteria die toegepast 
worden wanneer het gaat om eender welke ingreep op 
het menselijk lichaam, voor therapeutische of onder-
zoeksdoeleinden. Zij moeten dus ook in acht genomen 
worden vooraleer een cyberorganische ingreep wordt 
verricht. 

Voor de praktische evaluatie zijn de volgende criteria 
van groot belang: 
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1) het maken van een weloverdachte afweging 
tussen risico en kennis. Ten opzichte van de 
kennis die men kan verkrijgen, is slechts een 
geproportioneerd risico aanvaardbaar. De 
basisvoorwaarde is dat de noodzakelijke ken-
nis niet opgedaan kan worden op een andere 
manier (bijvoorbeeld via virtuele modellen, 
experimenten op dieren, enz.). 

2) Het afwegen van de risico’s en de voordelen 
van de verrichte ingrepen. De risico’s en de 
voordelen moeten evenredig verspreid zijn 
over de verschillende groepen van de mens-
heid. 

3) Het respecteren van het totaliteitsbeginsel (het 
therapeutische beginsel) en van de algemene 
waardigheid van de mens. Beide beginselen 
moeten zeer grondig geëvalueerd worden, op 
dezelfde wijze als geldt voor het transplanteren 
van organen. 

4) Veiligheid in verband met de psycho-emotio-
nele en historische integriteit van elke mense-
lijke persoon. Dit geldt vooral voor ingrepen 
die gevolgen kunnen hebben op het zelfbe-
wustzijn, het geheugen en het gevoelsleven 
van de persoon. 

5) De cyberorganische technologie moet be-
schermd worden tegen elke vorm van ex-
ploitatie. Als voorbeelden kunnen genoemd 
worden: de risico’s voor de privésfeer van de 
persoon, het vermijden dat het menselijk li-
chaam een marktobject wordt, enz.

Conclusies
Zoals we hebben gezien, stelt de menselijke ‘verbete-
ring’ (enhancement) een problematische realiteit aan 
de orde die veel ethische en antropologische vragen 
uitlokt. Dit heeft ook te maken met de positie van het 
transhumanisme en het posthumanisme en onderlijnt de 
zware crisis in verband met de opvatting over de waar-
de en de zin van de mens. Als de mens zelf zijn evolutie 
wil bepalen, zal dit leiden tot het verlies van zijn mense-
lijkheid. De standpunten van transhumanisme en post-
humanisme hebben niet de waarachtige verbetering van 
de mens op het oog, maar de verwerping van de waarde 
van de persoon en de ontkenning van de menselijkheid. 
De genoemde stromingen en de daarbij horende tech-
nologieën tonen een gemis aan een antropologie die de 
waarde van het menselijk leven erkent. Het is dus dui-
delijk dat het niet alleen draait om rechtmatigheid, of 
de niet-rechtmatigheid van een enkele technologische 
ingreep. Het is helder dat de rechtmatigheid of onrecht-
matigheid van een bepaalde technologische ingreep 
geen spel is. Vanuit het standpunt van de antropologie, 
kan de technologie niet als neutraal beschouwd wor-
den. De technologie kan helpen om de mens als zoda-

nig beter te begrijpen, maar kan zeker het mysterie van 
de mens niet ontdekken. Ook hier moet onderstreept 
worden dat elke actie op de mens die ingaat tegen zijn 
waardigheid of die waardigheid miskent, ongeoorloofd 
is. Anderzijds is het, in een antropologisch correcte vi-
sie, geoorloofd uitgebreid te zoeken naar levenswijzen 
die steeds menselijker en meer menswaardig zijn. 

Bovendien, als de ideeën van de transhumanistische en 
posthumanistische stromingen zouden worden toege-
past in de geneeskunde, dan zou men gaan in de rich-
ting van de geneeskunde van het “enhancement”. Met 
andere woorden, de geneeskunde zou dan niet meer 
gericht zijn op de ziekte, maar op het realiseren van 
de wens tot verbetering. Op deze manier zou men een 
overgang kunnen creëren van patiënt naar klant. Het 
beeld van de dokter zou ook drastisch veranderen: niet 
meer een persoon die streeft naar het elimineren en/
of het verminderen van het lijden van de zieke, maar 
een gespecialiseerde ‘professional’ die de wensen van 
de klant moet tegemoet komen, met het oog op diens 
verbetering. 
De transhumanistische en posthumanistische tendensen 
vereisen een grondige studie die het mogelijk maakt 
over te nemen wat kan bijdragen tot de menselijke 
waardigheid en tot de echte menselijke ontwikkeling en 
te verwerpen wat strekt tot de afschaffing of de vernie-
tiging van de mens, en tot de heerschappij van de ene 
mens over de andere. Als Jezus Christus de menselijke 
natuur heeft aanvaard, heeft Hij daaraan de hoogste 
graad van waardigheid toegekend. Deze realiteit kan 
zeker de geleerden aanmoedigen hun bespiegelingen 
te verdiepen op het gebied van de personalistische bio-
ethiek, de filosofische antropologie en de theologie, van 
de moraaltheologie en de sociale doctrine van de Kerk 
om adequate antwoorden te bieden aan de uitdagingen 
van het transhumanisme en het posthumanisme en de 
waardigheid van de mens te beschermen en te ontwik-
kelen. 

• Voordracht in het Italiaans gehouden op 17 
november 2012,op het Congres Bioethics and 
Christian Europe, Rome 15-18 november 2012, 
Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, d oor prof. Jan Dacok S.J., 

 E-mail: dacok@jezuiti.sk

* Voordracht gehouden op het Congres van de 
FEAMC-AMCI: “Bioethics and Christian Europe” te 
Rome, 15-18 november 2012.


