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Les progrès scientifiques et médicaux :
un défi pour les droits de l’homme ?

Dr. Bernard Ars

Agrégé de l’enseignement supérieur

Depuis le début du XXème siècle, les développements 
des sciences, des techniques et de la communication 
ont bouleversé le monde en modifiant l’économie, la 
société et notre vie quotidienne. Si les progrès scienti-
fiques, et plus particulièrement médicaux, ont, depuis 
lors, considérablement amélioré le bien-être et la santé 
des individus, ils se sont également immiscés dans les 
rapports que ces derniers entretiennent entre eux pour 
former la société. Le fait est tel qu’aujourd’hui, subrep-
ticement, les droits de l’homme se trouvent remis en 
question. 

L’interrogation est la suivante : « Les progrès scienti-
fiques et leurs applications technologiques médicales 
ont-ils modifié la donne au point de nécessiter un réa-
justement des droits de l’homme ? ».

Afin de contribuer à la réflexion, il convient avant toute 
chose de définir et de placer dans leurs contextes res-
pectifs : deux termes clés : les « droits de l’homme » 
et la notion de « progrès », ou, plus précisément, 
dans le domaine médical, « progrès scientifiques et 
médicaux ».

Le « Dictionnaire Robert » précise que les droits de 
l’homme sont considérés comme droits naturels. Et, du 
« droit naturel », il spécifie qu’il s’agit du droit « qui est 
considéré comme résultant de la nature des hommes et 
de leurs rapports, indépendamment de toute convention 
ou législation ». Cette simple évocation vise à situer le 
premier protagoniste. 

Quant au « progrès », voilà un terme essentiellement 
relatif. Il dépend de l’opinion adoptée par celui qui l’a 
émise, et ce, appréciée à l’échelle des valeurs concer-
nées. Pour le définir, le « dictionnaire Robert » choi-
sit : « mouvement en avant, action d’avancer ». Mais, 
alors que jadis, il était permis de « douter de tout,…. 
sauf du progrès ! », et qu’il était courant de ponctuer : 
« on n’arrête pas le progrès », il est curieux de constater 

qu’il est de bon ton, aujourd’hui, de rejeter cette notion 
de progrès ! Ce dernier n’étant désormais plus consi-
déré comme une valeur en soi. 

Et, si le progrès courait, seul, à sa propre perte ? Si 
le progrès s’arrêtait, tout simplement, parce que la 
conscience collective aurait réalisé le montant du prix 
à payer, ou le nombre de crimes commis en son nom ? 

Deux mots clés définissent le progrès : Il s’agit de : 
l’inachèvement et la complexité. Le progrès est perpé-
tuellement « incomplet », « inachevé » … tout simple-
ment parce que le temps nous échappe, il n’est pas à 
notre disposition. 

Par ailleurs, le progrès est éminemment « complexe » 
parce qu’il n’est pas permis de croire : qu’une méthode 
puisse être neutre et séparable de son objet, qu’une 
technique puisse être neutre et docile à nos mobiles, 
qu’une connaissance puisse, tout simplement, être 
bonne en elle-même. 

C’est ainsi que, peu à peu, l’idée de « risque » sup-
plante celle de « progrès ». En effet, le risque est la part 
de l’action qui ne peut être connue que par l’action elle-
même. Le progrès ne constitue plus, désormais, une va-
leur absolue. Et, lorsque l’idée de « progrès » rencontre 
celle de « crise », il convient de trouver et de donner un 
« sens » à ce progrès. Cependant, la seule idée de don-
ner un sens au progrès contient en elle-même l’erreur 
de l’athéisme. « On ne donne pas un sens à ce qui n’en 
a pas ». Le sens se dévoile ! (1). 

En ce qui concerne, plus spécifiquement les progrès 
scientifico- technologiques, dont notre vie matérielle 
s’enrichit chaque jour et que nous tenons pour bien-
faits : de l’internet à la télé chirurgie, des trains à 
grande vitesse à la robotisation…, ils engendrent, par 
eux même, de nouvelles capacités négatrices, voire de 

1 BRAGUE R., MORANGE M.: Le progrès. Académie Ca-
tholique de France, Editions Parole et Silence , ISBN : 978-2-
88918-102-5, pp. 168, 2012.
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nouveaux systèmes de destruction. Ceci, essentielle-
ment parce qu’ils portent en eux, et malgré eux, l’au-
dace d’une appropriation, sans dette. 

Considérons quelques exemples : c’est par le risque, 
toujours présent, qu’on les retrouve associés : la fission 
nucléaire et la destruction massive, le chimique et la 
pollution générale, les expansions informatiques et les 
falsifications informatives, la découverte du génome 
humain, et la manipulation génétique,….

Si nous nous limitons au seul progrès scientifique, 
considéré comme un absolu, il est, aujourd’hui, clai-
rement, remis en cause. L’avancement même des 
connaissances scientifiques, en physique, par exemple, 
l’observation globale des sciences, la prolifération des 
disciplines scientifiques toujours plus spécialisées, ain-
si que leur diversité d’approche, tout y contribue. Le 
progrès scientifique n’apparaît plus comme une flèche 
unique décochée en un point bien défini, mais bien plu-
tôt comme le foisonnement de tir d’un groupe d’arbalé-
triers débutants qui décochent leurs flèches simultané-
ment et en tous sens.

Dans l’étude du développement des sciences, il est 
curieux de réaliser que la notion de « progrès » dis-
paraît car elle implique la possibilité d’une comparai-
son entre un « avant » et un « après » ! Les historiens 
et les sociologues qui se sont penchés sur le processus 
de construction de la connaissance scientifique, s’ap-
pliquent à mettre en lumière l’importance des stratégies 
scientifiques ainsi que celle des processus de stabilisa-
tion et de circulation des résultats expérimentaux. 

En fait, l’histoire actuelle des sciences ne s’inté-
resse qu’à la construction humaine des représentations 
de la réalité, ainsi qu’à l’ensemble des processus qui 
ont converti des observations locales, en des connais-
sances acceptées par tous. 

C’est ainsi que des théories et des modèles scientifiques 
pourraient avoir été retenus pour de « mauvaises rai-
sons »… comme par exemple le pouvoir et l’influence 
que détiennent ceux qui les ont proposés. 

Il convient de reconnaître qu’il n’est pas évident d’avoir 
une connaissance exacte de la réalité. Ce qui est clair, 
c’est que la pluralité des sciences constitue la caracté-
ristique principale de la connaissance scientifique. Et, 
le progrès de cette connaissance scientifique est le fruit 
d’une construction humaine, d’un processus historique 
humain, avec ses continuités et ses discontinuités. Ce 
progrès dépend des limites de nos capacités cognitives 
et des outils mentaux à la disposition des êtres humains. 

Il est, tout à la fois, le fruit de notre biologie et celui de 
la société dans laquelle nous vivons. 

Le progrès des connaissances scientifiques ne peut être 
dissocié de l’action humaine et de la volonté de l’être 
humain de maîtriser le monde qui l’entoure (2).

Les recherches scientifiques et médicales actuelles ne 
sont-elles pas soumises au seul jeu de la toute-puis-
sance de la technique, du « tout est possible », qui 
elle-même prolonge le désir humain de « tout est dési-
rable » ? La question posée n’est pas neuve. Il y a cinq 
siècles, déjà, le penseur François Rabelais s’est penché 
sur cette évolution de la science et des risques que celle-
ci pourrait, à terme, engendrer aussi bien au niveau de 
l’Homme lui-même qu’au niveau de son environne-
ment. Dans son Pantagruel, il prescrit, pour la bonne 
éducation de Gargantua, une solide pratique sportive et 
de grandes études en toutes matières pour en faire: en 
citant Juvenal : “un esprit sain dans un corps sain”. Il 
complètera, en cerise sur le gâteau : « parce que science 
sans conscience n’est que ruine de l’âme” (3).

Notons, par ailleurs, que Rabelais, vivait à une époque 
qui ressemble étrangement à la nôtre. En effet, les 
lumières de l’humanisme commençaient à éclairer un 
monde sortant des superstitions médiévales alors que 
les guerres de religion qui allaient décimer la France 
pendant presque un demi-siècle s’annonçaient à l’ho-
rizon, et qu’une nouvelle technologie, l’imprimerie, 
révolutionnait la culture en diffusant à peu de frais les 
nouvelles idées de la Renaissance

Mais, les progrès scientifico- technologiques n’im-
pliquent pas, par eux-même, le progrès moral. 

Toutes ces innovations posent question, elles transfor-
ment l’écosystème, elles bousculent les relations hu-
maines, comme par exemple : la solitude du virtuel… 
le sexe virtuel, l’attachement des soldats américains, 
en Afganistan, pour leur équipement d’intervention 
et de protection hypersophistiqué, qu’ils soignent et 
considèrent comme un animal de compagnie. Au plan 
affectif, ces innovations suscitent peur ou attrait ; au 
plan comportemental, elles induisent des réactions 
d’adaptation immédiate telles celles du caméléon, de la 
girouette, ou alors, à l’opposé, figent. C’est la paralysie, 
la pétrification, la fossilisation.

2 SIGGEN M.: La science a-t-elle réponse à tout ? Editions 
Edifa- Mame, Paris, ISBN Edifa : 978-2-9163-5009-7, 
ISBN Mame : 978-2- 7289-1246-9, pp.159, 2007.

3 RABELAIS F.: Pantagruel, Editions du Seuil, ISBN : 
2020300338, pp.347 1997.
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L’homme est-il indéfiniment perfectible ? Sera-t-il ca-
pable d’éliminer toute vulnérabilité ? 

L’énergie morale ne s’est pas épanouie de pair avec 
le développement de la science; en réalité, elle s’est 
affaiblie, parce que la mentalité technique confine la 
morale dans l’enceinte de la subjectivité, alors que, au 
contraire, nous avons besoin d’une morale publique, 
d’une morale qui sache répondre aux menaces qui 
pèsent sur l’existence de nous tous. Le vrai et plus grave 
péril de ce temps réside justement dans ce déséquilibre 
entre les possibilités techniques et l’énergie morale. La 
sécurité dont nous avons besoin, en présupposé de notre 
liberté et de notre dignité ne peut, en dernière analyse, 
procéder de systèmes techniques de contrôle, mais elle 
ne peut découler précisément que de la force morale de 
l’homme. Quand elle est absente, ou bien quand elle 
est déficiente, le pouvoir de l’homme se transformera 
toujours en une puissance de destruction.

Tentons de suggérer quelques critères de discernement :  
L’enjeu étant une transformation positive, un gain d’hu-
manité, une question s’impose : Qu’est ce qui fait gran-
dir l’homme ?

La réponse est avant tout vertueuse. Il s’agit de morale 
de la croissance intérieure, et non pas uniquement déon-
tologique, répondant à la morale de la loi. Plus précisé-
ment, les éventuels interdits, et la problématique des 
droits et devoirs, seront internes à celle de la vertu (4). 

Qu’est ce qui fait progresser ma liberté ? Liberté en-
visagée dans son essence comme autonomie / auto-
détermination, tout à la fois capacité de choix et de 
consentement. 

Qu’est ce qui fait progresser ma raison ? Raison appré-
ciée en sa capacité de sens, c’est-à-dire, de vérité, de 
relecture, de discernement et de jugement. 

Qu’est ce qui fait progresser mon unicité, ma singula-
rité, ma distinction d’avec les autres? 

Qu’est ce qui fait progresser mon unité ; Unité exté-
rieure, qui me distingue des autres, unité intérieure, qui 
est menacée par une technicité qui demeure mon autre 
ou qui se substitue à mon être.

Qu’est ce qui fait progresser mon intériorité, ma rela-
tion à moi ?

4 Minnerath R. : A la recherché d’une éthique universelle. 
Nouveau regard sur la loi naturelle. Editions du Cerf, Paris, 
ISBN : 978-2- 204-08913-5, pp.181, 2009.

Qu’est ce qui fait progresser ma solidarité ?

Qu’est ce qui fait progresser mon altruisme ? le don ? la 
gratuité ? l’amour ?

Qu’est ce qui fait progresser mon sens de la beauté ?

Qu’est ce qui fait progresser ma vie spirituelle ? Cette 
vie spirituelle qui se distingue de la vie intérieure, en ce 
qu’elle est relation à un horizon autre, immanent, dans 
les spiritualités laïques, ou transcendant, dans les spiri-
tualités religieuses. 

Quelle place y a-t-il pour ma fragilité ?

La fragilité humaine se manifeste comme une réalité 
omniprésente qui accompagne l’être humain du tout 
début au terme de sa vie. L’homme est, tout à la fois, un 
« être en devenir » et un « être relationnel ». Son être ne 
s’épuise pas totalement dans la relation, mais c’est bien 
dans et par cette relation qu’il se déploie et s’épanouit. 

Or la relation véritable présuppose une capacité d’être 
affecté, un principe d’ouverture, une possibilité de 
« décoller de soi ». 

La personne humaine devient ce qu’elle est, et advient 
à elle-même, en s’ouvrant pour donner et aussi pour 
recevoir. C’est une action qui demande un engagement. 

Pour penser réellement le progrès comme un authen-
tique devenir, il convient probablement d’adopter une 
manière innovante pour appréhender les discontinuités, 
les ruptures, la coïncidence des opposés. Et, c’est là 
que réside la place de la « fragilité ». Cette fragilité qui 
doit pouvoir contribuer à donner substance au chemine-
ment, à l’action d’avancer, au « progrès »…. 

La fragilité, notre fragilité, s’avère être une médaille à 
deux faces, comprenant : pour avers : une fragilité qui 
affecte notre humanité, en ce précisément, qu’elle ré-
duit notre autonomie ; Négative, elle doit être combat-
tue ; elle relève du « prendre soin ». L’envers, lui, offre 
à considérer une fragilité ontologique, qui est capable 
de faire grandir notre humanité, essence de notre être 
inachevé, appelé à devenir ce qu’il est en profondeur, 
en s’ouvrant activement et volontairement à une altérité 
susceptible de le faire advenir à lui-même (5). 

5 ARS B.: Fragilité. Dis-nous ta grandeur . Un maillon clé 
au sein d’une anthropologie postmoderne. Editions du Cerf, 
Paris, 2013. 
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En conclusion, L’homme est un être essentiellement 
historique, en mutation, sans que cette historicité n’an-
nule pour autant la présence d’invariants. 

Nous avons considéré de manière non exhaustive, 
quelques variables inhérentes à la notion de « pro-
grès », ainsi que des exemples de résultats scientifiques 
médicaux. 

Les progrès scientifiques et leurs applications techno-
logiques médicales font partie de ces variables. S’ils 
ont modifié la donne, ce n’est certainement pas au point 
de nécessiter un réajustement d’invariants tels que les 
droits de l’homme. 

Tout chrétien est appelé à transformer l’univers, à être 
« co- créateur » du monde et, plus spécifiquement, celui 

de la connaissance. Et, s’il est vrai que le chrétien ne 
peut nier les progrès de la connaissance sans se renier, 
il est aussi vrai que le chrétien ne peut accepter de faire 
progresser la connaissance sur l’humain d’une manière 
qui puisse blesser profondément la dignité de la per-
sonne humaine, ou, qui puisse détériorer irréversible-
ment les équilibres environnementaux. 

Le progrès est et doit rester au service de la personne 
humaine (6). 

Le regard chrétien apporte un progrès du « VRAI » 
compatible avec celui du « BEAU » et du « BIEN ». 

6 ARS B. : The meaning of the medicine : the human per-
son. Kugler Publications, The Hague, The Netherlands, 
I.S.B.N.: 90-6299-183-1, pp.194, 2001.

TEN GELEIDE

DE MEDISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE 
AANWINSTEN: EEN UITDAGING VOOR DE 

MENSENRECHTEN?
Dr. BERNARD ARS

Geaggregeerde van het Hoger Onderwijs

De ontwikkelingen op wetenschappelijk, technisch 
gebied en van de informatica, hebben sedert het begin 
van de XXe eeuw de wereld ingrijpend gewijzigd door 
in te grijpen op de economie, de maatschappij en ons 
dagelijks leven. Indien de wetenschappelijke vooruit-
gang, in het bijzonder op medisch vlak, het welzijn en 
de gezondheid van het individu ingrijpend heeft ver-
beterd, heeft ze zich ook ingelaten met de onderlinge 
contacten die het onderhoudt om een gemeenschap te 
vormen. Het is echter een feit dat ze heden ten dage, 
heimelijk de mensenrechten opnieuw in vraag heeft 
gesteld.

De vraag stelt zich: “Heeft de wetenschappelijke voor-
uitgang en haar medisch-technologische toepassingen 
de toestand gewijzigd zodat een bijstelling van de men-
senrechten zich opdringt?”

In verband met deze beschouwing is het in de eerste 
plaats aangewezen om twee sleuteltermen te definiëren 
en in hun juiste context te plaatsen: “de mensenrech-
ten” en het begrip “vooruitgang” of, meer toepasselijk 
op medisch gebied, “wetenschappelijke en medische 
vooruitgang”.

De “Dictionnaire Robert” stelt dat mensenrechten die-
nen beschouwd te worden als natuurrechten. En wat 
“natuurrechten” betreft, preciseert het dat het gaat om 
een recht “dat voortspruit uit de menselijke natuur en 
haar onderlinge verhoudingen, onafhankelijk van elke 
conventie of wetgeving”. Deze toelichting dient om de 
eerste hoofdrolspeler te situeren.

Wat de “vooruitgang” betreft, dit is een zeer relatief 
begrip. Het hangt af van de opinie van degene die ze 
formuleert, en daarbij, beoordeeld volgens de schaal 
van de betrokken waarden.
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Als definitie kiest de “Dictionnaire Robert”: “beweging 
in voorwaartse richting, actie van beweging”. Maar 
terwijl het vroeger toegelaten was om “aan alles te 
twijfelen, ... uitgezonderd aan de vooruitgang!” en het 
gebruikelijk was om te stellen: “De vooruitgang hou 
je nooit tegen”, is het merkwaardig om vast te stellen 
dat het vandaag de dag in is om het begrip vooruitgang 
te verwerpen! Deze laatste heeft voortaan geen waarde 
meer op zich.

En, indien de vooruitgang haar eigen ondergang te-
gemoet gaat? Indien de vooruitgang simpelweg zou 
ophouden, omdat het collectief geweten zich bewust 
wordt van de prijs die ze moet betalen of van het aantal 
misdaden die in haar naam gepleegd worden?

Twee sleutelwoorden bepalen de vooruitgang: het gaat 
om het onafgewerkte en de complexiteit. De vooruit-
gang is continu “onafgewerkt”, “onvolledig”… sim-
pelweg omdat de tijd tekort schiet, ligt ze niet te onzer 
beschikking.

De vooruitgang is overigens ongelooflijk “complex”, 
want het is niet toegelaten om te geloven dat een me-
thode neutraal zou kunnen zijn en los te zien van haar 
object; dat een techniek neutraal zou kunnen zijn en 
meegaand met onze drijfveren; dat kennis, heel gewoon 
op zichzelf goed zou kunnen zijn.

Zo komt het, dat geleidelijk aan, de idee van “risico” 
deze van “vooruitgang” komt te vervangen. Immers, 
het risico maakt deel uit van de actie, dat alleen kenbaar 
kan zijn door de actie zelf. De vooruitgang heeft, van nu 
af aan geen absolute waarde meer. En wanneer de idee 
van “vooruitgang” deze van “crisis” ontmoet, hoort het 
dat men “zin” geeft aan deze vooruitgang. Het geven 
van zin aan de vooruitgang, omvat anderzijds in zich de 
dwaling van het atheïsme. “Men geeft geen zin aan iets 
dat er geen heeft”. De zin onthult zich (1).

Wat in het bijzonder de specifiek technologisch-we-
tenschappelijke vorderingen betreft, die ons dagelijks 
leven dagelijks verrijken, en die we als weldadig be-
schouwen - van het internet tot de teleheelkunde; van 
de hogesnelheidstreinen tot het uitrusten met robots - ze 
doen op zich nieuwe vormen van negatieve mogelijk-
heden ontstaan, ja zelfs nieuwe systemen van vernieti-
ging. Dit voornamelijk omdat ze in zich en niettegen-
staande zich, roekeloosheid inhouden. 

Een paar voorbeelden. Het is door het steeds aanwezig 
risico dat ze samen voorkomen: de kernsplitsing en de 
massavernietiging; de scheikunde en de veralgemeen-
de pollutie; de uitbreiding van de informatica en de 

informaticavervalsing; het ontdekken van het menselijk 
genoom en de genetische manipulatie; …

Indien we ons beperken tot enkel de wetenschappelijke 
vooruitgang, als absoluut gegeven, wordt deze vandaag 
de dag weer in vraag gesteld. Zowel de vooruitgang zelf 
van de wetenschappelijke kennis, in de fysica bijvoor-
beeld, de globalisering van de wetenschappen, de pro-
liferatie van steeds ingewikkelder en meer gespeciali-
seerde disciplines, als hun veelzijdige benadering, alles 
draagt ertoe bij. De wetenschappelijke vooruitgang is 
niet meer gericht op een welbepaald doel, maar veel-
eer een gewemel van beginnende boogschutters die hun 
pijlen tegelijk en in alle richtingen afschieten.

Bij het bestuderen van de ontwikkeling van de weten-
schappen, stelt men merkwaardigerwijze vast dat het 
begrip “vooruitgang” verdwijnt, daar het de mogelijk-
heid veronderstelt van een vergelijking van het “vroe-
gere” en het “nu”! De historici en de sociologen die 
de opbouw van de wetenschappelijke kennis hebben 
bestudeerd, leggen zich toe op het blootleggen van het 
belang van de wetenschappelijke strategieën als van 
stabiliserende processen en het circuleren van de expe-
rimentele resultaten.

In feite interesseert de huidige zich alleen maar in de 
menselijke constructie van de weergave van de realiteit, 
als in het geheel van processen die lokale waarnemin-
gen hebben omgezet in kennis die door eenieder wordt 
aangenomen.

Zo komt het dat theorieën en wetenschappelijke model-
len zouden kunnen weerhouden worden omwille van 
“slechte motieven” … zo bijvoorbeeld door macht en 
invloed van diegenen die ze hebben voorgesteld.

We moeten wel erkennen dat het niet evident is een 
juist begrip te hebben van de realiteit. Wat wel duide-
lijk is, is het feit dat de meeste wetenschappen de we-
tenschappelijke kennis weerspiegelen. Het uitbreiden 
van deze kennis is de vrucht van menselijk vernuft, van 
een historisch menselijk proces, met zijn voortgang en 
onderbrekingen. Deze ontwikkeling hangt af van onze 
begrensde cognitieve capaciteiten en van de mentale 
mogelijkheden van de mens. Ze is in haar geheel de 
vrucht van onze biologie en van de maatschappij waar-
in we leven.

De vooruitgang van de wetenschappelijke kennis kan 
niet losgekoppeld worden van het menselijk handelen 
en de menselijke wil om de wereld die hem omringt te 
beheersen (2).
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Is de huidige wetenschappelijke en medische research 
niet onderworpen aan de almacht van de techniek? Van 
het “alles is mogelijk”, dat op zich de menselijke wil 
aandrijft dat “alles wenselijk is”? Deze vraag is niet 
nieuw. Vijf eeuwen geleden al heeft de denker François 
Rabelais zich reeds gebogen over deze evolutie van de 
wetenschap, en over de risico’s die er op termijn uit 
kunnen voortvloeien zowel voor de Mens zelf als voor 
zijn omgeving.

In zijn Pantagruel schrijft hij voor de goede opvoeding 
van Gargantua een stevige sportieve opvoeding voor 
en gedegen studies op velerlei gebied om, Juvenalis 
citerend, “een gezonde geest in een gezond lichaam” 
te bekomen en hij besluit, als kers op de taart, “dat 
wetenschap zonder geweten de ziel tot een puinhoop 
herleidt” (3).

We stellen daarbij vast dat Rabelais leefde in een tijd die 
merkwaardig genoeg veel lijkt op de onze. Inderdaad, 
de verlichting van het humanisme begon een wereld te 
verhelderen die ontwaakte uit middeleeuws bijgeloof, 
terwijl de godsdienstoorlogen, die Frankrijk zouden 
verscheuren gedurende bijna een halve eeuw, aan de 
horizon opdoemden. Daarenboven zou een nieuwe 
technologie, de drukkunst, een omwenteling in de cul-
tuur teweegbrengen door het gedachtengoed van de re-
naissance goedkoop te gaan verspreiden.

De technisch-wetenschappelijke vooruitgang brengt 
echter uit zichzelf geen morele vooruitgang mee.

Al deze vernieuwingen doen vragen rijzen; ze verande-
ren het ecosysteem; ze brengen de menselijke relaties 
uit evenwicht, zoals daar zijn: de eenzaamheid van de 
virtuele wereld… de virtuele seks, de bekommernis 
van de Amerikaanse soldaten in Afghanistan voor hun 
hypergesofistikeerde uitrusting waarvoor ze evenveel 
zorg dragen als voor de mascotte van hun compagnie. 
Op het affectieve plan lokken deze innovaties schrik of 
aantrekking uit; op gebied van gedragingen lokken ze 
reacties uit van onmiddellijke aanpassing zoals bij de 
kameleon of de windhaan, of omgekeerd: verkalking, 
verlamming, fossielvorming.

Is de mens onbeperkt vatbaar voor verbetering? Zou 
hij in staat zijn om alle kwetsbaarheid uit te schakelen?

De morele energie heeft geen gelijke tred gehouden 
met de ontwikkeling van de wetenschap. In werkelijk-
heid is ze afgezwakt, omdat de technische mentaliteit 
de moraal afzondert in het kader van de subjectiviteit, 
terwijl we, integendeel, nood hebben aan een publieke 
moraal, aan een moraal die een antwoord kan geven 

op alle bedreigingen waaraan we blootgesteld zijn. Het 
echte en ernstigste gevaar van deze tijd berust juist in 
het onevenwicht tussen de technische mogelijkheden 
en de morele energie. De veiligheid die we nodig heb-
ben, in de vooronderstelling van onze vrijheid en onze 
waardigheid, kan in laatste instantie niet voortspruiten 
uit controlesystemen. Ze kan enkel voortvloeien uit de 
morele kracht van de mens. Wanneer ze afwezig is of 
onvoldoende, zal het vermogen van de mens steeds uit-
monden in vernietigingskracht.

Enkele criteria ter onderscheiding:

Aangezien de uitdaging een transformatie in positieve 
zin is, een winst voor de mensheid, dringt zich één 
vraag op: wat bevordert de groei van de mens?

Het antwoord heeft in de eerste plaats te maken met 
‘deugd’. Het gaat om een inwendige groeimoraal, 
niet alleen deontologisch, in overeenstemming met de 
moraal van de wet. Meer bepaald zullen de eventuele 
verbodsbepalingen en de problematiek van rechten en 
plichten ondergeschikt zijn aan de deugd (4).

Wat bevordert mijn vrijheid? Een vrijheid essentieel 
beperkt tot zelfstandigheid, zelfbeschikking, in zijn ge-
heel mogelijkheid tot kiezen en goedvinden.

Wat bevordert mijn rede? Rede als zinge-
vend vermogen m.a.w. van waarheid, oordeel en 
onderscheidingsvermogen.

Wat bevordert mijn uniek-zijn, mijn bijzonderheid, 
mijn verschil met de ander?

Wat bevordert mijn enkelvoudigheid; een uitwendige 
eenzelvigheid die mij van de ander onderscheidt, een 
inwendige eenzelvigheid die bedreigd wordt door de 
techniek die mijn alter ego is of die zich substitueert 
aan mijn “zijn”.

Wat bevordert mijn intimiteit, mijn relatie tot mezelf?

Wat bevordert mijn solidariteit?

Wat bevordert mijn altruïsme?, het geven, de onbaat-
zuchtigheid, de liefde?

Wat bevordert mijn zin voor het schone?

Wat bevordert mijn geestelijk leven? Dit geestelijk le-
ven dat zich onderscheidt van mijn inwendig leven, zij 
die de relatie legt naar een ander horizont, immanent 
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in de lekenspiritualiteit of transcendent in de religieuze 
spiritualiteit.

Is er plaats voor mijn broosheid?

De menselijke fragiliteit is een alomtegenwoordige re-
aliteit die de mens heeft van bij zijn prille begin tot 
aan zijn levenseinde. De mens is tegelijk “een mens in 
wording” en een “relationeel wezen”. Deze relatie is 
niet totaal uitputtend, maar het is dankzij deze relatie 
dat hij zich ontplooit en openbloeit. De echte relatie 
vooronderstelt een ontvankelijkheid, een openstaan, 
een mogelijkheid “zich los te maken van zichzelf”.

De menselijke persoonlijkheid wordt zichzelf, ze komt 
tot zich door zich te geven en door te mogen ontvan-
gen. Deze actie vraagt een verbintenis.

Om de vooruitgang op te vatten als een authentieke 
wording, dienen we waarschijnlijk innoverend in te 
grijpen om vat te krijgen op deonderbrekingen, de 
breuken en tegengestelde opvattingen. Daar vinden we 
de “broosheid”. Deze fragiliteit moet kunnen bijdragen 
aan de ontwikkeling, de voortgang, de “vooruitgang”.

De fragiliteit, onze fragiliteit is als een medaille met 
twee kanten.

Aan de voorkant een broosheid die onze menselijkheid 
aantast, en hierdoor onze autonomie inperkt. Deze dient 
bestreden te worden; ze valt onder het “zorgdragen”.

De achterkant biedt een ontologische fragiliteit aan, 
die ons in staat stelt onze menselijkheid te verbeteren, 
essentie van ons onafgewerkt mens-zijn, geroepen om 
te groeien in diepte, en om zich actief en vrijwillig op 
te stellen tegenover de Andere, die ons toelaat open te 
bloeien … (5).

Als besluit: de mens is essentieel een historisch wezen, 
in mutatie, zonder dat deze historiciteit de aanwezig-
heid van onveranderlijkheden annuleert.

Op een niet-uitputtende wijze hebben we enkele vari-
anten van het begrip “vooruitgang” onder ogen geno-
men, evenals enkele voorbeelden van medisch-weten-
schappelijke resultaten. De medische vooruitgang en 
haar medisch-technologische toepassingen maakt deel 
uit van deze variabelen. Indien ze de stand van zaken 
gewijzigd hebben, is het niet in die mate dat ze de bij-
stelling van bepaalde vaste waarden vereisen zoals de 
rechten van de mens.

Elke christen is geroepen om het universum te om te 
vormen, om “mede-schepper” te zijn van de wereld 
en in het bijzonder deze van de kennis. En, terwijl het 
waar is dat de christen de vooruitgang van de kennis 
niet kan ontkennen zonder zichzelf te negeren, is het 
ook waar dat de christen niet kan aanvaarden de kennis 
over de mens te verbeteren op een wijze die de waar-
digheid van de menselijke persoon ernstig zou scha-
den, of die onherroepelijk het evenwicht in het milieu 
zou verstoren.

De vooruitgang moet in dienst van de menselijke per-
soon zijn en blijven (6).

De blik van de christen draagt bij tot de vooruitgang 
van het “Ware”, verenigbaar met het “SCHONE” en 
het “GOEDE”.
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RECHTZETTING

 

In Acta Medica Catholica 2013-1 verscheen van Mia Doornaert: 

“Europa’s Christelijk DNA”(blz. 23-24). Tot onze spijt werd 

niet vermeld dat het ging om “een uittreksel uit de spreekbeurt 

van Mia Doornaert” en niet om de volledige tekst. Onze welge-

meende excuses hiervoor.
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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... 

TEKSTEN / TEXTES
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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.
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cerf Sous la direction de 
BERNARD ARS

Fragilité, dis-nous ta grandeur !
Un maillon clé au sein d’une anthropologie postmoderne

Préface de BRUNO CAZIN

«Évoquer la fragilité humaine pour tenter d’en 
discerner le sens et la fécondité n’est certainement pas 
à la mode dans notre société où jouissance, notoriété, 
performance et recherche de sécurité individuelle sont 
fortement valorisées.

Il ne s’agit pas de se limiter ici au pointage et à 
l’analyse des multiples problèmes médicaux, technico-
scientifiques, socio-économiques, philosophiques, etc., 
que soulève notre incontournable fragilité; il s’agit 
aussi de la comprendre dans tous ses aspects et de 
répondre de façon créative, responsable, succincte et 
réaliste aux principales questions qu’elle pose: qu’est-
ce que la fragilité humaine? quel en est le sens? qui 
concerne-t-elle? 

Aux antipodes du mythe de la toute puissance et de 
la toute maîtrise, la fragilité révèle une dimension 
profonde de l’homme. Ce dernier, conscient de ses 
limites, découvre au cœur de l’expérience de la 
fragilité une capacité relationnelle et créative nouvelle. 
Assurément, préface BRUNO CAZIN, nous sommes 
tous fragiles à un moment ou à un autre de l’existence 
et c’est pourquoi cette fragilité nous concerne tous et 
toutes.

Les auteurs du présent travail collectif sont tous 
des personnalités reconnues dans leurs spécialités 
respectives. Ils ont croisé leurs expériences, leurs 
analyses, leurs réflexions, dans le but de proposer 
au lecteur de solides pistes d’action et de mise en 
cohérence intime autant qu’universelle.» (Avant-
propos de Bernard ars.) 

Le docteur Bernard Ars est agrégé de l’Enseignement 
supérieur universitaire, docteur en médecine, 
spécialiste en oto-rhino-laryngologie. Il est bachelier 

en philosophie, collaborateur scientifique à l’université 
de Namur (Belgique). Spécialiste en bioéthique consulté 
dans le monde entier, il est diplômé en philosophie de 
l’université catholique de Louvain-la-Neuve. 
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Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas vzw
Société Médicale belge de Saint Luc asbl

Réunion Statutaire Générale 2013-Algemene Statutaire Vergadering 2013
Maison Notre-Dame du Chant d’Oiseaux

Avenue des Franciscains 3a 1150 Woluwé-Saint-Pierre

 08h/u30 Accueil café-ontvangst met koffie

 09h/u00 Conférence de Mgr. A.J. Léonard: “Au coeur de la foi  Chrétienne:1ière partie.

 09h/u45 pause café-koffiepauze

 10h/u15 Tweede voordracht van Mgr. A.J. Léonard: “In het hart van het christelijk geloof”.

 11h/u00 Eucharistie: en concélébration/ geconcelebreerd met 
   Mgr A.J. Léonard & Pierre Devos s.j.

 12h/u00 Déjeuner/lunch 

 14h/u00 Assemblée Générale/Algemene statutaire vergadering

 15h/u00 Prof.dr. Amin Makar, ZNA Middelheim Antwerpen: “Islam en Geneeskunde”.

 15h/u45 Pause/pauze

 16h/u00 E.H. Bert Vanderhaegen, UZ Gent: “Bilan van tien jaar euthanasiewet”.

 16h/u45 Clôture par le président/Einde van de zitting door de voorzitter.

Frais d’inscription : 25€ pp. y compris déjeuner et deux pauses café.
Inscription sur place : 10€, y compris deux pauses café.

Onkosten : 25€ pp. lunch en twee koffiepauzes inbegrepen.
Inschrijving ter plaatse : 10€, inclusief twee koffiepauzes.

A verser au compte bancaire: BIC : KREDBEBB, IBAN : BE22 4376 1125 6147 : 
Soc. Méd. belge de Saint Luc, Koningin Astridstraat 12 9250 Waasmunster.

Te storten op bankrekening: BIC :KREDBEBB,IBAN: BE22 4376 1125 6147: Belg. Artsenvereniging Sint
Lucas, p/a Koningin Astridstraat 12 9250 Waasmunster. 

Prière de répondre avant le 1ier septembre 2013
Gelieve te antwoorden vóór 1 september 2013.




