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Beslissingsspijt 

1. Geanticipeerde beslissingsspijt – ‘Als ik maar geen spijt krijg dat 
ik geen screening onderging en straks blijkt dat ik kanker heb’  
 

2. Geanticipeerde beslissingsspijt – ‘Als ik maar geen spijt krijg van 
de screening’ 
 

3. Retrospectieve beslissingsspijt ‘Had ik het maar niet gedaan’ 

Medisch socioloog 
Tjeerd Tijmstra 



Afweging 

• Het goede leven = een lang en gezond leven? 
 

• Hoe gezondheid af te wegen tegen andere waarden? 
 

• Wie of wat besluit daarover? 

Aristoteles 

Nietzsche 



Het individu beslist 

Bevolkingsonderzoek darmkanker  
‘U beslist zelf of u wel of niet meedoet’ 
 
Bevolkingsonderzoek borstkanker 
‘Het bevolkingsonderzoek borstkanker is een aanbod van de overheid voor 
vrouwen van 50 tot en met 75 jaar. Als u een uitnodiging ontvangt, is de keuze om 
wel of niet deel te nemen aan u.’ 
 
Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 
‘Het bevolkingsonderzoek heeft voordelen en nadelen. De overheid biedt het 
onderzoek aan omdat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Maar of u zich laat 
onderzoeken, beslist u zelf.’ 
 

http://www.rivm.nl/


3 visies op screeningstechnologie 

1. Techniek ontwikkelt zich autonoom (positief of negatief – 
ten koste van de autonomie van de mens) 
 

2. Techniek: instrument in handen van de mens (mens is de 
baas) 
 

3. Verwevenheid tussen mens en techniek (het ‘collectief’ 
mens-techniek, mens en techniek veranderen elkaar) 



‘Collectief mens-bevolkingsonderzoek’ 

Uiteenrafelen van de diverse componenten: 
1. Nieuwe wetenschappelijke vindingen, nieuwe tests (3D-mammografie) 
2. Media 
3. Economische belangen 
4. Overheid – RIVM, Wet op het Bevolkingsonderzoek 
5. Maatschappelijke context 
6. Screeningspraktijk – ervaringen van vrouwen, laboranten, managers 
7. Medische controverses - Media 
8. Waarden, normen, levensprojecten, emoties 

 
 
 

 



Maatschappelijke context  

• Hoge levensverwachting 
• Onbegrensd verlangen naar lang, gezond en risicoloos leven 
• Uitsluiten van risico’s, zucht naar zekerheid 
• Grote ontvankelijkheid voor gezondheidsclaims 
• Lage acceptatie en waardering van ziekte, aftakeling en sterven 
 
 
• Gezondheidsongelijkheid 
 



Medische controverses over 
bevolkingsonderzoek 

 
 

24 januari 2015 zaterdag 
 
 

Voor één gered leven ervaren 
velen ongemak 
 
 
Voors en tegens Bevolkingsonderzoek  Tests 
die tumoren in borst, baarmoederhals of darm 
moeten opsporen, worden massaal gebruikt. De 
overheid stimuleert dat, tot ergernis van critici, 

schrijft Wim Köhler.  
 

De keerzijde van screening op kanker 

Mammography-wars 

Risico van overdiagnostiek en overbehandeling 



Actoren in het bevolkingsonderzoek: denk als 
een filosoof 

• Voortdurende afweging tussen wat het leven waardevol maakt 
en wat (nog meer) gezondheid brengt 

 
• Op alle niveaus in gesprek blijven over wat het leven 

waardevol maakt 
 

• Iedere actor (menselijk en niet-menselijk) is verantwoordelijk 
voor de vormgeving van ‘mens-bevolkingsonderzoek’ 

 
• Blijf denken over het ‘collectief mens-bevolkingsonderzoek’: 

hoe screening de mens verandert en andersom 
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