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Opkomst mensverbetering
vraagt om beleid
Nederlanders lopen niet warm voor het gebruik van biomedische
technieken bij gezonde personen, oftewel ‘mensverbetering’. Dit
blijkt uit het rapport Goed, beter, betwist van het Rathenau Instituut. Het rapport geeft inzicht in hoe Nederlanders denken over
het groeiend gebruik van verbetertechnologie. Mensen zien voordelen, zoals betere schoolprestaties, een mooier uiterlijk of een
beter humeur. Ze hebben ook zorgen, over onwenselijke neveneffecten voor de gebruikers en de samenleving. Bij het ontwikkelen
van beleid moet de overheid zich hiervan bewust zijn.

AANBEVELINGEN
Mensverbetering roept uiteenlopende reacties
op. Het is hoog tijd én van belang dat de overheid zich voorbereidt op de komst van nieuwe
technieken om te borgen dat ze veilig zijn en
om maatschappelijke risico’s in te perken. Hoe
kan de overheid zich voorbereiden?
•	Kijk naar kansen
	Om de voordelen van verbetertechnologieën
te kunnen benutten, is het belangrijk voorwaarden te scheppen die recht doen aan de
zorgen die deze technologieën oproepen.
•	Zorg voor veiligheid
	De risico’s en negatieve bijwerkingen van
verbetertechnologieën moeten goed en
tijdig worden onderzocht. Dat kan bijvoorbeeld als de Europese Unie de technologie-
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Opvattingen over
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Met Goed, beter, betwist wil het Rathenau
Instituut bijdragen aan die discussie.

Een meerderheid van deelnemers neemt
een tussenpositie in. Ze willen de voor- en
nadelen per technologie afwegen. Een
belangrijke vraag hierbij is of technologiegebruik een individuele beslissing mag zijn.
Sommigen nemen een liberale houding
aan: “De mogelijkheden bestaan er en er

De iPhone game SuperHuman
over mensverbetering is te
downloaden in de App Store en
via www.rathenau.nl.
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