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ethische vragen rond neurotech-
nologie: een blik op de toekomst
Therapeutic possibilities and ethical aspects of neurotechnology: a look at 
the future
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SAMENVATTING
De laatste jaren is er een sterke opkomst van ontwik-
kelingen op het gebied van de neurotechnologie. Het 
aantal non-invasieve en invasieve methoden om in-
formatie van de hersenen te analyseren en verande-
ringen aan te brengen in hersenprocessen neemt in 
snel tempo toe. Steeds meer neurologische aandoe-
ningen kunnen hierdoor beter behandeld worden. De 
mogelijkheden van de neurotechnologie brengen 
ook ethische vragen met zich mee op het gebied van 
privacy, ‘informed consent’, identiteit en gelijkheid. In 
dit overzichtsartikel wordt de stand van zaken op het 
gebied van neurotechnologische ontwikkelingen in 
kaart gebracht en worden ethische vragen die ge-
steld moeten worden bij het beoordelen van deze 
vorm van technologische vooruitgang beschreven. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(2):59-65)

SUMMARY
In recent years, there is a significant rise in neuro-
technological advances. The number of non-invasive 
and invasive techniques to analyse information from 
the brain and modify brain processing is increasingly 
expanding. A large group of neurological conditions 
can now be treated with neurotechnology. However, 
the possibilities of neurotechnological applications 
lead to ethical concerns about privacy, informed 
consent, identity and equality. In this review article, 
we describe the current state of neurotechnology 
and recent neurotechnological advances and dis-
cuss ethical concerns that need to be adressed in 
order to determine the basic principles of responsi-
ble neurotechnological engineering. 

INLEIDING
In de afgelopen jaren is er sprake van een aanzienlijke ont-
wikkeling op het gebied van de neurotechnologie: een toe-
gepaste vorm van neurowetenschap waarbij met een verza-
meling van technieken wordt getracht om informatie 
vanuit het menselijk zenuwstelsel te analyseren en/of ver-
anderingen aan te brengen in bestaande hersenprocessen. 

De neurotechnologie is het domein geworden van een gro-
te en vooral diverse groep wetenschappers, zoals artsen, 
neurowetenschappers, biotechnologen, computerweten-
schappers en ingenieurs met verschillende technische ach-
tergronden. Door deze kruisbestuiving is het aantal 
non-invasieve en invasieve methoden om informatie van-
uit het menselijk zenuwstelsel te ontcijferen en manieren 
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om veranderingen aan te brengen in de hersenen in snel 
tempo toegenomen (zie Figuur 1).1,2 Verschillende neuro-
technologische toepassingen zijn hierdoor de science-ficti-
on-fase al ontstegen. Zo liet een Zwitserse onderzoeks-
groep recentelijk 3 patiënten met vrijwel een volledige 
dwarslaesie hun eerste stappen zetten met behulp van een 
‘spinal-cord’-stimulator.3 Ook lieten Nederlandse onder-
zoekers een ALS-patiënt met vergevorderde ziekte com-
municeren met behulp van subdurale elektroden, speciale 
software en een spraakcomputer.4 Daarnaast wordt een 
steeds grotere groep patiënten behandeld met invasieve 
vormen van neurostimulatie, zoals patiënten met de ziekte 
van Parkinson, essentiële tremor, pijn en obsessieve-com-
pulsieve stoornis (OCD).5 Door de sterke toename van 
neurotechnologische toepassingen is ook de commerciële 
interesse in neurotechnologie groter geworden.6,7 Neuro-
technologie lijkt ‘big business’ te zijn. Zo investeren 
 bekende bedrijven, zoals Google (Google AI), Facebook en 
durfkapitalisten als Elon Musk (Neuralink) fors in neuro-
technologisch onderzoek en vooruitgang.8 Ook een groot 
deel van het overheidsbudget voor hersenonderzoek gaat 
naar neurotechnologie. Zo is er in Europa ruim plaats voor 
neurotechnologie in het Human Brain Project en wordt 
een aanzienlijk deel van het Amerikaanse BRAIN-initiatief 
besteed aan onderzoek naar hersenimplantaten.9 
Omdat de mogelijkheden van neurotechnologie in de toe-
komst groot lijken, ontstaan er belangrijke ethische vraag-

stukken over de maakbaarheid van onze hersenen en 
denkprocessen en de wenselijkheid van deze vorm van 
technologische vooruitgang.2,8 Zo zijn er belangrijke ethi-
sche vragen op het gebied van privacy, identiteit, autono-
mie en gelijkheid. Kunnen anderen straks met hersenscans 
onze gedachten lezen? Hoe ver mogen we gaan met het 
beïnvloeden van onze eigen hersenprocessen? Wie zijn we 
‘zelf ’ nog als een deel van onze hersenen wordt beïnvloed 
door technologie? En wie krijgen straks toegang tot deze 
technologieën - alleen vermogende mensen of invloedrijke 
bedrijven? Dit overzichtsartikel beschrijft de stand van za-
ken op het gebied van neurotechnologische ontwikkelin-
gen en plaatst ethische kanttekeningen bij het beoordelen 
van deze vorm van technologische vooruitgang. 

ONTWIKKELINGEN IN DE NEUROTECH-
NOLOGIE
Neurotechnologie is een breed begrip. Verschillende vor-
men van neurotechnologie zijn niet nieuw en worden al 
vele jaren toegepast voor zowel diagnostiek als therapie in 
de dagelijkse praktijk van de neurologie en neurochirur-
gie. Het gebruik van een CT-, MRI- of PET-scanner is bij-
voorbeeld niet meer weg te denken in de klinische setting 
en nieuwe ontwikkelingen in de stereotactische radiothe-
rapie, protonentherapie en neurostimulatie maken inmid-
dels aanvullende behandelingen mogelijk bij diverse 
neurologische aandoeningen. Toch lijkt er, in vergelijking 

FIGUUR 1. Aantal wetenschappelijke publicaties per jaar over neurotechnologische onderwerpen.
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met het verleden, de afgelopen jaren een sterke opkomst te 
zijn van nieuwe manieren om informatie uit het zenuw-
stelsel te analyseren en moduleren. Hierbij worden oude 
technieken vaak gecombineerd met nieuwe analysemetho-
den en worden deze ingezet voor nieuwe doeleinden. 

ANALYSE VAN HET ZENUWSTELSEL
Er zijn diverse manieren waarop oude en nieuwe non-in-
vasieve neurotechnologische toepassingen worden ingezet 
om informatie uit het menselijk zenuwstelsel te analyseren 
en te vertalen. Ontwikkelingen in de biotechnologie zor-
gen voor een grote toename van het aantal materialen om 
signalen op te vangen uit hersenweefsel, zoals biologisch 
oplosbare membranen van slechts enkele nanometers, in-
jecteerbare ultraflexibele implantaten en fiberoptische 
 micro-elektroden die zowel elektrische signalen kunnen 
opvangen, stoffen af kunnen geven, als stimulatie mogelijk 
kunnen maken.10-12 Ook zijn diverse zachte weefselim-
plantaten in ontwikkeling die kunnen ‘versmelten’ met de 
hersenen en dezelfde  spatiële en temporele eigenschappen 
hebben als het omringende hersenweefsel. Deze technie-
ken en materialen kunnen de activiteit meten van grote 
hoeveelheden neuronen en op verschillende plaatsen in 
zowel het centrale als perifere zenuwstelsel worden 
 toegepast. Ook zijn er voortdurend ontwikkelingen in de 
analytische elektro- en neurochemie en neurogenetica, 
waardoor informatie van een grote hoeveelheid neuro-
transmitters en celprocessen in kaart kan worden ge-
bracht.13 Daarnaast is het door een combinatie van nieuwe 
analysemethoden en verfijning van oude technieken, zoals 
elekctro-encefalografie (EEG), magneto-encefalografie 
(MEG), positronemissietomografie (PET) en de functionele 
MRI (fMRI) mogelijk om informatie te achterhalen die 
voorheen verborgen bleef.1 Zo kan corticale activiteit met 
behulp van een fMRI omgezet worden in vorm en beeld 
om zo te reconstrueren wat een patiënt ziet.14 Daarnaast is 
men in staat om met een fMRI te detecteren of er nog spra-
ke is van cognitieve restcapaciteit na ernstig hersenletsel 
en de mogelijkheid te achterhalen of er communicatie 
 mogelijk is met patiënten in een vegetatieve toestand.15 
 Belangrijk is wel op te merken dat deze technieken voor 
een groot deel slechts in onderzoekscontext worden toege-
past. 
Het is waarschijnlijk dat de komende jaren nieuwe pro-
ducten op de markt komen die een mobiele vorm van 
beeldvorming mogelijk maken, waardoor informatie over 
hersenprocessen makkelijker en niet-invasief te verkrijgen 
is.16,17 Deze vooruitgang wordt niet alleen mogelijk ge-
maakt door verbeterde neurotechnologie zelf; een belang-
rijke rol speelt daarbij de snelle ontwikkeling van de arti-

ficiële intelligentie. Grote hoeveelheden informatie kunnen 
door ‘machine learning’- en ‘deep learning’-technieken 
worden geanalyseerd tot bruikbare informatie. Zo konden 
onderzoekers met fMRI en ‘machine learning’ al redelijk 
goed onderscheiden aan welke natuurkundige concepten 
(zoals zwaartekracht en snelheid) proefpersonen dach-
ten.18 Korter geleden bleek de combinatie van fMRI met 
‘machine learning’ ook onderscheid te kunnen maken tus-
sen suïcidale en niet-suïcidale jongeren.19

Een belangrijk doel van deze technieken - die ook wel als 
‘brain reading’ worden aangeduid - is om hiermee een 
‘brain-computer’-interface (BCI) te ontwikkelen: een term 
voor een apparaat dat de signalen van de hersenen direct 
meet, interpreteert of decodeert en omzet in een bepaalde 
actie, zoals het bedienen van software en/of hardware en 
zo een dynamische interactie met hersenprocessen moge-
lijk maakt. Met behulp van een BCI zou men bijvoorbeeld 
een patiënt met een paralyse, ‘locked-in’-syndroom of ALS 
weer kunnen laten bewegen of communiceren. Ook zou 
op termijn een doorontwikkelde BCI complexe of abstrac-
te gedachten kunnen registreren en zelflerende algoritmes 
vormen om patiënten te ondersteunen met stoornissen in 
spraak, concentratievermogen of geheugen en helpen bij 
het verrichten van complexe handelingen, zoals het bestu-
ren van een auto.20

MODULEREN VAN HET ZENUWSTELSEL
Naast nieuwe manieren om informatie van het zenuwstel-
sel te analyseren zijn er de laatste jaren veel ontwikkelin-
gen in technieken om het zenuwstelsel te moduleren (zie 
Figuur 2 op pagina 62). Verschillende vormen van niet-in-
vasieve neurotechnologische toepassingen, zoals repetitie-
ve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) en tran-
scraniële ‘direct-current’-stimulatie (tDCS) worden al 
sinds het einde van de vorige eeuw, met name in onder-
zoeksverband, toegepast bij steeds meer patiënten met 
psychiatrische of neurologische ziektebeelden.5 Deze tech-
nieken maken gebruik van magnetisme of zwakke ge-
lijkstroom om de excitabiliteit van de hersenen te meten of 
te manipuleren en worden ingezet bij patiënten met bij-
voorbeeld focale epilepsie, chronische pijn of de ziekte van 
Parkinson.21 Daarnaast komt de laatste jaren het gebruik 
van ‘high’ en ‘low-intensity focused ultrasound’ (FUS) op: 
een techniek waarbij ultrasone geluidsgolven geconcen-
treerd worden op een gebied in de hersenen, waardoor er 
zeer lokaal een hoge energie-afgifte ontstaat en verande-
ringen aangebracht kunnen worden in diepe hersen-
kernen.22 Deze techniek wordt reeds ingezet bij de tremor-
dominante vorm van de ziekte van Parkinson als vervanger 
van diepe hersenstimulatie (DBS). Daarnaast lopen er ver-
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schillende trials naar de waarde van FUS bij ziektes als 
epilepsie, Alzheimer, Parkinson en bewustzijnsstoornis-
sen. 
In tegenstelling tot FUS is DBS al geruime tijd een geves-
tigde vorm van neurostimulatie. De indicaties voor deze 
neurotechnologische behandeling nemen in snel tempo 
toe en verschillende fase II/III-trials zijn onderweg voor de 
behandeling van aandoeningen als depressie, anorexia 
nervosa en verslaving.5 Door technologische vooruitgang 
en belangstelling vanuit de industrie zijn er ook ontwikke-
lingen in de manier waarop stimulatie kan worden aange-
boden, zoals het aantal en type van de elektrodes en de 
instellingen (stimulatieparameters/patronen) die kunnen 
worden gebruikt om tot meer gewenste resultaten te ko-
men.5,23 Ook wordt onderzoek gedaan naar andere vormen 
van hersenstimulatie, zoals optogenetische stimulatie: een 
methode waarbij neuronen door middel van genetische 
manipulatie fotosensitief worden gemaakt met lichtrecep-
toren.24 Hierdoor ontstaat een neuron of een neuraal ge-
bied waarin stimulatie met licht van verschillende golf-
lengte tot excitatie of inhibitie van neuronen kan leiden en 
verschillende neurotransmitters tot expressie kunnen ko-
men. Inmiddels wordt deze techniek in diermodellen toe-
gepast om meer te weten te komen over natuurlijke her-
senprocessen die betrokken zijn bij gedrag en slaap, maar 
ook over fundamentele aspecten van neurologische aan-
doeningen. Daarnaast zijn nieuwe minimaal-invasieve 
hersenstimulatietechnieken in ontwikkeling, zoals mag-
neto-thermische ‘wireless’ DBS en endovasculaire elektro-
stimulatie, waarbij elektrodes in het vaatstelsel ingebracht 
worden om hersenactiviteit te meten en hersenstimulatie 
toe te passen.25,26 De meeste technieken zijn nog alleen in 
diermodellen getest en de feitelijke werkzaamheid en toe-
pasbaarheid bij mensen moet nog blijken. Het lijkt echter 

een kwestie van tijd totdat een minimaal- of non-invasieve 
BCI wordt ontwikkeld die met een combinatie van boven-
staande analyse- en modulatietechnieken ingezet kan wor-
den voor een ‘patient-tailored’ behandeling van neurologi-
sche en psychiatrische aandoeningen. 

ETHISCHE ASPECTEN VAN NEURO-
TECHNOLOGIE
Er zijn verschillende ethische kanttekeningen te plaatsen 
bij de nieuwe vormen van neurotechnologie. Daarbij kan 
onderscheid worden gemaakt tussen 2 groepen: technie-
ken die hersenenprocessen ‘lezen’ en technieken die deze 
veranderen (hoewel die ook kunnen worden gecombi-
neerd). Bij de eerste groep, die informatie uit ons brein 
analyseert, staat vooral privacy centraal. Wat betreft de 
tweede groep, die de hersenen moduleert, gaat het primair 
om vragen rond autonomie en identiteit. Voor beide groe-
pen technieken is vervolgens van belang: worden ze vrij-
willig (met ‘informed consent’) toegepast? En evenzeer is 
van belang: wie krijgt toegang tot deze, waarschijnlijk, 
kostbare technologie? 

PRIVACY EN ‘INFORMED CONSENT’
Op dit moment staat de privacy al aanzienlijk onder druk. 
Met het gebruik van het internet en applicaties op de mo-
biele telefoon wordt reeds een grote hoeveelheid informa-
tie op de achtergrond verzameld, vaak zonder dat mensen 
zich ervan bewust zijn. Algoritmes analyseren ons online 
gedrag en voorspellen welke advertenties bij ons goede 
kans van slagen hebben. Wanneer neurotechnologie in de 
toekomst op grote schaal wordt toegepast, kan er een situ-
atie ontstaan waarbij grote hoeveelheden persoonlijke 
‘neurale data’ worden verzameld voor verschillende soor-
ten analyses. Er kan een mogelijkheid ontstaan voor be-

FIGUUR 2. Enkele huidige en toekomstige technieken om de hersenen te moduleren. Van links naar rechts: diepe hersensti-

mulatie (DBS), ‘focused ultrasound’ (FUS), injecteerbaar ultraflexibel implantaat/mesh12, motorcortexstimulatie, endovasculaire 

elektrostimulatie/Stentrode26. Afbeelding gemaakt door Inge Kos, in opdracht van de auteurs.
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paalde individuen, organisaties of derde partijen om ‘ge-
dachten te lezen’, koop- en stemgedrag te achterhalen of 
criminele activiteit te analyseren.27,28 Zo is het nu al moge-
lijk om met behulp van EEG-activiteit een persoon te her-
kennen aan de hand van hoe deze reageert op specifieke 
woorden.29 Het is voor te stellen dat patiënten met neuro-
technologische implantaten, als deze met het internet wor-
den verbonden, in de toekomst te beïnvloeden zijn door 
zogenoemde ‘neurohackers’ die hersenprocessen kunnen 
manipuleren.30 Daarnaast kan het principe van ‘informed 
consent’ en vrije keuze onder druk komen te staan als 
neurotechnologie noodzakelijk wordt om bepaalde beroe-
pen te kunnen vervullen. Heeft een beroepsmillitair bij-
voorbeeld wel echt de mogelijkheid om ‘nee’ te zeggen als 
hem gevraagd wordt een BCI te laten zetten? Wat betekent 
een weigering voor zijn verdere carrière? Ook kan er een 
situatie ontstaan waarin mensen hun eigen ‘neurale data’ 
verkopen of waarin directe neurale activiteit of functies in 
de hersenen worden geüpload in ruil voor geld. Op dit mo-
ment geven mensen al redelijk snel hun privacyrechten op 
aan commerciële bedrijven in ruil voor gebruik van pro-
ducten, via internet, social media of entertainment, vaak 
zonder goed te begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn. 
Daarnaast wordt nagedacht over mogelijke toepassing van 
‘brain reading’-technieken in het strafrecht.31 Het zou mo-
gelijk kunnen worden om te kijken of een verdachte zoge-
noemde daderkennis heeft (kennis van bijvoorbeeld voor-
werpen op de plaats delict, die eigenlijk alleen een dader 
kan hebben). Er wordt nu al onderzocht of - en zo ja, onder 
welke condities - dergelijke technieken bij de opsporing 
onder dwang gebruikt zouden mogen worden.32 Immers, 
een verdachte heeft zwijgrecht en hoeft geen belastende 
verklaring over zichzelf af te leggen. Kan dat misschien via 
neurotechnieken worden omzeild? Sommigen vrezen dat 
de huidige wetgeving mensen onvoldoende beschermt te-
gen ongevraagd gedachtenlezen met neurotechnieken. De 
noodzaak van het invoeren van een recht op ‘mental priva-
cy’ wordt dan ook bediscussieerd.28

IDENTITEIT EN AUTHENTICITEIT
Wanneer bestaande hersenprocessen met neurotechnolo-
gie, zoals DBS, tDCS of een BCI, worden veranderd, kan 
dit tot een directe verandering leiden in emoties en het 
gevoel van persoonlijke identiteit en autonomie.33-36 Sinds 
de illustratieve beschrijving van persoonlijkheidsverande-
ringen na ernstig (frontaal) hersenletsel bij spoorwegarbei-
der Phineas Gage is bekend dat schade of aanpassingen 
aan de hersenen kunnen resulteren in een significante ver-
andering van cognitie, emoties en gedrag. Een verandering 
in de ervaring van de eigen persoonlijkheid en identiteit 

door het gebruik van hersentechnologie is eerder beschre-
ven, bijvoorbeeld na DBS voor de behandeling van 
patiënten met anorexia nervosa; een deel van deze 
patiënten beschrijft na de behandeling dat de stimulatie 
hen scheidt van hun authentieke ‘zelf ’, waardoor het ge-
voel van de eigen identiteit verdwijnt.37,38 Het is twijfelach-
tig of een patiënt na een neurotechnologische ingreep nog 
als autonoom mag worden beschouwd, daar de eigen 
denkprocessen en daarmee samenhangende besluitvor-
ming en gedrag kunnen worden beïnvloed door de behan-
deling.39 Aan de andere kant wordt neurotechnologie juist 
ingezet om de symptomen van verschillende aandoenin-
gen te verbeteren en kan daarmee ook gezien worden als 
techniek om rationele besluitvorming door verbetering 
van cognitie, motivatie en gedrag te herstellen. Ook wordt 
DBS bijvoorbeeld ingezet om patiënten met een minimaal 
bewustzijn weer te laten communiceren en daarmee een 
stem te geven in hun behandeling.40 De vraag of patiënten 
na of tijdens een behandeling nog authentieke en indivi-
duele beslissingen kunnen nemen, heeft ook invloed op 
persoonlijke verantwoordelijkheid en heeft daarmee zowel 
legale als morele consequenties.2,41,42 Is er dan nog sprake 
van vrije wil en is een patiënt dan nog zelf verantwoorde-
lijk voor de beslissingen die hij of zij maakt en de eventu-
ele gevolgen die deze met zich meebrengen? ‘Closed-loop’-
DBS lijkt hierbij extra relevant. De DBS-stimulatie kan 
hierbij direct reageren op hersenveranderingen, zonder dat 
de patiënt hier een beslissing in neemt. De persoon komt 
zo buiten de ‘loop’ te staan: het DBS-apparaat ‘beslist’ hoe 
er op bepaalde input wordt gereageerd.43 Wat betekent dit 
voor de autonomie van de patiënt?

GELIJKHEID EN RECHTVAARDIGHEID
Neurotechnologie geeft naast het behandelen van ziekten 
ook de mogelijkheid tot zogenoemde ‘human enhance-
ment’ (HE). HE omvat onder andere het verbeteren van de 
bestaande mogelijkheden van het menselijk lichaam of 
menselijke cognitie, concentratie of geheugen door middel 
van neurotechnologische implantaten, zoals BCI’s, zodat 
een eigenschap ontstaat die ver buiten de normale mense-
lijke capaciteit ligt.44,45 Een situatie waarin neurotechnolo-
gie ingezet wordt voor HE is niet ondenkbaar. Inmiddels 
gebruikt een aanzienlijk deel van de academische studen-
ten (in het buitenland) al ‘brain doping’ in de vorm van 
modafinil, methylfenidaat of amfetamines om hun studie-
resultaten te optimaliseren.46 Studies naar de prevalentie 
van het gebruik van deze ‘cognitive enhancers’ laten zien 
dat ongeveer 10% (spreiding 5-35%) van de Amerikaanse 
studenten deze middelen regelmatig gebruikt.47,48 In Ne-
derland liggen deze cijfers vooralsnog lager.49 
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HE kan ertoe leiden dat er ongelijkheid ontstaat tussen 
mensen. Gezien de kosten van neurotechnologie is het re-
eel te verwachten dat de prijs voor deze methoden hoog is. 
Derhalve kan een maatschappij ontstaan waarin de ene 
persoon wel en de andere niet in staat is om deze neuro-
technologie te betalen. Het is voor te stellen dat er ook een 
situatie ontstaat waarbij slechts een voorbehouden deel 
van de mensen, of zelfs een georganiseerde kleine groep, 
de beschikking krijgt over HE, wat kan leiden tot onrecht-
vaardig gebruik en discriminatie. Ook kan HE ingezet 
worden voor politieke of millitaire doeleinden. Zo zijn er 
vanuit het onderzoeksinstituut van het Amerikaanse leger 
(DARPA en de US Intelligence Advanced Research Projects 
Activity) openlijk voorstellen gedaan om Amerikaanse sol-
daten en millitaire analisten te voorzien van HE, om zo 
een superintelligente soldaat en analist te verkrijgen die 
ingezet kan worden op het slagveld of aan het analytische 
thuisfront.50-52 Door hersenen middels neurotechnologie 
met elkaar ‘te verbinden’ kan het cognitieve vermogen 
worden uitgebreid om samen snel beslissingen te nemen. 
Hoewel dergelijke technologie op dit moment nog ingezet 
wordt om een onschuldig spelletje Tetris te spelen, kan het 
onrechtvaardig gebruik van HE op bovenstaande manie-
ren ook zorgen voor geopolitieke verschuivingen.53 

NAAR HET VERANTWOORD ONTWIKKELEN VAN 
NEUROTECHNOLOGIE
De afgelopen jaren lijkt meer behoefte te zijn ontstaan naar 
richtlijnen voor een verantwoord beleid rondom neuro-
technologische ontwikkelingen.8,54,55 Een recent artikel in 
Nature beschrijft de noodzaak voor het tot stand komen 
van een ethische ‘code of conduct’ voor de medische we-
reld, bedrijven en overheden bij het ontwikkelen van 
neurotechnologie.8 Net als in de medische wereld, zouden 
ook bedrijven en overheden die zich bezig houden met 
neurotechnologie volgens ethische richtlijnen getoetst 
moeten worden. Moreel beraad zou hierin een belangrijke 

rol kunnen spelen: een gestructureerd en methodisch 
overleg over een morele vraag naar aanleiding van concre-
te nieuwe technologische ontwikkelingen.56 Daarnaast 
kunnen onderzoekers en ingenieurs gestimuleerd worden 
om neurotechnologie te ontwikkelen in het belang van de 
patiënt en de samenleving, waarbij er net als in de medi-
sche opleiding ruimte is voor onderwijs over ethische be-
grippen als autonomie en rechtvaardigheid. In het verleng-
de hiervan ligt een voorstel om ‘neurorechten’ tot stand te 
brengen om mensen in de toekomst te beschermen tegen 
eventuele schadelijke effecten of onrechtvaardig gebruik 
van neurotechnologie.28 Zo dienen er afspraken te worden 
gemaakt over de bescherming van neurale data, gebruik 
van informatie en bescherming van kwetsbare patiënten-
groepen. Een belangrijk beginsel in de toekomstige ont-
wikkeling van neurotechnologie zou het voorzorgsprinci-
pe kunnen zijn: een beginsel waarbij de bewijslast ligt bij 
de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen 
wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige 
schade.57

CONCLUSIE
Met het voortschrijden van neurotechnologische ontwik-
kelingen ontstaan steeds meer raakvlakken tussen mens 
en machine. Het gaat hierbij vooral om technieken die de 
hersenen kunnen ‘lezen’ en deze informatie vervolgens 
kunnen omzetten in bijvoorbeeld spraak of beweging. Op 
dit moment zijn de mogelijkheden nog beperkt, maar het 
zijn potentieel zeer krachtige technieken. Daarmee ont-
staan belangrijke ethische vraagstukken op het gebied van 
privacy, ‘informed consent’, identiteit en gelijkheid. Het is 
belangrijk om in een vroeg stadium openlijk het debat aan 
te gaan over de wenselijkheid van neurotechnologische 
ontwikkelingen. Actieve betrokkenheid vanuit de eigen 
beroepsorganisatie is noodzakelijk om ethische kaders te 
ontwikkelen voor een verantwoord beleid rondom het in-
zetten van (toekomstige) neurotechnologie. Hierin is een 

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Nieuwe manieren om informatie uit het zenuwstelsel te analyseren en moduleren, zijn sterk in opkomst.

2 Nieuwe non-invasieve en invasieve neurotechnologie maakt het mogelijk neurologische ziektebeelden op 
een andere manier te behandelen.

3 Neurotechnologie kent ook een commerciële kant en is soms ‘big business’.

4 Door vooruitgang in de neurotechnologie ontstaan ethische vraagstukken op het gebied van privacy, 
‘informed consent’, identiteit en gelijkheid.
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essentiële rol weggelegd voor neurologen en neurochirur-
gen enerzijds, en filosofen, juristen en ethici anderzijds. 
Alleen via interdisciplinaire samenwerking en reflectie op 
concrete dilemma’s in de praktijk kunnen de beschreven 
ontwikkelingen in goede banen worden geleid.
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