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GYNAECOLOOG IN SPE OP KIESLIJST VOOR CHRISTENUNIE-SGP

‘Ik geloof dat God weten
schappers heeft gemaakt’
Efraïm Hart wil gynaecoloog worden en is kandidaat
van ChristenUnie-SGP voor het Europees Parlement.
‘Artsen kunnen gezondheid hoger op de agenda
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zetten.’
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A

nios gynaecologie en politicus
Efraïm Hart wil verbinden. De
bonte mix van beroepen van
zijn ouders zou daar weleens de
oorzaak van kunnen zijn, denkt hij. Zijn
moeder is intensivist in het Amsterdamse
OLVG, zijn vader was bioloog maar is nu
dominee in Amsterdam-Zuidoost. Die
combinatie van een medisch-biologische
achtergrond en de Bijbel leverde leuke
keukentafelgesprekken op, zegt Hart. ‘Dat
heeft gemaakt dat we niet kijken naar verschillen, maar naar waar we elkaar kunnen
vinden.’ De carrièreswitch van zijn vader
kan op anderen onlogisch overkomen, Hart
begrijpt hem wel. ‘Er is zoveel meer dan de
evolutieleer. Het gaat erom hoe je in het
leven staat.’
Christelijke politiek
De gynaecologie heeft zijn hart, maar de
politiek net zo goed. In 2018 was hij kandidaat voor de gemeenteraad, maar nam geen
zitting als duoraadslid omdat hij coschappen liep. Op 23 mei dit jaar doet hij voor
ChristenUnie-SGP mee aan de verkiezingen
voor het Europees Parlement. In alle rust,
aan de keukentafel van zijn ouderlijk huis
vertelt hij over zijn ambities. In Harts eigen
woning een paar straten verderop draait het
leven nu om zijn pasgeboren eerste kind.
Afgelopen april stopte hij als voorzitter van
de Amsterdamse jongerenafdeling van de
ChristenUnie en met zijn baan in het
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Mei
staat in het teken van de campagne en de
verkiezingen. Hij hoopt deze zomer als
anios gynaecologie in de regio Amsterdam
te starten en daarna in opleiding te gaan.

Een gynaecoloog in spe in de arena van de
christelijke politiek, hoe doet hij dat? De
ChristenUnie heeft zich altijd verzet tegen
de legalisering van abortus. Hart laat zijn
persoonlijke standpunt liever in het midden. ‘We moeten meer investeren in anticonceptie en voorlichting. Maar ik vind
het verkeerd als vrouwen die een abortus
willen ondergaan, worden geïntimideerd
op straat voor de kliniek. Ik denk dat we
elkaar niet moeten beperken. Mensen met
andere opvattingen dan ik moeten daarvoor de ruimte krijgen.’ De patiënt staat
op nummer één, hoe anders hij of zij ook
denkt, vindt Hart. ‘Als een patiënt met een
bepaalde vraag komt die niet strookt met
je eigen waarden, dan is het uit respect
voor de medemens dat je haar ondersteunt
bij haar vraag en niet met wat je zelf vindt’,
stelt hij. Hij weet waarover hij spreekt, hij
is in abortusklinieken geweest en heeft de
ingreep gezien. ‘In het eerste jaar van mijn

‘Ik vind het verkeerd
om vrouwen te
intimideren bij een
abortuskliniek’
master vertelde ik mijn docent dat ik
gynaecoloog wil worden en dat ik christen
ben. Toen stelde ze voor om mee te kijken
met haar man die abortusarts is. Ik heb
de emoties bij de vrouwen gezien, de
gesprekken én de debatten erover.’
Het hart van een wetenschapper
Hart is ook actief in De Rots, de evangelische kerk van zijn vader. Onlangs organiseerde hij een zaterdag voor gelovigen
waarop gynaecologen een medische lezing
hielden. ‘Niet-westerse mensen bereik je
via de kerk of de moskee’, zegt Hart. Hij
merkt dat ‘gelovigen anno 2019 nog vaak
andere ideeën hebben over de oorsprong
van ziektes, bijvoorbeeld een vloek of een
straf voor zonden of foute keuzes’. ‘Het is

positief als religieuze instanties bijdragen
aan de gezondheidszorg door deskundigen een podium te geven’, vindt hij. Want
hij mag de Bijbel als basis hebben, in zijn
hart is hij een wetenschapper. ‘Artsen kunnen ook een antwoord zijn op een gebed
om hulp. Kijk naar het probleem van de
teruglopende vaccinatiegraad. Gelovigen
vaccineren zich soms niet vanuit het idee
dat niet zij maar God besluit of ze een
ziekte overleven of niet. Ik geloof dat God
wetenschappers heeft gemaakt om vaccins
in elkaar te zetten en onze genezing te
bevorderen.’
Waarom wilt u politiek actief zijn?
‘Wetenschappers moeten hun mening
geven in de politiek. Wetenschap is objectief maar wel opinievormend. Kijk naar de
HPV-vaccinatie. Mensen zijn er niet
happig op. Je kunt als arts aan de zijlijn
wachten of het per patiënt in de spreek
kamer bespreken. Maar dat gaat zo traag!
Artsen bepalen de agenda van Nederland
niet. De politiek wordt beheerst door
mensen met een alfa-opleiding. Daardoor
kijken we vooral naar de economie. Maar
artsen kunnen gezondheid hoger op de
agenda zetten.’
Wat maakt u geschikt voor de politiek?
‘Mijn interesse in wetenschap. Die maakt
dat ik overal bewijs voor zoek. Als een
politicus iets zegt, doe ik even een search of
het klopt. Charisma is één ding, maar een
juist verhaal is belangrijker. Dat hoort ook
bij een arts, je kunt geen overdracht doen
op basis van charisma. Het gaat om de
data. Bij de World Aids Conference deed
ik mee aan een debat over PrEP. Ter voor
bereiding ging ik naar de medische
website uptodate.com. Ik kwam met harde
cijfers, over de kans dat mensen besmet
raken bijvoorbeeld. Met die wetenschappelijke kennis was het debat eigenlijk al
bepaald. Het was geen debat meer, ik was
eigenlijk gewoon aan het uitleggen wat
PrEP inhoudt. En dan merk je dat de
“alfamannetjes”, dus de politici met een
alfa-achtergrond, daar niet tegenop kunnen. Niemand kan op tegen de wetenschap. Als je onrecht wilt bestrijden moet
je met wetenschappelijke cijfers komen.’

Wat wilt u politiek bereiken?
‘We willen dat Europa zich minder met de
zorg bemoeit. We willen geen superstaat,
maar wel samenwerken. De Europese
samenwerking heeft ons vrede gebracht.
Maar ik geloof niet in een ver orgaan dat
alles voor een individu regelt. De zorg
moet zo lokaal mogelijk worden georganiseerd. Nederland doet het supergoed met
zijn gezondheidszorg. Het is niet de
bedoeling dat andere landen met mindere
gezondheidssystemen zoals Spanje en Italië hier gaan bepalen hoe het wordt georganiseerd. Maar bijvoorbeeld het probleem van de vaccinatiegraad kun je wel
gezamenlijk aanpakken.’
Hoe gaat u geneeskunde en politiek
combineren?
‘Officieel ben ik kandidaat voor het Europees Parlement, dat is een fulltimefunctie.
Maar ik sta niet hoog op de lijst. Mijn wens
is op termijn in de commissie voor de
gezondheidszorg te zitten, om juist te
voorkomen dat Europa zich te veel gaat
bemoeien met de gezondheidszorg. Ik
denk dat geneeskunde en politiek wel te
combineren zijn. Voordat ik een kind
kreeg dacht ik ook dat ik het druk had,
maar er ontstaat altijd wel weer ruimte. Ik
wil gynaecoloog worden, maar ik zie
mezelf niet één ding doen in de toekomst.
En ook als ik niet gekozen word, denk ik
dat ik invloed heb, omdat ik dicht bij mijn
partij sta en ze altijd kunnen bellen.’
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