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DNA en CDA 

PROF. DR. L. BOSCH 

De penetratie van gentechnologie in de samenleving en in de prive-sfeer 

dwingt tot bezinning op een aantal feiten en eventuele maatregelen. Hoe men 

in de politiek en ook binnen het CDA over de ingrijpende gevolgen van gen

technologie denkt is echter nog tamelijk duister. 

In december van 1998 legcle het Amerikaanse weekblad Time aan haar lezers de 

vraag voor wat de naaste verwant is van de lotusplant. 1 De in India en China als 

heilig beschouwde lotusbloem, drijft op het water en mijn encyclopedie brengt 

de plant onder bij de geslachten van de waterlelies. Fout: recent DNA-onderzoek 

leert dat de plataan, de boom die vele Europese wegen en pleinen omzoomt, tot 

de naaste familie van de lotus moet worden gerekend. Kool en papaya (in Time 

worden ze strange partners genoemd) blijken 'volle neven' te zijn. Zo ook de roos 

en de branclnetel. Deze conclusies zijn gebaseerd op een vergelijkend onderzoek 

van de erfsubstantie, het DNA, van deze planten. De uitkomsten hebben geleid 

tot grote verrassing onder botanici. Immers, het gaat hier om een opmerkelijke 

aantasting van de systematische indeling van het plantenrijk, waarvan de 

Zweedse botanicus Carolus Linnaeus reeds in de achttiende eeuw de grondslag 

heeft gelegd. 

Daar liggen toch niet vee! mensen wakker van, zal men wellicht opmerken. Maar 

dat ligt toch een beetje anders. Verwantschap speelt een belangrijke rol bij de 

speurtocht naar begerenswaardige producten uit het plantenrijk. Als een plant 

bijvoorbeeld een werkzaam midclel tegen kanker produceert, verdient het aanbe

veling om onder verwante planten te zoeken naar een soort die dit midclel in 

grotere hoeveelheid of in een werkzamere vorm aanmaakt. 

Het zijn echter niet aileen botanici die geschokt reageren op de resultaten van 

het huidige DNA-onderzoek. Ook onze eigen erfsubstantie is onder de loep 

gelegd. In een internationaal samenwerkingsproject (zie het humane genoomon

derzoek in kacler) wordt gewerkt aan de opheldering van de volgorde van de clrie 

miljard bouwstenen van het menselijke DNA.' Dit jaar kregen wij een eerste ver

sie van cleze volgorde onder ogen. Hier is meer aan de hand dan een interessante 

wetenschappelijke stap vooruit. De spiegel die het DNA ons voorhoudt zal 

belangrijke implicaties hebben voor individu en gemeenschap en tot een aantal 

politieke keuzes nopen. We krijgen er allemaal mee te maken. Ook en met name 

een christen-democratische partij. 
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Een dubbele helix 

Het humane genoomproject 

Vele jaren beschouwde men het bepalen van de volgorde van de drie miljard 

basen van het menselijk genoom als een overspannen ambitie. Het is niet 

aileen een reusachtige, maar ook een uiterst kostbare klus. Het groeiencl besef 

echter dat hier aan inzicht vee! te winnen is, deed onderzoekers uit de 

Verenigde Staten, Europa en Azie aan het eind der tach tiger jaren besluiten 

om samen te gaan werken. Zij verenigden zich daartoe in de zogenoemde 

Humane Genoom-Organisatie (HUGO).' Het internationale onderzoek dat in 

1988 is gestart, is een megaproject en zeker het grootste dat ooit is onderno

men op het terrein van de biologie en de biomedische wetenschappen. De 

opvatting is algemeen clat HUGO een aardverschuiving in de levensweten

schappen zal veroorzaken. De geneeskunde van vandaag zal in de nieuwe eeuw 

fundamenteel van opzet veranderen. Een en ancler zal zeer belangrijke maat

schappelijke effecten hebben. De recente filosofenstrijd~ in Duitsland is slechts 

een zwak voorproefje van de geestelijke turbulentie die zal ontstaan wanneer 

wij als het ware 'vrije' toegang krijgen tot de schatkamers van ons erfgoed. 

Parallel aan het onderzoek van het menselijk DNA wordt ook DNA van andere 

levende organismen op onze planeet onder de loep gelegd. Verschillende bacte

rien, bakkersgist, en een wormpjec van enkele millimeters lang hebben hun 

geheimen reeds geheel prijs gegeven, terwijl die van de fruitvlieg en de muis 

(om slechts enkele te noemen) zeer intensief worden 

onderzocht. Over niet al te lange tijd Ievert doorgaand onderzoek een DNA

encyclopedie op van ongekende omvang. Surfen over het 'genoominternet' 

brengt genoomvariaties van vele soorten aan het Iicht en helpt ons bij het zoe

ken naar de functies van genen die in het humane genoom worden aangetrof

fen (zie artikel). Ook markeert het onze plaats in het proces der evolutie. 

lnmidclels hebben de nationale dagbladen uitvoerig over HUGO en de uitkom

sten van het onderzoek bericht. 

Het menselijk DNA 

DNA wordt het molecuul van het Ieven genoemd, ook wei het meestermolecuul 

in de ons omringende natuur. Daar is ook aile reden voor. In de volgorde van de 

bouwstenen van dit molecuulliggen a! onze erfelijke eigenschappen verankerd. 

Zoals geschetst in de figuur hier links bestaat het DNA uit twee lange ketens die 

schroetvonnig om elkaar gewikkeld zijn. Men spreekt van een dubbele helix. 
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Structuur van het DNA 

De bouwstenen van deze ketens zijn allen gelijk op een onderdeel na, de zoge

noemde base. Het zijn juist die basen, in de bijgaande figuur aangeduid met A, 

G, CenT, die een allesbeheersende rol spelen in het overbrengen van erfelijke 

boodschappen. Zij vorm.en het 'genetisch alfabet' waarvan onze 'genetische taal' 

zich bedient. Met slechts vier basen wordt de gigantische hoeveelheid genetische 

informatie, die in onze genen ligt opgeslagen, tot uitdrukking gebracht. De 

figuur laat ook zien dat deze informatie in feite dubbel aanwezig is. Het DNA 

bestaat uit twee ketens die via de basen contact met elkaar onderhouden. 

Tegenover een A op de ene keten bevindt zich steeds een Top de andere en 

tegenover een G steeds een C. Is de base-volgorde op de ene keten bekend, dan is 

daannee de volgorde op de andere keten gegeven. In de dubbele helix treft men 

dus vier verschillende baseparen aan, namelijk A-T, T-A, G-C en C-G. Het mense

lijk DNA om.vat drie miljard van zulke baseparen en beslaat een lengte van onge

veer twee meter. Het is echter verdeeld over 46 chromosomen waarvan wij 23 

danken aan onze moeder en 23 aan onze vader. Is de inspanning om de volgorde 

van al deze baseparen op te helderen verantwoord? Enig zicht daarop krijgen we 

door ons te verdiepen in enkele erfelijke ziekten die het gevolg zijn van defecten 

in ons DNA. Het confronteert ons gelijktijdig met ethische vragen. 

Gendefecten en hun gevolgen 

Het klassieke voorbeeld van een minuscuul defect in een gen is een erfelijke 

bloedziekte, de zogenoemde sikkelcel-anaemie.'' Een verandering van slechts een 

basepaar (op de drie miljard) van hun DNA is oorzaak dat de rode bloedkleur

stof, het haemoglobine, van structuur is veranderd. Haemoglobine is een eiwit 

dat in ons bloed fungeert als transporteur van zuurstof. Bij de patient slaat het 

haemoglobine na afgifte van zuurstof neer tegen de binnenwand van de rode 

bloedlichaampjes die daardoor vervormen tot sikkels. Capillaire bloedvaten 

raken zo verstopt en geleidelijk, doch in toenemende mate, treden er ontstekin

gen op in verschillende organen en de patient bezwijkt in de vroege volwassen

heid of eerder. Een kleine oorzaak met grote gevolgen. 
Dit voorbeeld illustreerde voor het eerst (bij de mens) dat de basevolgorde van 

een gen de structuur van een eiwit bepaalt. Patienten met deze ziekte zijn 

ermee geboren en een effectieve gentherapie zou zich dus moeten richten op 

embryonale cellen. Het verkiezingsprogram van het CDA verbiedt zo'n ingreep. 

Het staat daarin niet alleen. Ik kom daar hierna op terug. 

Een gentherapie, waar hard aan wordt gewerkt, richt zich op lichaamscellen die 

als producent van het haemoglobine te boek staan. Men probeert 'gezonde' hae-
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moglobine-genen in deze lichaamscellen van patienten naar binnen te brengen. 

Dczc zogcnocmdc somatischc gcnthcrapic, die gccn cthische bezwaren oproept, 

hccft nog nict tot succcs gclcid. 

Een vee! uitgebreider gendefect is oorzaak van een dramatische ziektc, namelijk 

de ziekte van Huntington', ook Chorea Huntington of Huntington degenerativa 

(HD) gcnocmd. Het gcndcfcct bij patientcn met dczc zickte wordt gekenmerkt 

door een groot aantal herhalingen achter elkaar van een drietal opeenvolgende 

baseparen. In de loop van het ziekteproces breiden zich dczc herhalingcn vcrder 

uit. Het gcn is dus instabicl en wordt steeds grater. De zickte is ecn vcrwocstcn

de, degeneratieve verstoring van de hersenfuncties die veelal omstrceks het dcr

tigste levensjaar langzaam de spraak, het denken en de motoriek begint aan te 

tasten. Hct is ccn ontluistcring die random hct vijfcnvccrtigste jaar tot de dood 

lcidt. HD hccft cen rampzaligc invlocd op de lcvcns van gchcle families: cmotio

neel, sociaal en economisch. 

Het defecte HD-gen is dominant, hetgeen betekent dat de aanwezigheid van een 

niet-pathogeen HD-gen, het effect van het pathogene HD-gen niet opheft. Nog een 

andcr gcn moct bij de zicktc bctrokkcn zijn, namclijk dat vcrantwoordclijk voor 

de instabilitcit van hct HD-gcn. Dit allcs maakt gcnthcrapic voorlopig nog vrijwcl 

uitzichtloos. Tot op hcdcn is cr voor de zickte geen effectieve behandeling. 

Kindcren van cen ouderpaar, waarvan een ouder drager van een pathogeen HD

gcn is, hebben ecn 50-50-procent kans het fatale gen te erven. Onze kennis van 

de bascvolgorde van dit gen heeft een genetische test opgeleverd die nauwkeurig 

aangccft of icmand dragcr van hct gen is. De test kan echter niet voorspellen 

wanneer de symptomen zullen beginnen. Iemand, die de fatale boodschap heeft 

ontvangen dat hij de HD-mutatie met zich draagt, crvaart de jarcn voor en voor

al tijdens het inzettende verval, als een pcriodc van wanhopig, zo nict ondraag

lijk lijden. Maar wannccr de zickc zijn lcvcn wil beeindigen, Iaten hulpverleners 

het afWeten, verklaardc prof. Tibbcn kort gclcden bij zijn inauguratie aan de 

Universiteit van Leidcn. Ecn trcurig stcmmcnde constatering. In dit verband 

krijgt ccn uitspraak van het CDA-Kamerlid C. Ross-van Dorp een navrant accent. 

Zij wil de drempcl voor euthanasic zo hoog mogclijk leggcn (zie ook hieronder). 

De opvatting dat men de gcnctischc test maar beter niet kan inzetten, gaat voor

bij aan de martclendc onzekerhcid waarin familieleden van HD-patienten verke

ren. Een prenataal gebruik van de test lijkt aangewczcn. Abortus kan dan in ccn 

zeer vroeg stadium van de zwangcrschap worden uitgevoerd wanneer betrokke

nen daaraan op grond van de testuitslag de voorkcur gcvcn. Hier kan de test tot 

ccn zcgcn worden. Immers, wie beschrijft de ervaring van een beprocfd oudcr

paar, wannccr de prcnatalc testuitslag luidt: geen HD? 

Een gcndcfect dat maakt dat ook andere genen in het ongerede raken. spcclt een 

bclangrijkc rol bij het ontstaan van borstkanker en andere vormen van kanker. 
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In West-Europa en de Verenigde Staten lijdt een op negen a tien vrouwen aan, of 

zal tijdens haar !even gaan lijden, aan borstkanker. Een klein gedeelte van de 

borstkankergevallen, in het bijzonder die zich op betrekkelijk jeugdige leeftijd 

voordoen, gaat gepaard met erfelijke gevoeligheid voor de kwaal. Twee genen, 

BRCA1 en BRCA2, zijn geldentificeerd waarap zulk een gevoeligheid terug te voe

ren is. Recent speurwerk heeft de structuur en de functie van deze genen aan 

het licht gebracht. In een gezonde levende eel treedt er veelvuldig DNA-schade 

op zoals bijvoorbeeld fouten in de basevolgorde of ketenbreuk. De eel beschikt 

echter over verschillende genen verantwoordelijk voor herstel van deze schade. 

Bij patienten met een erfelijke gevoeligheid voor borstkanker blijkt een van de 

DNA-herstelgenen defect te zijn. Het gevolg is dat meerdere genen gemuteerd 

raken, waarander genen veelzeggend aangeduid als tumorsuppressie-genen (zie 

ook kader op pagina 24). 

Vrouwen uit families met een dergelijke predispositie- zich bewust van de grate 

kans dat zij wellicht over niet al te lange tijd borstkanker zullen krijgen- laten 

soms praphylactisch borstamputaties verrichten. Alvorens tot zo'n radicale 

ingreep over te gaan, is het derhalve verstandig om eerst te laten onderzoeken of 

bij hen een BRCA-gen gemuteerd is. Genetische tests zijn voorhanden. DNA-chips 

en intormatietechnologie hebben onderzoek van specifieke genen zelfs een 

geheel andere dimensie gegeven. 

DNA-chips en informatietechnologie 9 

DNA-chips zijn ontwikkeld om vast te stellen of een gen actief aan de stofWisse

ling in de levende eel deelneemt dan wei een sluimerend bestaan leidt. Zoals de 

naam aangeeft, is de ontwikkeling van DNA-chips gelnspireerd door de informa

tietechnologie, waarbij miniaturisering een grate ral speelt. Een DNA-chip is een 

klein plaatje, niet grater dan lcm2, waaraan DNA-fragmenten atkomstig van 

duizenden verschillende genen zijn gehecht. De activiteit van een gen in de 

levende eel komt tot uiting in het 'overschrijven' van de DNA-basevolgorde van 

het gen. Er worden 'transcripten' gevormd die, onder gunstig gekozen omstan

digheden, de plek terug vinden waar ze gevormd zijn. Ze binden dan ook speci

fiek aan die plek op de DNA-chip waar zich een DNA-fragment bevindt van het 

gen waarvan ze zijn afgeschreven. Die binding wordt zichtbaar gemaakt als een 

patroon van oplichtende vlekjes (zie ook kader op pagina 26). Dit patroon vertelt 

ons welke genen in de eel onder de omstandigheden van de test actief zijn en 

welke niet. Ook gendefecten komen aldus aan het licht. 

Miniaturisering, gelnspireerd door de informatietechnologie, heeft krachtige 

impulsen gegeven aan genetisch en farmaceutisch onderzoek, kankeronderzoek, 

de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en de biotechnologie van plan ten 

en dieren. DNA-chips bezet met DNA van vele menselijke genen zijn commer-
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Genen betrold<en bij het ontstaan van borstl<anl<er 

Erfelijkheidsonderzoek in een groep van families waarin de gevoeligheid 

optreedt heeft aangetoond dat de gevoeligheid op rekening is te schrijven van 

het zogenoemde BRCAl-gen gelegen op chromosoom 17, in andere van het 

BRCA2-gen gelegen op chromosoom 13. De kans op borstkanker in beide typen 

families is hoog (60-85%) evenals die op kanker van de eierstok (40-60% en 10-

20% voor respectievelijk BRCAl- en BRCA2- mutaties).' De chromosomale loca

tie en de aard van beide mutaties kwamen nauwkeurig aan het Iicht toen men 

de DNA-basevolgordes in de chromosomale regia's van patienten en gezonde 

individuen ging vergelijken. Zowel het BRCAl-gen als het BRCA2-gen bleken bij 

de patienten niet meer intact. Zij missen daardoor het eiwit, dat bij gezonde 

personen door het betreffende BRCA-gen wordt gecodeerd. Wat zijn dat voor 

eiwitten? Het moleculair-genetisch onderzoek vertelt ons vee! over hun struc

tuur maar onthult niet hun functie. Een speurtocht met de computer over het 

gistgenoom bracht twee basevolgordes aan het Iicht die vrijwel identiek zijn 

aan die van het humane BRCAl- en BRCA2-gen. De betreffende gistgenen zijn 

blijkens eerder gistonderzoek betrokken bij het herstel van DNA-schade. 

Menselijke cellen en gistcellen beschikken beide over verschillende enzymen 

die DNA-schade repareren. Dit wijst er sterk op dat wij de oorzaak van de erfe· 

lijke gevoeligheid voor borstkanker bij de mens moeten zoeken in het verlies 

van een der DNA reparerende enzymen. Speurtochten met de computer over 

verschillende genomen (speurtochten in silica) werpen hun vruchten af en dat 

temeer naarmate het internationale onderzoek zich over meer genomen gaat 

uitstrekken 

Het merendeel van de borstkankergevallen is niet erfelijk maar is te wijten aan 

DNA-veranderingen van een lichaamscel, in dit geval een epitheelcel van een 

melkgang in de borst. Kort geleden hebben onderzoekers bij muizen BRCAl

genen van de borstkliercel ge"inactiveerd, waarna bij een aantal van deze die

ren borstkanker optrad. Het hele genoom van deze eel bleek instabiel gewor

den, en mutaties in meerdere genen werden gevonden, waarschijnlijk als 

gevolg van het uitgevallen DNA-herstel. Een daarvan was het zogenaamd 

tumorsuppressie-gen p53 dat normaal, samen met een aantal andere genen, 

voorkomt dat een eel ontaardt tot een tumorcel. 

cieel verkrijgbaar, en de ontwikkeling van de chiptechnologie is in volle gang. In 

de nabije toekomst zal het mogelijk zijn de activiteit van elk van de 50.000 tot 

100.000 menselijke genen (recent is men gaan twijfelen aan het juiste aantal) 

met de nieuwe technologie te testen. De hoeveelheid informatie die dan over ons 

wordt uitgestort is onoverzienbaar groot. Nieuwe informatietechnieken zijn 
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nodig om deze te beheersen. Een nieuw vak, bioinformatica, bloeit op, ook aan 

de Nederlandse universiteiten. 

DNA, justitie en politie 

Bij deze stortvloed van informatie is het goed om ons te realiseren dat onze 

genen slechts drie procent van ons DNA in beslag nemen. In de basevolgorde van 

de resterende zevenennegentig procent zijn geen instructies voor de synthese 

van eiwitten aanwezig. In feite is de functie van het grootste dee! van het huma

ne DNA een raadsel. Men noemt het 'junk-DNA', maar deze kwalificatie verhult 

slechts onze onwetendheid. Het is duidelijk dat we over ons 'master molecule' nog 

lang niet zijn uitgepraat. 

Interessant is dat we in dit 'niet-coderende' DNA sequenties aantreffen, die 

uniek zijn voor elk individu en daarom gebruikt worden in onderzoek van poli

tic en justitie voor identificatie van verdachte personen. Deze sequenties bestaan 

uit vele herhalingen achter elkaar van een gering aantal basen, bijvoorbeeld 

CGCGCG .... ofTATATA .... (zie ook kader op pagina 30) 

Medio 1993 ging de Tweede Kamer akkoord met de invoering van deze DNA-test 

in strafzaken. Dit geldt echter aileen voor zaken waar sprake is van een ernstig 

delict waarop een strafvan minstens zes jaar kan worden gevorderd. Recent zijn 

er stemmen opgegaan om de DNA-test ook toe te Iaten bij minder ernstige straf

zaken. Tegenstanders daarvan voeren aan dat de test inbreuk maakt op de privacy 

van de persoon die de test dient te ondergaan. Dit is een duidelijk misverstand. 

De wetgever kan in de wet vastleggen dat voor identificatie aileen gebruik mag 

worden gemaakt van zich herhalende base-sequenties (of andere volgordes die 

niets met de privacy te maken hebben). Het resultaat van een aldus uitgevoerde 

test kan dan in een databank worden opgeslagen, terwijl uitgangsmateriaal 

(weefsel, sperma enzovoort) na de test wordt vernietigd. In een aantal recente 

moord- en verkrachtingszaken wordt de test thans gebruikt. Tot de fraaiste resul

taten van de test behoort het vrij pleiten van schuld van de verdachte, waartoe 

de test in de afgelopen maanden verschillende malen ondubbelzinnig heeft bij

gedragen. Helaas getuigen enkele uitspraken in de media nog steeds van persiste

rende misvattingen. 

Mensen zijn niet gelijk 

Nu de (voorlopige) basevolgorde van het hele menselijke genoom bekend is die

nen wij ons te realiseren dat mensen niet allemaal gelijk zijn. Met uitzondering 

van eeneiige tweelingen, vertonen zij ook grate en kleine verschillen in hun 

chromosomen en genen. Zelfs in een en hetzelfde individu zijn de chromoso

men van een chromosomenpaar niet geheel gelijk, omdat ze afkomstig zijn van 
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DNA-chips 

Een DNA-chip, ook wei gen-chip genoemd, is een plaatje van ongeveer 1 cm2 

dat is opgedeeld in zo'n 10.000 vakjes. Op elk vakje is een DNA-fragment vast

gezet afkomstig van, en karakteristiek voor een gen. De activiteit van een gen 

in de levende eel komt tot uiting doordat onder regie van bet gen transcript

moleculen worden gevormd. Deze transcripten zijn evenals bet DNA uitgerust 

met basen en wei in een volgorde ontleend aan de basevolgorde van het gen. 

Transcriptmoleculen functioneren in de levende eel als blauwdruk bij de syn

these van eiwitmoleculen. Alvorens de chiptest wordt uitgevoerd, worden de 

transcriptmoleculen uit de te onderzoeken cellen gelsoleerd en met een enzym 

weer omgezet in DNA-moleculen. Dit laatste proces, omgekeerde transcriptie 

genoemd, resulteert in een groot aantal verschillende DNA-nwleculen, elk voor 

zich even lang als bet gen waarvan bet afkomstig is en met een basevolgorde 

die correspondeert met dat gen. Als men deze DNA-moleculen in contact 

brengt met de chip dan zal er onder gunstig gekozen omstandigheden specifie

ke base-paring optreden met de genfragmenten die aan bet oppervlak van de 

chip zijn gehecht. Elk vakje van de chip wordt dan bezet met bet DNA-mole

cuul dat de boodschap van het gen bevat. Bij de omgekeerde transcriptie wor

den de DNA-moleculen van een fluorescerend label voorzien, zodat de vakjes 

op de chip met een laserstraal oplichten. Het patroon van oplichtende vlekjes 

wordt opgeslagen in een computer. Op bet beeldscherm leest men dan afwelke 

genen in de cell en actief zij n onder de omstandigheden van de test. 

twee verschillende ouders. Deze zogenoemde polymorphismen kunnen afzon

derlijke baseparen van de dubbele DNA-helix betreffen, maar ook grotere ver

schillen. Op elke duizend baseparen treft men gemiddeld een afwijkend base

paar aan. Deze afwijkingen behoeven niet altijd ernstige gevolgen te hebben. Van 

vele afwijkingen weten we eenvoudig (nog) niet welke consequenties ermee ver

bonden zijn. Intrigerend zijn ze echter wei en de grote farmaceutische bedrijven 

hebben dan ook grate belangstelling voor dit soort polymorphismen. Gevolgen 

kunnen ook op langere termijn manifest worden en samenhangen met een ver

hoogd risico op bepaalde ziekten of gevoeligheden van werknemers voor gevaren 

op de werkplaats. Polymorphismen van enkele baseparen zijn stabiel en komen 

wijd verbreid voor over bet hele genoom. Zij lenen zich goed voor geautomati

seerde analyse, bijvoorbeeld met DNA-chips en er wordt fors gelnvesteerd in de 

ontwikkeling van nieuwe gentechnologieen. Het weekblad Science meldde kort 

geleden dater sinds 1995 vijftig biotechnologische bedrijven bezig zijn tests te 

ontwikkelen om genetische kwalen te diagnostiseren of hun voorkomen te voor

spellen. Een 'genohype' volgens dit blad. 10 
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den omgesprongen 

met genetische 

informatie als ze 

eenmaal is opgesla

gen in medische 

dossiers, dossiers 

van zorgorganisa-

ties en gezond-

heidsarchieven? 

Er bestaan grate verschillen in de wijze waarop individuen reageren op genees

middelen. Sommigen hebben baat bij een bepaald medicament, anderen niet of 

weinig, terwijl ook toxische effecten kunnen worden ervaren. Dit hangt samen 

met het feit dat geneesmiddelen interactie aangaan met eiwitten die in het 

lichaam werkzaam zijn als een receptor, een transporteur of een afbrekend 

enzym. De genetische variabiliteit, die individuen vertonen in hun respons op 

farmaca, weerspiegelt de variabiliteit van deze eiwitten. Dit alles heeft de 

opkomst gestimuleercl van weer een nieuwe tak van onderzoek, de zogenoemde 

farmacogenomische studies. 11 Zij hebben ten doe! optimalisering van medica

menteuze therapie op basis van de genetische constitutie van de individuele 

patient. Het valt niet te ontkennen: de gentechnologie komt ons binnen afzien

bare tijcl persoonlijk dicht op de l1Uid. 

Ethische, wettelijl<e en sociale irnplicaties 

De penetratie van deze technologie in onze samenleving, alsook in de persoonlij

ke levenssfeer, dwingt tot bezinning op een aantal feiten waar we tot voor kort 

wellicht niet zo direct bij stil hebben gestaan. Allereerst, ons DNA is nogal toe

gankelijk. We beschikken niet over een verborgen schatkist voor ons erfgoed. In 

tegendeel, a! ons DNA is aanwezig in vrijwel elk van onze lichaamscellen. 

Misschien moeten we straks vaststellen dat we met de opslag daarvan wat slor

dig zijn omgegaan. Bloed en weefsels zijn verzameld, worden bewaard en soms 

gebruikt door burgerlijke, militaire en justitiele instanties, ook wei door com

merciele of gezondheidsorganisaties. Met de huidige genetische technieken is 

genetische informatie over personen uit deze bronnen relatief eenvoudig op te 

sporen. Hoe zal er worden omgesprongen met genetische informatie als ze een

maal is opgeslagen in medische dossiers. dossiers van zorgorganisaties en 

gezondheidsarchieven? Is de privacy, en vervolgens de anonimiteit, van personen 

gewaarborgd wanneer informatie over hun genoom is verkregen? 

De humane genoomorganisatie heeft een apart programma (ELSI) gestart om de 

ethische, legale en sociale implicaties te analyseren en mogelijke gedragslijnen 

te ontwikkelen. Om de discussies in alle openheid te voeren geeft ELSI op inter

net een uitvoerig overzicht van de vragen waarmee zij zich bezighouclt.
1

' 

Naar mijn mening is het politieke debat hierover bij het CDA nog nauwelijks 

begonnen. Het verkiezingsprogram Samenleven doe je niet aileen van het CDA 

wijdt een paragraaf (1.5) aan medische ethiek. Het begint met wantrouwen 

jegens de medische technologie. Deze "moet in dienst staan van de mens en niet 

omgekeerd". Wie zou het tegendeel willen beweren? "Als menswaardigheid niet 

meer de leidraad bij onderzoek of toepassing van de medische technologic is, 

moet het betreffende onderzoek of de toepassing verboden worden." 

"Niet-therapeutische genetische manipulatie" mag niet en moet zelfs wettelijk 
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~7· Het CDA-verkie-

zings programma 

munt uit door 

krachtige taal, 

maar niet door des-
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lering. 

worden verboden, evenals bet gebruik van genetische informatie door verzeke

raars en werkgevers. 'Therapeutische genetische manipulatie' mag dus wel? 

Therapeutische genetische manipulatie is onmogelijk zonder niet-therapeuti

sche manipulatie. Het CDA-verkiezingsprogramma munt uit door krachtige taal, 

maar niet door deskundigheid c.q. zorgvuldige formulering. 

Zoals hiervoor reeds opgemerkt, zijn de uitspraken van mevrouw Clemence Ross

van Dorp, lid van de Tweede Kamer en fractiewoordvoerder voor medisch-ethi

sche zaken, onthutsend. "Het is belangrijk de patient de zekerheid te geven dat 

de staat tot het laatste moment strijdt voor ieders Ieven en dat wil beschermen 

onder meer door de drempel voor euthanasie zo hoog mogelijk te leggen", aldus 

Ross-van Dorp. 11 Tegen wie moet de patient nu toch beschermd worden? Tegen 

de artsen, de onderzoekers? Hier is sprake van een vertekening van de probleem

stelling, die op gespannen voet staat met de werkelijkheid. Mevrouw Ross staat 

voor een normerend kader, met een grote 'C', ook met betrekking tot de kansen 

en bedreigingen van de zich snel ontwikkelende gentechnologie. Waar zou die 

grote 'C' op slaan? Een christelijk kader voor bet genetisch handwerk lijkt bij de 

CDA-Tweede Kamerfractie nog uit de verfte moeten komen. 

In de Sixtijnse plafondschildering van Michelangelo reikt God met zijn wijsvin

ger naar die van Adam, zodat deze de levenskracht kan ontvangen. Het weten

schappelijk tijdschrift Nature drukte dit beeld af op de voorplaat van bet num

mer waarin voor bet eerst de DNA-basevolgorde van een geheel chromosoom (22) 

stond afgedrukt. 1
' Verschillende nationale dagbladen leverden commentaar, 

waaronder NRCfHandelsblad, dat zich afVroeg "of de wetenschap met haar ken

nis en toe passing niet te dicht bij het Ieven zelf is gekomen" .1
' Vermeldenswaard 

is nog,- het schijnt de scribenten te zijn ontgaan -, dat Nature dit onderdeel van 

de beroemde schildering een belangwekkende achtergrond heeft gegeven: een 

patroon van oplichtende vlekjes. Geen sterrenhemelmaar een vergrote DNA

chip. Michelangelo, liggend op zijn rug op een hoge stelling in de halfdonkere 

kapel schilderend bij kaarslicht, gaf magistraal uitdrukking aan het religieus of, 

zo men wil, bet mythologisch denken over het Ieven. De DNA-chip gunt ons een 

blik op genen in actie in bet inwendige van de levende eel. Twee benaderingen 

van bet Ieven, nog steeds roept het spanning op. 

Genetische manipulatie of modificatie wordt gezien als aantasting van het 

Ieven, dat heilig is omdat het van God gegeven is. De gereformeerde ethicus prof. 

dr. F. de Lange, de feitelijkheid en de legitimiteit van de religieuze mythe van 

het heilige Ieven erkennend, komt op godsdienstige gronden ontleend aan de 

protestantse traditie tot een desacralisering van het Ieven. Niet het Ieven zelf is 

heilig, maar God, de Schepper. 16 De moleculair bioloog en de medicus zien cluo

mosomen, genen en DNA-moleculen van de mens als chemische verbindingen 
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die een essentiele functie vervullen bij het overdragen van genetische informatie 

op het nageslacht. Aangezien het voor het nageslacht van levensbelang is dat de 

boodschap, die in die ouderlijke DNA-ketens ligt opgesloten, zo goed mogelijk 

wordt doorgegeven, zal elk ingrijpen in dit proces meer kennis en ervaring verei

sen dan waar wij nu nog over beschikken. Gentherapie gericht op embryonale 

cellen is dan ook niet aan de orde. 

Embryonale stamcellen staan echter wel in het middelpunt van de belangstel

ling. Fascinerende resultaten zijn intussen verkregen met zulke cellen en het 

weekblad Science spreekt in dit verband van de wetenschappelijke doorbraak van 

het jaar (metals goede tweede de basevolgorde van het humane genoom)." 

Pluripotente stamcellen worden in een kweekvaatje aangezet tot de vorming van 

gedifferentieerde cellen, zoals bijvoorbeeld hersen-, lever- of spiercellen, waar

mee men op goede gronden verwacht neurodegeneratieve ziekten, leverziekten 

of spierdystrophie te kunnen bestrijden. De publieke acceptatie zal verbeteren 

nu het mogelijk is gebleken stamcellen uit weefsel van volwassenen te isoleren. 

De komende jaren zullen een parallelle ontwikkeling van de embryologie, de 

ontwikkelingsbiologie en de moleculaire genetica te zien geven. Spectaculaire 

resultaten zijn te verwachten van interdisciplinaire onderzoekingen en de roep 

om ethische bezinning zal wederom opklinken. Nooit tevoren was onze persoon

lijke verantwoordelijkheid dan ook zo groat. 

In de race, om de gehele DNA-sequentie op te helderen, is de afstand tot de wer

kelijke finish reeds erg klein geworden. Tot voor kort waren de deelnemers eens

gezind in de opvatting dat de verkregen resultaten voor ieclereen zijn. Geen 

geheimhouding, alles direct op het internet. Helaas komen commerciele belan

gen roet in het eten gooien. Eerst in de Verenigcle Staten en nu ook reeds in 

Europa vraagt men patent aan op een menselijk gen en niet zonder succes. Dit 

kan zeer betreurenswaardige gevolgen hebben wanneer het een defect gen 

betreft dat verantwoorclelijk is voor een erfelijke kwaal. Het is ongewenst wan

neer de ontwikkeling van de behandeling van zo'n kwaal in han den konlt van 

een enkel beclrijf. Het humane genoomproject is niet opgezet om monopolisti

sche posities in de farmaceutische industrie te creeren.'' Een eenvouclige oplos

sing van dit probleem ligt echter niet op tate!. De kosten verbonden aan de iden

tificatie en de isolatie van een menselijk gen en de ontwikkeling van een geneti

sche test of een therapie zijn immens en alleen zeer grote bedrijven kunnen 

hieraan beginnen. Deze kosten moeten worden terugverdiend. 

Een aristocratische dame 

Een bekend victoriaans verhaal voert een aristocratische dame ten tonele, die 

haar reactie geeft op de evolutieleer: "Laat ons hopen dat wat mijnheer Darwin 

zegt niet waar is; maar als het waar is, laat ons hopen dat het niet algemeen 
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Een genetisch signalement 

Door van slechts enkele herhalende sequenties het aantal herhalingen te bepa

len is het mogelijk een uniek signalement van een persoon te krijgen. Bij voor

beeld, het onderzoek wijst uit dat in het DNA van persoon X de volgende repe

tities voorkomen: (CG)65, (TA)54 en (GTC)49. De kans, dater een persoon Y 

bestaat met dezelfde aantallen herhalingen van CG, TA en GTC als genoemd, is 

dan verdwijnend klein. Een dergelijke DNA-test leent zich ook voor het vaststel

len van het vaderschap, zij het dat het dan gaat om herhalingen van een vee! 

Ianger stuk DNA. 

bekend wordt". 

De publieke reacties op de resultaten van het recente onderzoek van menselijk 

DNA vertonen soortgelijke trekken. Vel en wenden zich af en willen er niet van 

weten. Ons erfgoed wordt ervaren als de wortel van ons bestaan en het doordrin

gen in de geheimen daarvan roept emoties op. "Het mag niet en het moet direct 

ophouden", zei mij kort geleden een dame, misschien niet uit aristocratische, 

dan toch uit intellectuele kring. Deze emoties stoelen voor een dee! op het niet 

vertrouwd zijn met een aantal basale biologische verschijnselen. Het is daarom 

de verdienste van de redactie van Christen Democratische Verkenningen dat zij 

in haar kolommen ruimte biedt aan enkele auteurs die zelf door hun weten

schappelijk werk ten nauwste bij de problematiek betrokken zijn. In dit en de 

volgende nummers kan de lezer kennis nemen van wat de onderzoekers drijft en 

wat zij beogen. In de opeenvolgende artikelen ontbreekt de stem van de ethicus 

(natuurlijk) niet. Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt 

uitsluitend bij de auteurs. 

Hoe men in de kring van het CDA denkt over de ingrijpende gevolgen van het 

moleculair-genetische onderzoek van de laatste jaren is tamelijk duister. 

Overigens lijkt het erop dat dit ook geldt voor de andere partijen (een tamelijke 

ijle kreet van de fractievoorzitter van D66 buiten beschouwing Ia tend). Wanneer 

de artikelenreeks in Christen Democratische Verkenningen de discussie binnen 

de partij en daarbuiten op gang brengt, heeft het CDA vee! gewonnen. 

Onwetendheid legt het altijd af tegen de Verlichting. 

Prof dr. L. Bosch is emeritus-hoogleraar biochemic aan de Universiteit Leidcn. 
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