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Gen-ethica: tijd voor 
een brede en diep
gaande discussie 

In het concept van de verantwoordelijke 
samenleving wordt een belangrijke plaats 
ingenomen door de zogeheten vermaat
schappelijking. Deze vermaatschappelij
king houdt onder meer in dat discussies 
over belangrijke maatschappelijke the
rna's niet aileen door politici gevoerd moe
ten worden, maar juist ook door burgers 
en maatschappelijke organisaties. Naar 
mijn mening is er op dit moment een on
derzoeksveld dat als het ware roept om 
een dergelijke brede discussie in de sa
menleving. lk doel hierbij op het gebied 
van genetisch onderzoek en genetische 
manipulatie. 
lk wil zeer kort een aantal ethische vragen 
dat op dit gebied relevant is de revue Iaten 
passeren. 
1 Is het moreel geoorloofd soortgrenzen 

te overschriJden? 
Dankzij genetische technieken is het 
mogelijk kruisingen tot stand te bren
gen bij dieren waarbij dit tot dusverre 
volstrekt onmogelijk was, of waarbij dit 
op grote beperkingen (onder meer on
vruchtbaarheid) stuitte. In Engeland lo
pen de eerste kruisingen tussen scha
pen en geiten ('scheiten') reeds in de 
wei. Is daar nu vanuit moreel gezichts
pu nt bezwaar tegen, en zo ja, wat is dat 
bezwaar? Een belangrijke vraag in dit 
verband IS ook hoe ver wij mogen gaan 
in het ombouwen van dieren tot 
'produktie-eenheden'. 
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2 Hoe dienen we om te gaan met het feit 
dat we bacterien of planten kunnen 
manipuleren, zonder dat we de ge
ringste notie hebben wat de ris1co's 
daarvan zouden kunnen zijn? 
Bij DNA-manipulatie is er iets heel we
zenlijks aan de hand. We weten vaak 
niet eens wat de risico's eventueel zou
den kunnen zijn! Oat maakt het schat
ten van die risico's niet slechts moeilijk, 
maar in Ieite volstrekt onmogelijk. 

3 Welke plaats mag genetisch onder
zoek hebben in het kader van prena
tale diagnostiek? 
Dankzij de voortschrijdende ontwikke
lingen kunnen we van steeds meer er
felijke afwijkingen reeds door onder
zoek voor de geboorte vaststellen of ze 
al dan niet bij het embryo aanwezig 
zijn. lndien een bepaalde afwijking 
aanwezig is, kunnen de ouders tot 
abortus provocatus besluiten. De aller
eerste vraag hierbij is natuurlijk waar de 
grens van dergelijk onderzoek ligt. Ligt 
de grens van wenselijk onderzoek bij 
de ziekte van Tay-Sachs of bij kleuren
blindheid? Waarschijnlijk ergens daar 
tussenin, maar waar dan? Een vol
gende kwestie betreft de kwestie van 
sociale drang. Zullen ouders zich ge
drongen voelen abortus te Iaten ver
richten als blijkt dat hun kind een erfe
lijke afwijking zal hebben? Hoe zit het in 
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dat verband met sociale druk? Nog 
griezel1ger hoe zit het met financiele 
druk? Het lijkt niet uitgesloten dat ver
zekeraars 'moeilijk' zullen gaan doen 
over betaling van kosten van verzor
ging voor een gehandicapt k1nd waar
bij de hand1cap al voor de geboorte 
was vastgesteld, of zelfs had kunnen 
worden vastgesteld. Een andere be
langriJke vraag die in dit verband riJSt is 
de v1sie die de samenleving als gevolg 
van deze ontw1kkelingen ten opzichte 
van gehandicapten ten toon zal sprei
den. lmmers, de gehandicapte dre1gt 
in zo'n samenleving te worden be
schouwd als 'mislukte preventie'. Er 
lijkt sprake te ziJn van een steeds meer 
opdringende consumptie-mentalite1t in 
de gezondheidszorg. Juist door de 
grote hoeveelheid van med1sche tech
nieken kunnen mensen steeds minder 
goed bepaalde beperkingen aanvaar
den. Toch zullen er altijd bepaalde be
perkingen ziJn en 1k vrees dan ook dat 
dit 'consumentisme' ons op een heil
loze weg voert. 

4 Een volgend probleem betreft de rol 
van genetisch onderzoek in d1verse 
keuringen, biJ voorbeeld aanstellings
keuringen en verzekeringskeuringen 
Ook verzekeraars of bedrijven kunnen 
op grond van financiele argumenten 
uitermate ge1nteresseerd zijn in het ge
nenplaatje van een potentiele client of 
een sollicitant. 
Het rrsico dat hierbij dreigt 1s, dat men
sen met een 'slecht' genenplaatje de 
outcasts van de toekomst worden. Het 
is de vraag of er een benadering ge
vonden kan worden waarbij een derge
lijk risico wordt vermeden en tegelijker
trjd vormen van fraude worden uit
gesloten. 

5 Een laatste kwestie die ik hier wil noe
men betreft de rol van het DNA-onder
zoek in het strafrecht. lk heb weinig 
problemen met gebruik van dit type on
derzoek op vrijwillige basis. Veel meer 
bezwaren z1e ik tegen onvrijwillig ge
bruik van dit onderzoek. Het is met 
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name de vraag of dit onderzoek niet als 
in strijd met het zogeheten nemo-tene
tur beginsel beschouwd moet worden. 
Op grond van dit beginsel is niemand 
verpl1cht mee te werken aan zijn eigen 
veroordeling Het toch gedwongen 
worden speeksel of bloed af te staan 
voor DNA-onderzoek kon wei eens op 
gespannen voet met dit beginsel staan. 

Het spreekt vanzelf dat aan bovenstaand 
overzicht nog zeer vele vragen toege
voegd kunnen worden. Het gaat er slechts 
om du1delijk te maken dat het genet1sch 
onderzoek zeer ingriJpende gevolgen zal 
hebben. Deze gevolgen ziJn geenszins 
moreel neutraal. BiJ elk van deze ontwik
kellngen z1jn er morele keuzen aan de 
orde. Naar mijn mening zouden deze keu
zen n1et aileen op het bord van onderzoe
kers, eth1ci en pol1tici moeten liggen, maar 
zeker ook biJ brede lagen van de Neder
landse bevolking. Het is immers een zaak 
die voor elk van ons zeer van belang is. 
Maar het gaat om meer dan om onze be
langen. Het begrip rentmeesterschap 
staat niet aileen bij milieu-vragen op het 
spel, maar zeker ook b1j deze kwesties. 
Hoe gaan wij om met een wereld waarvan 
WiJ erkennen dat ze niet door mensenhan
den tot stand is gebracht. Ook vragen 
rondom gerechtigheid en solidariteit spe
len in deze kwesties een zeer wezenlijke 
rol. Wat heeft het te maken met gerechtig
heid als mensen met een slecht genen
plaatJe de nieuwe outcasts worden? En 
het heeft toch niets met solidariteit van 
doen als gehandicapten nog verder ge
marginaliseerd worden. 

Juist om deze redenen is het van het 
grootste belang dat er een goede inhou
delijke discussie op gang komt onder de 
Nederlandse bevolking over de wenselijk
heid en onwenselijkheid van het gebruik 
maken van - of verder ontwikkelen van 
- diverse vormen van genetisch onder
zoek en genetische manipulatie. Dan zou 
de basis gelegd kunnen worden voor een 
krachtig en doeltreffend beleid. Aan een 
dergelijk beleid is zeer dringend behoefte. 
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