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Genetische manipulatie 
ROLF JAN SIELCKEN* 

De documentaires die de VPRO enige tijd geleden 
uitzond over de genetische manipulatie, hebben 
velen verontrust. Het schrikbeeld van de Big 
Brother en een gekloonde über-mensch doemden 
daarbij op. Meer realistisch leken de gevaren om 
aan de hand van het genenpaspoort levenskansen 
en risico's in te schatten. Ten slotte kwamen ook 
de politici aan het woord, maar deze bleken, net 
als de meeste kijkers, onkundig van de 
gepresenteerde gevaren te zijn. Hoe gevaarlijk is 
eigenlijk genetische manipulatie voor de 
individuele vrijheid van de mens en zijn 
nageslacht? Aan de hand van een overzicht van de 
huidige kennis op DNA-gebied wordt ingegaan op 
de problemen die spelen. 

In een menselijke cel is van de totaal l,S meter lange 
keten DNA slechts l,S centimeter genetisch van be
lang. Deze l,S centimeter bevat 50000 genen die 
verspreid liggen over de DNA-streng . Van ongeveer 
600 genen is bekend waar ze op de keten gesitueerd 
zijn, van 100 is de structuur bekend en bij 200 genen is 
ongeveer bekend welkeverandering bepaaldeziekten 
veroorzaakt. Het totale aantal genen waarvan op dit 
ogenblik ziekten bekend zijn, veroorzaakt door een 
verandering in zo'n gen, bedraagt ± 4000. 

Als de wetenschap op termijn zover is om de totale 
DNA-keten te ontleden, is weliswaar bekend waaralle 
genen gesitueerd zi jn, maar niet welke rol offunctie een 
gen heeft, noch hoe diverse genen elkaar beïnvloeden . 
Bovendien worden vele ziekten en afwijkingen be
paald door combinaties van genetische en niet
genetische factoren . 

Evenals voor de kennis over DNA geldt dat de 
toepassing van DNA-onderzoek en genetische mani
pulatie in omvang beperkt is. Dat neemt natuurlijk niet 
weg dat er wel degelijk ethische kwesties aan de orde 
z'ln . 

Om een beeld van de ethische vragen te vormen, 
geef ik een aantal voorbeelden van toepassing van 
DNA-onderzoek en therapeutische toepassingen. Bij 
deze toepassingen dient nog onderscheid te worden 
gemaakt tussen manipulaties in lichaamscellen en 
geslachtscellen . 

* De auteur is medewerker van de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66. 

De tekst van dit artikel is samengesteld naar een 
verslag van een discussie tussen deskund igen en 
politici op 21 mei 1987 in Den Haag. 

Merkers 

Voor sommige ernstige erfelijke ziekten is het mogelijk 
met DNA-merkers (kleine verschillen in de bouw van 
het erfelijk materiaal) onderscheid te maken tussen de 
afwijkende erfelijke eigenschap en de normale eigen
schap. Dit laat voor sommige ziekten een diagnose toe 
bi j vlokkentest in de tiende week van de zwangerschap 
voor ouders, die een verhoogd risico hebben, een kind 
met een ernstige erfelijke aandoening te krijgen, zoals 
de taai-slijm ziekte pancreas fibrose (cystic fibrosis) of 
een bepaalde erfelijke afwijking van de rode 
bloedkleurstof (Sikkel-cel ziekte die tot ernstige bloed
armoede leidt) . Wordt de afwijking vastgesteld, dan 
kunnen de ouders om afbreken van de zwangerschap 
verzoeken . 

Deze mogelijkheid van onderzoek sluit aan bij het 
reeds vi jftien jaar bestaande vruchtwateronderzoek (i n 
de zestiende week van de zwangerschap) en de 
vlokkentest (tiende week) . Daarbij kunnen sommige 
aangeboren afwijkingen (zoals chromosoomafwijk in
gen, bijvoorbeeld mongolisme, stofwisselingsziekten 
en open ruggetje) worden vastgesteld . Het betreft 
steeds echtparen, die tevoren weten van een verhoogd 
risico, bijvoorbeeld na de geboorte van een eerder 
afwijkend kind of wegens verhoogde leeftijd van de 
moeder (waardoor er ee'n extra kans is op mongolisme 
of een andere chromosoomafwijking) . 

Metvergelijkbare DNA-onderzoekstechnieken kan 
men ook binnen bepaalde families erfelijke eigen
schappen vervolgen, die betrokken zijn bij later in het 
leven optredende ziekten . Een voorbeeld is de chorea 
van Huntington, een rond of na het veertigste jaar 
beginnende ziekte met onwillekeurige bewegingen en 
uitval van de hogere functies van de hersenen, die tot 
verminderd geestelijk functioneren leidt. Kinderen van 
een patiënt hebben 50% kans om deze ziekte van hun 
ouder over te erven . Toepassing van DNA-onderzoek 
zal het mogelijk maken bij familieleden van patiënten 
de afwijkende erfelijke eigenschap aan te tonen vóór 
ziekteverschijnselen zijn opgetreden. Deze voorspel 
lende test leidt tot de mogelijkheid om beslissingen te 
kunnen nemen over het eigen leven en de planning van 
het nageslacht (zoals eventueel toepassen van prena 
tale diagnostiek). 

De psychologische belasting en de sociale gevol
gen van dit vroegtijdig weten mogen niet worden 
onderschat. De plicht eventueel mededeling te moeten 
doen over het vóórkomen van een dergelijke ziekte in 
de familie (bij sollicitatie of keuring voor een verzeke
ring) bestaat nu reeds. Doch welke gevolgen zullen er 
zijn ten aanzien van werk en verzekeringen . (vooral 
levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)? 
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DNA-molecule 

Ook de vragen of men verplicht is mededeling te doen 
over de uitslag van een eventueel verricht voorspellend 
onderzoek, en zelfs de verplichting daartoe (bij aan
stellings- ofverzekeringskeuring) dienen zich aan. Een 
vergelijking met de problematiek rondom AIDS en 
degenen, die in hun bloed een positieve test voor het 
AIDS-virus hebben (maar nu nog gezond zijn) komt 
naar voren. 

De laatste jaren komen voor een toenemend aantal 
erfelijke ziekten DNA- en andere merkers beschik
baar, die een gevoeligheid kunnen aanwijzen voor 
later in het leven optredende ziekten, zoals bepaalde 
vormen van vaatziekten (betrokken bij hart-infarct), 
suikerziekte, enz. Het totaal aantal mensen, bij wie in 
beginsel een erfelijk bepaalde gevoeligheid voor eni
ge ziekte aangetoond kan worden, zal daardoor toe
nemen. Een schaalvergroting dus van de nu reeds 
bekende problematiek. 

Behandeling van erfelijke ziekten 

DNA-technieken kunnen gebruikt worden voor de so
matische behandeling van erfelijke ziekten. Het princi
pe is, dat inbrengen van een normale erfelijke eigen
schap in een bepaald weefsel (bijvoorbeeld in cellen 
van het beenmerg) de gevolgen van een ernstige erfe
lijke aandoening (bijvoorbeeld bij ernstige erfelijke 
bloedarmoede) kan genezen. De toepasbaarheid en 
veiligheid van een dergelijke benadering (die voor 
slechts een beperkt aanta I ziekten zal gelden) moet nog 

grotendeels getest worden. Indien uitvoerbaar, dan 
gelden hierdealgemene regels van de medische ethiek 
en worden deze behandeli ngen getoetst door medisch
ethische commissies van het betreffende ziekenhuis. 
Van belang is, dat het hier uitsluitend behandeling 
betreft. De ingebrachte 'nieuwe' erfelijke eigenschap 
komt niet in de geslachtscellen. 

Veranderen van erfelijk materiaal 

Hetaanbrengen van genetische veranderingen in ei- of 
zaadcellen om een eventuele erfelijke ziekte op te 
heffen, is in theorie vaak overwogen. In de praktijk is dit 
technisch nog vrijwel onuitvoerbaar. 

Dit geldt ook voor mogelijke eugenetische experi
menten in de toekomst, waarbij 'positieve' eigenschap
pen (lichaamslengte, intelligentie, karakter) aan het 
erfelijk materiaal zouden worden toegevoegd . Boven
dien geldt voor zulke experimenten, dat er zeer veel 
nog geheel onbekende erfelijke en niet-erfelijke facto
ren bij het ontstaan van menselijke eigenschappen 
betrokken zijn. Manipulatie met één eigenschap is dan 
ook zinloos. Het kweken van erfelijke kopieën van 
mensen (klonen) is een andere zinloze gedachte. 

Ingrepen in erfelijk materiaal worden door de 
meeste deskundigen als ontoelaatbaar beschouwd. 
Wanneer het gaat om het opheffen van erfeliike ziekten 
is de belangrijkste reden, dat er absoluut onvoldoende 
kennis is over de gevolgen van het inbrengen van een 
'nieuwe' eigenschap op de rest van het erfelijk mate
riaal. Prof. Leenen (gezondheidsrecht, Universiteit van 
Amsterdam) is echter een andere mening toegedaan. 1 

Hij betoogt dat ook nu ouders belangrijke beslissingen 
nemen over hun (ongeboren) nakomelingen. Boven
dien, zo zegt hij, is het niet aannemelijk dat nakome
lingen geboren willen worden met afwijkingen, die via 
genetische manipulatie bij de ouders kunnen worden 
weggenomen . Immers, het gaat om een therapie, ge
richt op het voorkomen van (toekomstig) lijden door 
ziekte. Wel stelt Leenen dat een groot aantal beperkin
gen moet gelden voor de experimenten, noodzakelijk 
om de techniek te ontwikkelen. 

Eugenetische experimenten dienen geheel te wor
den afgewezen, nietalleen om technische maarook om 
ethische redenen. De mens heeftvoorzijn voortbestaan 
variabiliteit van erfelijke eigenschappen als levens
voorwaarde, en ook de maatschappij kan onmogelijk 
functioneren zonder een grote verscheidenheid in ei
genschappen en vaardigheden van mensen . Boven
dien betekent eugenetica dat de mens 'voor god zou 
spelen' . Het fundamenteel beïnvloeden van het nage
slacht, zonder ooit de gevolgen te kennen, overschrijdt 
het zelfbeschikkingsrecht van de mens. 



Regelingen rond DNA-onderzoek in Nederland 

De verandering in ethisch denken over genetische 
manipulatie stamt uit de jaren zeventig . In 1974 werd 
met coli-bacteriën gemanipuleerd . De coli-bacterie 
komt voor in de ontlasting van mens en dier. Men was 
bang dat de gemanipuleerde bacterie ook buiten het 
lichaam levensvatbaar zou zijn en daarmee een poten
tiële ziektekiem of ziekte-overbrenger. Hoewel dit niet 
het geval bleek, is gedurende een periode het gehele 
onderzoek met genetische manipulatie stilgelegd, zo
dat maatschappij en ethici tijd en ruimte kregen zich te 
informeren en normen te ontwikkelen . 

Door de grotere openheid bij onderzoek lopen 
maatschappij en ethiek thans voor op de huidige toe
passingen (DNA-transplantatie in beenmerg is bij 
voorbeeld nog in de onderzoeksfase, maar al ruim 
bediscussieerd tussen ethici en medici) . Er is een 'brede 
DNA commissie' ingesteld, terwijl er tevens - door 
grotere openheid tussen wel enschap en samenleving
een zeer actieve discussie is van ethici en juristen. 

Alle DNA-recombinant-onderzoeken moeten wor
den aangemeld bij een veiligheidscommissie, dit geldt 
ook voor commercieel onderzoek. Voor zover onder
zoek aan de universiteit wordt verricht, fungeren op de 
faculteiten daarnaast nog medisch-ethische commis
sies. Deze toetsen onderzoek aan de hand van op 
schrift gestelde normen . Onderzoekers sluiten con
tracten met onderzoeksinstellingen waarin een aantal 
waarborgen (veiligheid, openheid) zijn opgenomen . In 
de praktijk worden onderzoeken bijvoorbeeld afge
keurd wegens ontbreken van voldoende instemming 
van de proefpersonen of onvoldoende aantoonbaar 
algemeen belang . 

Sociale consequenties 

Het vroegtijdig 'herkennen' van bepaalde kenmerken 
met maatschappelijke gevolgen is aloud (de leraardie 
zodebollebozen ofdommerikken eruit haalt). Toepas
sing van DNA-technieken betekent slechts een schaal
vergroting van deze 'herkenning' . Deze schaalvergro
ting wordt veroorzaakt door individuele patiënten die 
inzichtwi lIen hebben in de eigen overlevi ngskans en op 
die van eventuele nakomelingen. Een dergelijk onder
zoek is gebonden aan een aantal regels , zoals volledi
ge informatie, ook over de eventuele gevolgen, in 
vrijheid nemen van de beslissing en geheimhouding 
van gegevens. 

De meest zorgelijke ontwikkeling is DNA-onder
zoek waar derden hun voordeel mee denken te doen . 
Het gaat hier in de eerste plaats om onderzoek als 
voorwaarde van een werkgever voor aanstelling of 

van verzeker ingsmaatschappijen ter bepaling van het 
risico. Hoe actueel dit is moge blijken uit de antwoor
den van minister Korthals Altes op Kamervragen van 
Louise Groenman en Maarten Engwirda over de risi
coschatting bij verzekeringen in verband met AIDS. De 
minister ziet geen grond, van verzekeraars te verlan
gen dat zij bij de beoordeling van het individuele risico 
relevante feiten buiten beschouwing laten. 

Een onderzoek naar besmetting met het AIDS-virus 
mag slechts verricht worden naar aanleiding van de 
door een aanvrager zelf verschafte informatie en niet 
op grond van andere factoren. Naar verluidt, wordt nu 
de gezondheidsverklaring bij sommige verzekeringen 
aangevuld met de vraag of het bloed onderzocht is op 
AIDS (naast andere ziekten als hepatitis, suikerziekte 
etc.) . Zo ja, wanneer, met welk resultaat? Zo'n vraag 
lijkt eenvoudig aan te vullen te zijn met vragen naar 
erfelijk overdraagbare ziekten . En dat mag van de 
minister.Daarmee zijn wij terug bij de maatschappelij
ke gevolgen van DNA-onderzoek. 

Regelgeving 

Ontwikkeling van regelgeving op dit gebied lijkt ge
wenst. Enerzijds, om-gezien detoenemende mogelijk
heden op genetisch gebied - discriminatie in werk en 
verzekering te voorkómen. Anderzijds kan een toene
mend aantal mensen afgeschrikt worden van het vra
gen omeenerfelijkheidsadvies (bijvoorbeeld na dege
boortevan een afwijkend kind of wegens een bepaalde 
aandoening in de familie) uit vrees dat daarbij eigen
schappen naar voren zullen komen dietot beperkingen 
in hun maatschappelijke mogelijkheden kunnen lei
den. 

Stigmatisering en sociale handicaps door een (toe
vallig bekende) erfelijk bepaalde kansopeen aandoe
ning dient voorkomen te worden . Omdat het grootste 
deel van de aangeboren afwijkingen en erfelijke 
ziekten ontstaat als een niet te voren voorspelbare 
gebeurtenis (combinatievan eigenschappen van beide 
ouders, een eenmaligeverandering in eicel ofzaadcel, 
een stoornis tijdens zwangerschap of bevalling) is er 
geen rechtvaardiging mensen uit te sluiten over wie 
toevallig wèl tevoren iets bekend is. Een reden temeer 
is, dat èlke mens drager is van ± vijf à tien afwijkende 
erfelijke eigenschappen. 

Verzekeringsmaatschappijen dienen bewust te 
worden gemaakt van de heilloze weg die zij inslaan 
met het differentiëren van risico's met behulp van 
genetische gegevens. Het aantal factoren dat de le
vensduur beïnvloedt is ook buiten erfelijke aanleg 
oneindig groot. Niettemin wensen verzekeringsmaat
schappijen dergelijke keuringen, om metde informatie 
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en de risico's voorwaarden aan te passen . Hierbij komt 
eveneens aan de orde wat een verzekeringsmaat
schappij nog wel en niet meer aan de verzekerde mag 
vragen ter vaststelling van het risico. Immers elke 
relevante informatie in verband met het risico die de 
verzekerde bij aanvraag kon weten, kan later uitslui
ting of premieverhoging opleveren. Zo kan bijvoor
beeld gevraagd worden naar een aantal specifieke 
ziekten die voorkomen in de familie, die duiden op 
erfelijke aanleg van zo'n ziekte. Zo zouden verzeke
ringsmaatschappijen direct (via de voorwaarden) of 
indirect (via het aanvraagformulier) genetische infor
matie kunnen afdwingen (bijvoorbeeld door de vraag, 
of men ooit een Klinisch Genetisch Centrum heeft 
bezocht). 

Hetgeen voor verzekeringsmaatschappijen geldt, is 
tot op zekere hoogte ook van toepassing voor aanstel
lingskeuringen. Een werkgever die gaat investeren in 
zijn personeel, zal graag willen weten welke extra 
risico's daarbij in het geding zijn en daaronder valt ook 
de arbeidsgeschiktheid en in mindere mate het overlij
densrisico. Moeilijker is het te beoordelen wanneer 
erfelijke ziekten bij beroepen gevaar voor derden 
opleveren (bijvoorbeeld de ziekte van Huntington bij 
beroepen als taxichauffeur of piloot). 

In de Verenigde Staten heeft de contractsvrijheid 
van verzekeraars en werkgevers om DNA-onderzoek 
toe te passen al sociale paria 's opgeleverd . In reactie 
daarop zijn reeds sterk beperkende normen ontwik
keld omtrent de toelaatbaarheid van genetisch onder
zoek en de daaruit beschikbare informatie. De criteria 
voor toepassing van onderzoek zi j n: 

de. te onderzoeken persoon dient goed ingelicht te 
zijn en daardoor een goed inzicht te hebben in de 
gevolgen voor hemzelf en zijn nakomelingen; 
de beslissing om aan onderzoek te worden onder
worpen moet in vrijheid genomen worden, er mag 
geen afhankelijkheid tussen onderzoeker en te on
derzoeken persoon zijn (dus bijvoorbeeld niet bij 
verzekering of aansteIl i ng); 
er moet belangrijke schade aan derden te vrezen zijn 
(geldt voor ziekten die beroepsuitoefening belang
rijk kunnen beïnvloeden); 
de test dient betrouwbaar te z i jn; 
de test moet in beginsel gericht zijn op de voorko
ming van ziekten (preventie of therapie) . 

Genetisch onderzoek in Nederland voor het voorkó
men van de overdracht van erfeli;ke ziekten zoals dat 
ook in Klinisch Genetische Centra wordt toegepast, 
geschiedt in vrijheid van keuze en na volledige infor
matievan de betrokken adviesvragers. Op dit gebied is 
er gMn noodzaak tot nadere regelgeving . 

Conclusie 

Genetisch onderzoek met het oog op toelating als 
verzekerde, bij aanstelling als werknemer en op ande
re terreinen (maatschapscontracten) dient met waar
borgen omkleed te worden . Dit kan grotendeels in 
algemene voorwaarden en CAO's geregeld worden . 
Bij ontbreken van dergelijke zelf-regulering zal de 
wetgever zelf de normen voor genetisch onderzoek 
moeten vaststellen. 

Voor de toekomst is het vooral van belang, te 
voorkomen dat genetische manipulaties worden toe
gepast als therapie, terwijl in feite eigenschappen 
veranderd worden , omdat het goedkoper is dan con 
ventionele therapieën of zelfs uit 'rechtvaardi
gingsoogpunt' ter voorkoming van zwakbegaafden en 
invaliden . Vooralsnog is daarvoor de kennis te gering 
en zijn de huidige vragen actueel genoeg om aan te 
vatten . 

Noot 

1. Ned . Tijdschrift voor Geneeskunde, 1987, nr. 131 , 
p. 351. 


