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Biotechnologie") zachte 
toel~omstmuziel~ aan horizon 

door Marianne van der Schilden 

I
nde primaire voedselproductie loopt 
Nederland voorop in de bedrijfs
matige exploitatie van alle be

schikbare technologie. Maar de landbouw
sector staat onder druk. De grenzen van 
het haalbare zijn bereikt, zelfs al over
schreden. Biotechnologische technieken 
kunnen een sterke impuls geven voor de 
ontwikkeling van zowel nieuwe productie
methoden als producten. Waarom zitten 
we daar niet bovenop? Heeft minister 
Brinkhorst gelijk als hij zegt dat we te 
zacht voor onszelf zijn geworden, dat we 
met het 'gedoogprincipe' te veel zaken uit
stellen? Want met ons sterke landbouw
kennisnetwerk en grote potentieel aan on
derzoekers hebben we nog steeds geen vi
sie ontwikkeld wat we nu eigenlijk willen 
en kunnen met biotechnologie. Bij medi
sche toepassingen ligt dat niet veel anders. 
Er wordt ongetwijfeld hard aan gewerkt, 
maar ondanks ons open publiciteitsbeleid 

De biotechnologie zal grote 
gevolgen hebben voor ons 
dagelijks leven. Komen we 

straks met een klacht bij de 
dokter, dan zal hij een stukje 

DNA onderzoeken om 
oorzaak en mogelijk gevolg af 

te lezen. De verandering 
wordt nog ingrijpender bij de 

snelle, goedkope productie 

zodat het 'genetisch gemodificeerd' is. 
Planten of dieren met genetisch gemodifi
ceerd materiaal heten GGO's: Genetisch 
Gemodificeerde Organismen (Genetically 
Modified Organisms). Bij planten kan dit 
zeer snel gaan omdat zij volledig kunnen 
regenereren vanuit één enkele (gemodifi
ceerde) cel. Bij dieren gaat dit omslachti
ger: of een klein stukje van een individueel 
dier wordt veranderd, of de voortplan
tingscellen worden gemodificeerd. 
Momenteel past men verschillende recom
binant DNA-technieken toe. 
De bodembacterie Agrobacterium tumefa
ciens bezit het vermogen om stukjes DNA 
in een plant te brengen zodat die plant 
chemische stoffen produceert die voor 
haar noodzakelijk zijn. Wetenschappers 
laten de bacterie ook andere stukjes DNA 
in de plant integreren. Met de 'biolistics' 
methode worden stukjes DNA op goud-

van medicijnen en verwijdering 
van eifeüjke aandoeningen ... 
Toekomstmuziek, die zachtjes 

klinkt aan de horizon. 
.'------------------------------. 

is er geen 'common knowiedge'. De nuchtere, onafhankelijk den
kende en individualistische Nederlander is blijven steken bij vage 
gevoelens. Biotechnologie is eng, brengt (nog) niet calculeerbare 
risico's met zich mee en heeft effect op de voedselveiligheid. Geen 
voor- en tegenstanders op de barricades. Zelfs geen barricades, 
terwijl dat soort open, verbale gevechten juist vaak helderheid 
geeft en meningsvormend werkt. Alleen steeds die ene grote con
clusie dat de consument, de burger, beter geïnformeerd moet wor
den. Maar hoe? Want 'wij' zijn moe van de problemen. Geef ons een 
positieve impuls, een prikkel naar de toekomst! D66 heeft hier de 
kans om een concreet maatschappelijk debat te starten, over con
crete kansen. En over risico's, maar dan met deskundigen en vol
doende informatie. 

Techniek 

De term 'biotechnologie' (gentech) betekent letterlijk het toepas
sen van techniek op levende wezens zoals micro-organismen, plan
ten, dieren en mensen. Biotechnologie wordt al eeuwen toegepast, 
denk alleen al aan bierbrouwen uit graan met levende gistcellen. 
De moderne biotechnologie brengt met nieuwe technieken kleine 
stukjes genetische informatie in het DNA van een organisme 
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plaatjes met een soort revolver afgevuurd 
op een plant, die het DNA met een beetje geluk opneemt en de 
genetische informatie afleest. Een derde methode gebruikt proto
plasten, plantencellen zonder harde celwand, zodat het 'vreemde' 
DNA gemakkelijker doordringt tot de celkern. DNA kan ook met 
een microinjectie direct in de celkern worden gespoten, wat een 
bewerkelijke techniek is omdat slechts enkele procenten van de 
cellen DNA spontaan in het erfelijke materiaal opnemen. 

DNA kraken 

Sinds James Watson en Francis Crick in 1953 de driedimensiona
le structuur van DNA ontrafelden, is het kraken van erfelijke 
informatie routine geworden. De grootste sprong daarbij is dat 
met recombinant DNA-technieken genen kunnen worden ver
plaatst naar andere soorten. Behalve bij bacteriën is dat inmiddels 
gelukt bij schimmels, gist, planten en zoogdieren. In 1982 lanceer
de het bedrijf Genentech de eerste biotechnologische toepassing in 
de humane geneeskunde, namelijk de menselijke insuline humi
line. Hetzelfde bedrijf kwam in 1985 met protopine, een menselijk 
groeihormoon voor kinderen met een groeiachterstand. Ortho Bio
tech kwam in 1986 met Orthoclone OKT3 op de markt voor trans
plantatiepatiënten. In 1987 introduceerde Genentech Activase 
voor hartinfarcten. Intron A van Biogen (1988) heeft een belang
rijke taak bij het tegengaan van virusinfecties (b.v. aids) maar 
wordt nog weinig toegepast. Tenslotte ontwikkelde Amgen een 
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GGO-hormoon dat de productie van rode bloedlichaampjes stimu
leert en populair is onder sporters. 

In de productielandbouw volgden de recombinant DNA-toepassin
gen een eigen traject. In 1983 is de eerste gentech plant ontwik
keld, tien jaar later begon Calgene in de VS de commerciële teelt 
van de FlavrSavr tomaat, die minder snel zacht en rot wordt dan 
een gewone tomaat. FlavrSavr blijft daardoor langer aan de plant 
hangen en ontwikkelt daarmee een betere smaak, heeft een lan
ger leven in de schappen en levert minder afval. Het natuurlijke 
gen dat het rottingsproces bij normale tomaten in werking stelt, is 
eenvoudig vervangen door een gen dat die chemische stof deacti
veert. In 1996 lag de eerste GGO-tomatenpuree in Europese 
supermarkten en begon de verwerking van Montesanto's Roundup 
Ready Soya in voedsel voor mens en dier. Momenteel zit GGO- soja 
of -maïs in zestig procent van de producten in supermarkten, ook 
in Nederland. In de dierlijke productielandbouw kennen we in
middels zalmen die sneller en verder doorgroeien dankzij extra 
zalmgenen die de productie van groeihormonen stimuleren. En in 
Australië laten schapen binnenkort gemakkelijker hun wol los. 

Overdonderd 

In de VS en Argentinië timmert men flink aan de weg. Was het 
aantal geslaagde modificaties aanvankelijk twee tot drie per jaar, 
nu realiseren firma's als Agrevo en Monsanto jaarlijks enkele tien
tallen geslaagde modificaties. 
In de eerste plaats ontwikkelen laboratoria medicijnen zoals 
humiline. Ten tweede kent biotechnologie medische toepassingen 
op mens en dier, zoals het inplanten van een vreemde eicel met de 
eigen genetische informatie bij onvruchtbare vrouwen. Voor xeno
transplantaties worden varkensorganen (lever, nieren, hart) 
geschikt gemaakt voor transplantatie in de mens. 
Toepassingen op voedingsgewassen hebben het doel die gewassen 
'beter', gezonder of zelfs genezend te maken (de zogenaamde 'neu
traceuticals'). De 'gouden rijst' bevat meer provitamine A dan nor
male rijst (maar volgens de antagonisten niet meer dan zilver
vliesrijst). De bekendste, en meest omstreden toepassing is hier 
echter die op belangrijke voedingsgewassen zoals soja en maïs die 
in 'bulk' verbouwd worden op grote monocultuurvelden. De modi
ficatie maakt het cultuurgewas resistent tegen herbiciden zoals 
Roundup, zodat al het onkruid er eenvoudig tussenuit gespoten 
kan worden. Onaangename bijkomstigheid is een terminator-gen 
die het gewas onvruchtbaar maakt, wat alleen in het belang is van 
de zaadleverancier. De ontwikkeling van deze commerciële toe
passing is in de VS en Argentinië zo snel gegaan (zie tabel 1) dat 
deze producten en halfproducten allang hun weg hebben gevonden 
naar de Europese markt, nog voordat hier een uitgesproken stand
punt bestaat over dergelijke toepassingen, de rol van Europese 
overheden en eventuele toelatingseisen. We hebben ons letterlijk 
laten overdonderen. 

Tabel 1: Teelt genetisch gemodificeerde gewassen in 2000 (bron HPA). 

Maïs Soja 
VS 50% 60% 
Argentinië 80% 

EU 1% 
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Vertroebelde discussie 

Hoewel de biotechnologie belangrijke mogelijkheden kan opleve
ren voor de farmaceutische industrie, de land- en tuinbouw en de 
voedingsindustrie, worden de discussies hierover vertroebeld door 
met name de anti-gentechlobby die de consument beïnvloedt met 
op zich redelijk sterke argumenten (zie kaders). Maar de argu
menten tegen commerciële maïs- en sojateelt worden ook in de 
strijd gegooid tegen fundamenteel biotechnologisch onderzoek en 
meer in het algemeen worden het wetenschappelijk, medisch en 
voedselcircuit voortdurend door elkaar gehaald waardoor negatie
ve aspecten te veel aandacht krijgen. Het is van groot belang de 
kluwen te ontwarren en afzonderlijke discussies te voeren die pas 
dan verder kunnen gaan dan het vage gevoel dat biotechnologie 
'eng' is. 
Gentech is feitelijk een containerbegrip voor een complex van ont
wikkeltrajecten, waarvan elk zijn eigen actoren kent: belangheb
benden, deskundigen, producenten en klanten. Elk traject heeft 
ook zijn eigen problemen en risico's die vanwege dat eigen circuit 
van actoren ook als zodanig benaderd moeten worden. 
Een vereenvoudigde scheiding kan er als volgt uit zien: 
• Wetenschappelijk biotechnologisch onderzoek om expertise op te 
bouwen en nieuwe toepassingen te genereren; onderzoek van het 
menselijk genoom voor de medische ontwikkeling, farmaceutische 
toepassing, kwaliteitsverbetering en productieverhoging van voe
dingsgewassen; 
• Toegepast onderzoek van genetisch gemodificeerde planten en 
dieren, met proefvelden en proefdieren; 
• Commerciële productie van gemodificeerde planten, dieren, 
medicijnen; 
• Import, verwerking en verkoop van (producten van) gemodifi
ceerde planten of dieren; 
• Consumptie van (producten van) gemodificeerde planten of die
ren door mens en dier. 
Steeds is hier sprake van biotechnologisch materiaal, maar de vei
ligheids- en controle-eisen zijn zeer uiteenlopend. Bij het verbou
wen van gentechgewassen spelen gevaren als verspreiding van 
genetisch materiaal (via pollen), risico's van inkruisen met andere 
gewassen ('superweeds'), onverwachte bijeffecten (maïs is giftig 
voor de monarchvlinder) en behoud van genetische variatie (biodi
versiteit). Bij het toelaten tot de voedselketen spelen vervolgens 
risico's en effecten van langdurige consumptie. Medische toepas
singen vereisen vaker proefdieren, met alle ethische vragen van
dien. En weer een andere benadering is nodig voor het inschatten 
en ondervangen van risico's bij het vermeerderen of importeren 
van gemodificeerde dieren. 

Ethiek 

Eind 1999 werd in opdracht van de Europese Commissie een opi
niepeiling uitgevoerd in de vijftien lidstaten. Uit de resultaten 
blijkt dat de burgers tot dusver weinig afweten van de ontwikke
lingen in de biotechnologie maar daar toch lang niet allemaal 
gelukkig mee zijn. 41% van de ondervraagden verwacht dat de 
biotechnologie de komende twintig jaar de kwaliteit van het leven 
zal verhogen (was in 1996 46%). Men is optimistischer over de 
informatietechnologie, telecommunicatie en internet. Uit een 
beoordeling van zeven gentech-toepassingen blijken Europeanen 

een afkeer te hebben van genetisch gemanipuleerde voedingsmid
delen. Meer dan de helft is bereid extra te betalen voor 'natuurlijk' 
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voedsel. De meerderheid vindt genetische testen aanvaardbaar 
om ·erfelijke ziektes op te sporen, bacteriën te ontwikkelen voor 

medicijnen en vaccins en vervuiling te bestrijden. Minder enthou
siasme is er voor het klonen van mensen en dieren voor medische 
doeleinden en voor planten die resistent zijn voor insecten. Ame

rikanen staan hier over het algemeen positiever tegenover. 
Naast de angst voor directe risico's speelt bij de Nederlandse con
sument zijn ethisch bewustzijn, dat is onderzocht door de bio-ethi
ci Visser en Verhoog van de Rijksuniversiteit Leiden. De ethiek 

van mensen blijkt een afgeleide te zijn van hun houding jegens de 
natuur, waarbij Visser en Verhoog 'vier grondhoudingen onder
scheiden: de Heerser (met een Dominatie-ethiek), de Rentmeester 
(Zorg-ethiek), de (zoöcentrische) Partner en de (bio- en ecocentri

sche) Participant. Van deze grondhoudingen vinden de Heerser en 
de Rentmeester biotechnologie zeer acceptabel als de mens er 

voordeel bij heeft. De Partner wil waarborgen voor het welzijn van 
een gemodificeerd dier: pijn en ongerief dient voorkomen te wor
den. De Participant vindt biotechnologie verwerpelijk zodra de in
tegriteit en de aard van gemodificeerde levende wezens in het ge
ding is. Het Nederlandse beleid speelt hierop in met voor dieren 
het uitgangspunt 'nee, tenzij ' en voor planten ja, mits'. 

'Voorzichtig vooruit' onvoldoende 

Het Nederlandse bewustzijn moet groeien en de handelsgeest 
moet ontwaken. Op nationaal niveau kunnen nieuwe onderzoeks
en voorlichtingsinstituten de publiciteit richting consument ver
zorgen over veiligheidswaarborgen, de betrouwbaarheid van on
derzoek nagaan en een rol spelen bij de regulering van risico's en 
effecten, ook waar de verantwoordelijkheid bij de producent ligt 
(monitoring). Een stap in de goede richting is de komst van één 
voedselveiligheidsbureau. 
Voor de EU een onafhankelijk voedsel- en medicijnbureau moeten 
worden opgericht naar het model van de Amerikaanse FDA (Food 

Risico's/nadelen gentech 

• Onbekende uitkomst, mogelijk ontstaan giftige stoffen of stoffen die allergieën 

veroorzaken; 

• DNA van virussen en bacteriën in planten kan na consumptie ziektes bij men

sen doen ontstaan; 

• Angst dat gengewassen die resistent zijn tegen antibiotica, de ontwikkeling van 

resistente virussen en bacteriën in gang zetten; 

• Onbekende effecten bij de 'ontsnapping' van genen naar andere gewassen, bij 

voorbeeld via pollen (contaminatie van andere gewassen); 

• Ontstaan 'superweeds', resistente onkruiden, door resistentie tegen herbiciden 

in het DNA van gewassen te brengen; 

• Wantrouwen jegens vijf multinationals met grote greep op zaadmarkt herbici

de-resistente soja en maïs die ook nog een terminatorgen bevatten waardoor on

vruchtbaarheid optreedt en boeren zelf geen zaad kunnen produceren maar 

zowel zaad als het bestrijdingsmiddel (b.v. Roundup) bij producent moeten ko-

pen; 

• Monoculturen zijn per definitie kwetsbaar en beperken natuurlijke biodiversi

teit; 

• Vrees voor bijeffecten die we niet kennen en niet volledig kunnen voorzien. 

Deze problemen kunnen mogelijk niet te keren 'ecologische ramp' ontketenen. 
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and Drug Administration). De Europese Commissie stelt in het op 
12 januari 2000 gepubliceerde 'Witboek Voedselveiligheid' voor om 

een Europese Voedsel Autoriteit op te richten (EVA). Dat is al een 
belangrijke stap, die zich echter beperkt tot een louter adviesbe
voegdheid over alleen de voedselveiligheid. Andere gentech-toe

passingen vallen buiten de bevoegdheid van de EVA. Een bredere 
Europese instantie zou kunnen zorgen voor voorbereiding en har
monisatie van wetgeving. 

Bij een conferentie in Edinburgh van de OESO (Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling) bleek grote behoef
te te bestaan aan een internationale adviesraad inzake biotechno
logie. Analoog aan het Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), dat wetenschappelijke vragen over klimaat en 
broeikaseffect beantwoordt, kan een gentech-forum vragen beant
woorden over de veiligheid van transgene planten, medicijnen, 
industriële processen en milieueffecten. De Europese Unie wil een 
brede maatschappelijke discussie over allerlei aspecten van de 
biotechnologie. In navolging zou eenzelfde discussie op mondiaal 
niveau gevoerd moeten worden over de introductie en toelating 
van nieuwe voedingsmiddelen. 
De ontwikkelingen die mogelijk zijn geworden met het 'overplaat

sen' van genen zijn niet meer te stuiten. Kennis wordt toegepast 
en uitgebreid, dat is een soort natuurwet. Zoals minister Brink
horst eerder in Idee zei: 'Het kan niet on-ontdekt worden'. De ver

dere ontwikkeling van biotechnologie staat met de ministers 
Brinkhorst en Borst ook duidelijk op de D66-agenda. Beiden koer
sen op 'voorzichtig vooruit' om de kansen nii:!t te laten lopen. Maar 
'voorzichtig vooruit' zou hier goed hetzelfde kunnen zijn als 'stil
stand is achteruitgang'. Misschien is meer kracht vereist achter 
de D66-visie op de biotechnologie. Misschien is het geboden deze 
geweldige nieuwe techniek op te pakken en er iets goeds mee te 
doen: risico's onderzoeken en kansen grijpen. Er is nu eenmaal 
geen toekomst zonder biotechnologie . • 

Kansen/voordelen gentech 

• Planten met extra vitamines ('gouden rijst' met provitamine A), anti-kanker

stoffen en minder ongezonde oliën en vetten ('neutraceutica!s'); 

• Conventionele voedingsmiddelen ondergaan ook al veel meer technologische be

handelingen dan we beseffen, en veel minder strikt gecontroleerd (BSE, dioxine); 

• DNA van virussen en bacteriën in planten heeft weinig risico voor de mens 

omdat hij geen plant is en nog nooit ziektes van planten 'overnam'; 

• Voedselvergiftiging stijgt behoorlijk maar dat komt voora! omdat de consument 

zelf de producten niet juist bewaart of bereidt; 

• Milieuvoordelen bij herbicideresistente gewassen, zoals nu a! GGO-katoen, 

-maïs en -soja. Een nauwkeuriger dosering maakt veel minder onkruidbestrij

dingsmiddel nodig; 

• Bescherming plant tegen schadelijke insecten kan behoefte insecticiden sterk 

verminderen; 

• GGO-aardappelen en -rijst zijn beschermd tegen virus- en schimmel infecties 

door een 'viruswerend eiwitlaagje' waardoor gewasschade vermindert en op

brengst vergroot; 

• Ontwikkeling genetische modificaties die gewassen beter bestand maken tegen 

droogte of hitte; 

• Mogelijkheid van planten als vervanger van plastic of biobrandstof, wat veel 

minder milieubelastend is dan de huidige aardolieproducten; 

• Productieverhoging kan de druk verminderen bij nijpend voedseltekort. Wereld

bevolking za! in 2025 de 8 miljard overschrijden, van wie 1 miljard ondervoed 

za! zijn. 
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