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Genetische revolutie vergt 
politieke actie 

I
s de maatschappij zich deze omwen
teling bewust? Ik waag dat te betwij
felen. Langzamerhand begint door te 

dringen welke vooruitgang de wetenschap 
boekt. In de media en in de politiek wordt 
over steeds meer aspecten van het DNA
onderzoek gesproken. Maar de materie is 
ingewikkeld en de gevolgen zijn nog lang 
niet altijd en allemaal te overzien. Veel 
behoort nog tot het besloten domein van 
wetenschappers en laboranten, die zich 
primair bezighouden met onderzoek en 
niet met maatschappelijke gevolgen. Ik 
koester niet de illusie dat de politiek de 
ontwikkeling kan tegenhouden: dit mag 
overigens ook nooit de bedoeling zijn. Voor 
de politiek ligt wel een belangrijke taak in 
het volgen van het proces, het stimuleren, 
grenzen stellen en vooruitkijken. En men
sen erop wijzen wat er gaande is. Welke 
dilemma's, kansen en risico's vragen een 
maatschappelijk oordeel? 

Marianne Vaatstra 

Eén van die terreinen is het strafrecht. Al 
enkele jaren geleden signaleerde Boris 
Dittrich de ontwikkelingen rond DNA-on-
derzoek in het strafrecht en pleitte hij 

door Thom de Graaf 

Wie wil weten hoe zijn leven 
er in de toekomst uit zal zien, 
is niet langer veroordeeld tot 
de glazen bol van de waar

zegger. Het is de wetenschap 
nagenoeg gelukt om het 'boek 

des levens' bloot te leggen. 
Met deze kennis wordt de 
levensloop meer voorspel

baar én beïnvloedbaar. 
De genetische revolutie 

brengt niet alleen ongekende 
kansen maar ook risico's. 
Eén ding is duidelijk: de 

ontwikkelingen in het DNA
onderzoek hebben een 

enorme impact op 
de gehele samenleving. 

. --------

voering. In zaken als die van de Utrechts 
serieverkrachter en de moord op Marianne 
Vaatstra heeft DNA-onderzoek ertoe ge
leid dat onschuldige verdachten van hun 
verdenking werden verlost. In andere za
ken, zoals de Puttense moordzaak, is naja
ren een doorbraak mogelijk. 
Daarnaast is grootschalig DNA-onderzoek 
een snelle manier om een groot aantal 
potentiële verdachten uit te sluiten. Men
sen kan worden gevraagd om op vrijwillige 
basis materiaal af te staan dat meteen 
wordt vernietigd als blijkt dat het niet 
overeenkomt met het daderspoor. 
Maar deze methode is nog omstreden. D66 
is geen principieel tegenstander van groot
schalig DNA-onderzoek. Bij zeer ernstige 
misdrijven, zoals de moord op een kind, 
moet alles uit de kast worden gehaald om 
het misdrijf op te helderen. Eerst met ge
woon opsporingswerk maar als dat tot 
niets leidt, mag een grootschalig DNA-on
derzoek niet bij voorbaat uitgesloten wor
den. Bij wijze van proefproject zou he 
goed zijn om in een onoplosbare zaak een 
grootschalig DNA-onderzoek te houden en 
dat goed wetenschappelijk te evalueren. 
Vanzelfsprekend moet dit onderzoek met 
voldoende waarborgen worden omgeven. 

voor uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden. Dit najaar be
handelt de 'l\veede Kamer een wetsvoorstel maar dat betekent 
niet dat het onderwerp daarna uit het politieke aandachtsveld kan 
verdwijnen. Voortschrijdende ontwikkelingen vragen om voortdu
rende oplettendheid. Relevant blijft de vraag hoe de privacy 
gewaarborgd blijft bij het vaststellen en bewaren van DNA-profie
len, ook in niet-justitiële databanken. En is er wel voldoende aan
dacht voor de rol van DNA-onderzoek in strafrechtelijke opleidin
gen en beroepen? Het zou nuttig zij~ om op elk arrondissement 
een gespecialiseerde DNA-officier van Justitie aan te stellen die 
zijn collega's met raad en daad terzijde kan staan bij ingewikkel
de vragen rond DNA en contactpersoon kan zijn voor Nederlands 
Forensisch Instituut, politie en parket. 

In de toekomst is het mogelijk een DNA-profiel te gebruiken waar
uit uiterlijke kenmerken, etnische origine en misschien gedrags
aspecten kunnen worden afgeleid. We willen graag de misdaad 
met nieuwe middelen bestrijden, maar betekent dit ook dat de 
overheid tot in al onze haarvaten mag doordringen? 

Bij de opsporing van misdrijven is DNA-materiaal op de plaats 
van het delict steeds vaker een belangrijke schakel in de bewijs-

De (Illleur is voorz;Uer van de Tweede-Kamerfractie van D66 
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Beellmergstamcel1en 

Een ander terrein waarop DNA-onderzoek een belangrijke rol 
speelt is de gezondheidszorg. Het gaat dan zowel om de voorspel
lende geneeskunde als om de humane gezondheidszorg. De ont
wikkelingen in de voorspellende geneeskunde leiden tot nieuwe 
(persoonsgerichte) vaccins, geneesmiddelen en onderzoeksmetho
den die morele en financiële implicaties hebben. Zo moeten we ons 
bij genetische screenings goed realiseren wat de consequentie 
zijn. Heeft het zin om te screenen op onbehandelbare aandoenin
gen? En hoe ver mogen we gaan bij ongeboren kinderen? InAme
rika hebben onlangs ouders van een meisje met een ernstige erfe-
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THEMA 

Thofll de Graaf op hel D66 congres 

lijke stofwisselingsziekte door genetische selectie een reageerbuis
baby verwekt die cellen bezit waarmee hun dochter kan genezen. 
Voor het dochtertje is de meest succesvolle behandelingsmethode 
implantatie van gezonde beenmergstamcellen van iemand met 
een vergelijkbaar afweermechanisme, zoals iemand in de naaste 
familie. Het was de eerste keer dat een embryo op iets anders dan 
mogelijke genetische afwijkingen werd geselecteerd en een vraag 
voor de toekomst is of we een dergelijke selectie willen van baby's 
op deze en andere criteria (uiterlijk en intelligentie). 
In het verlengde ligt de vraag of zelftests over de toonbank ver
kocht mogen worden. Wie bewaakt het recht om te weten en het 
recht om niet te weten? Over welke gegevens mogen verzekeraars 
beschikken? Doet de kennis over genetische aanleg afbreuk aan 
het solidariteitsbeginsel waarop ons ziektekostenstelsel is geba
seerd? Hierover moet duidelijke regelgeving komen. 
In de humane gezondheidszorg speelt naast de medisch-ethische 
afweging ook de beoordeling van nut en risico een belangrijke rol. 
Gentherapie is een techniek die zeer doelgericht de erfelijke eigen
schappen van mensen kan veranderen. Met een gentherapie tegen 
diabetes hoeft de patiënt niet meer zelf insuline te spuiten, maar 
krijgt hij genetisch veranderde cellen die insuline produceren 
zodra het lichaam daaraan behoefte heeft. Als het op lange termijn 
mogelijk is een gentherapie te ontwikkelen voor Alzheimer, reuma 
en een aantal hart- en vaatziekten, dan kunnen mensen oud wor
den zonder deze bekende chronische ziekten. Een risico is dat 
onbekend is of er andere ziekten voor in de plaats zullen komen. 
En een andere vraag is de toelaatbaarheid van het risico dat de 
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natuurlijke verscheidenheid van de mens wordt aangetast. Voo!' 
dit alles geldt dat het in het licht moet worden bezien van de 
onomkeerbaarheid van de veranderingen. Een ander voorbeeld is 
xenotransplantatie, waar het individuele nut van een vervangend 
orgaan moet worden afgewogen tegen het onbekende risico dat 
een ziekmakend virus zich onder de bevolking verspreidt. 

Fundamenteel debat 

Ook over DNA-toepassingen in de landbouw en de productie van 
voedsel zijn in de Tweede Kamer al debatten gevoerd, maar tot n~ 
toe zijn die te veel gekenmerkt door besluitvorming per onder
werp. Een fundamenteel debat over de afweging van nut en risico 
in wetgeving en de rol van de politiek en het bedrijfsleven is wen 
selijk. Dat vereist dat de voor- en nadelen van genetisch gemodifi
ceerd voedsel aan een gedegen analyse worden onderworpen, met 
onderkenning van emoties en onzekerheden die een rol spelen. 
Mogelijke voordelen zijn de kansen die ontstaan voor milieuvrien
delijker teeltmethoden waarbij minder bestrijdingsmiddelen 
nodig zijn, en voor kwalitatief hoogwaardiger voedsel. Het zou ook 
mooi zijn als transgene voedselproductie zou bijdragen aan het 
verlichten van wereldvoedsel- en armoedeproblemen. Daar staat 
tegenover dat met genetisch gemodificeerde voeding nog weinig 
ervaring bestaat en dat nog relatief weinig met zekerheid te zeg
gen is over de gezondheids- en milieu-effecten op de lange termijn. 
Verder is het de vraag in hoeverre de kansen daadwerkelijk wor
den benut. De Tweede-Kamerfractie van D66 heeft zich op het ter-
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rein van voedselveiligheid laten adviseren door de commissie
Zegveld, die het afgelopen voorjaar tot een aantal waardevolle 
bevindingen is gekomen. Voorop staat dat voedsel, dus ook trans
geen voedsel, veilig moet zijn voor consument èn milieu. Ook moet 
de consument de gelegenheid hebben om te kiezen of hij/zij wel of 
geen transgeen voedsel tot zich wil nemen. Bij de introductie van 
met nieuwe technologieën geproduceerd voedsel moet daarom een 
voorzichtige introductie worden afgedwongen. Consumenten moe
ten goed worden voorgelicht, met name door een deugdelijke eti
kettering. Risico's moeten meer dan nu zoveel mogelijk kwantita
tiefin kaart worden gebracht. 
Desondanks kunnen er in sommige gevallen twijfels blijven 
bestaan over de grootte en de ernst van bepaalde risico's. Met ons 
voedsel en milieu kunnen we wat mij betreft niet voorzichtig 
genoeg omspringen, maar een verabsolutering van het voorzorgs
principe draagt het gevaar in zich dat we bijna geen enkele tech
nologie meer zouden kunnen ontwikkelen en toepassen. Er is dus 
in ieder geval een strenge toetsing op het gebied van volksgezond
heid en milieu nodig maar tegelijkertijd is het nodig om ervaring 
op te bouwen voor het leren omgaan met risico's. De oplossing van 
het dilemma kan gevonden worden in het aanbrengen van een 
koppeling tussen risico's en nut en noodzaak van toepassingen. 
Dit zou betekenen dat bij onzekerheid of controverse over de groot-

De Kamer wacht nota's die 

kabinet op deelterreinen 

afscheidt, lijdzaam af 
------

te en ernst van risico's, in eerste instantie alleen (toepassingen 
van) technologieën met een groot maatschappelijk nut dan wel 
noodzaak worden toegestaan of gesubsidieerd. 
Ten slotte hebben de ontwikkelingen in het DNA-onderzoek in 
bredere zin ook gevolgen voor de Nederlandse economie en de 
inrichting van ons onderwijs. Met octrooiverlening zijn grote 
belangen gemoeid. Hoe is het investeringsklimaat in Nederland 
voor bedrijven die te maken hebben met biotechnologie? 
Daarnaast hangen de ontwikkelingen in en toepassing van DNA
onderzoek in Nederland samen met de ruimte die hiervoor in 
onderwijs en wetenschap wordt geboden. Volgens mij hebben wij 
nog onvoldoende aandacht voor de ontwikkelingen en behoeften in 
de sfeer van bio-informatica. Hetzelfde geldt voor de maatschap
pelijke aspecten rond biotechnologie (ethische vraagstukken, 
regelgeving, economie, octrooien en dergelijke). De capaciteit van 
laboratoria lijkt ook nog onvoldoende berekend op de toename van 
genetisch onderzoek. 

Eigen onderzoel .. .srol 

Dit is slechts een greep uit de aspecten van de genetische revolu
tie die om een maatschappelijk antwoord vragen. De samenleving 
moet worden betrokken bij de ontwikkelingen omdat zij iedereen 
aangaan. De politiek moet zich voorbereiden op de vraagstukken 
die hieruit voortvloeien. De signaleringsfunctie van de 'l\veede 
Kamer gaat meestal niet veel verder dan het aan de orde stellen 
van incidentele en compacte kwesties. Een parlementariër maakt 
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zich liever druk om het millenniumprobleem dan dat hij zic 
geroepen voelt in kaart te brengen wat de impact van informatie 
en communicatietechnologie voor de langere termijn op onze 
samenleving is. Vorig jaar heeft D66 de politiek opgeroepen om d 
nieuwe economie als ontwikkeling serieus te nemen. Ministe 
Jorritsma kon toen nog zeggen: 'De nieuwe economie is bedrog.' 
Pas veel later, toen uit het daaropvolgende wetenschappelijk e 
maatschappelijk debat het tegendeel bleek, is zij in actie gekomen. 
De Kamer stelt zich bij nieuwe, veelomvattende vraagstukken te 
afwachtend op. De eigen onderzoeksrol komt onvoldoende van de 
grond. Grote thema's worden versnipperd behandeld, wat leidt to 
een onsamenhangend beeld. Zo laat de politiek veel kansen liggen 
om zich goed voor te bereiden op belangrijke politieke vraagstuk
ken. 
Met de genetische revolutie dreigt nu precies hetzelfde te gebeu
ren. De 'l\veede Kamer wacht de nota's die het kabinet op deelter 
reinen afscheidt lijdzaam af, zonder te letten op het bredere ver· 
band van de ontwikkeling. Veel vragen blijven onbeantwoord. 
Terwijl het voor álle partijen van belang is om goed geïnformeerd 
te zijn over politiek lastige onderwerpen, zeker als medisch-ethi
sche dilemma's een rol spelen. Zorgvuldige voorbereiding doe 
recht aan de eigen specifieke inzet en afweging van partijen 0 

grond waarvan zij het debat zullen voeren. De genetica is bij uit· 
stek een onderwerp dat vraagt om pro-actief onderzoek door he~ 
parlement. 

Ik ben niet bevreesd dat mijn voorstel tot een parlementaire 
inventarisatie een herhaling van zetten wordt en alleen maar 
leidt tot nog meer onderzoek en nog meer debat. Het is juist wran 
om te zien dat door instituten en organisaties veel onderzoe 
wordt gedaan en maatschappelijke debatten worden gevoerd waar 
de politiek te weinig en te vrijblijvend gebruik van maakt. Da 
ligt nu precies de toegevoegde waarde van een breed, goed opge 
zette parlementaire inventarisatie: hierbij wordt kennis verza
meld en op een efficiënte manier gebruikt. Walter Zegveld pleit 
in het Financieele Dagblad van 8 september jl. voor een nationaal 
debat over genetisch onderzoek, goed voorbereid en breed gedra
gen, met betrokkenheid van burgers en met gebruik van de media 
En dat is naar mijn mening ook precies waar het initiatief in moe~ 
uitmonden. Vooraf moet worden gepreciseerd over welke concre 
onderwerpen het debat moet gaan en wat daarbij de politieke 
vraagstelling is. Het is niet eenvoudig om een pro-actief onderzoek: 
en debat op te zetten. Maar ook daarbij moet de 'l\veede Kamel1 
meer gebruik maken van de kennis die onderzoeksinstituten al in 
huis hebben. Ik vind dat de 'l\veede Kamer moet overwegen om de 
ondersteuning van haar onderzoeksrol te institutionaliseren. I 
het Deense parlement werkt dit heel goed: een instituut, verge· 
lijkbaar met het Rathenau Instituut, organiseert voor Kamer 
commissies hoorzittingen waar experts en wetenschappers hun vi 
sie geven op bepaalde technologische ontwikkelingen. Hierdoor 
zal de wetenschap ook aangespoord worden tot een meer ope I 

houding over eigen onderzoeksresultaten. 
Bij de algemene politieke beschouwingen in september is gebleken 
dat het D66-voorstel voor een parlementaire inventarisatie, die 
gebruik maakt van de wetenschappelijke kennis die voorhande 
is, ook de steun van andere fracties geniet. Een bijzondere com
missie uit de Kamer zou hierin het voortouw moeten nemen. Het 
is grote winst dat de 'l\veede Kamer een groot maatschappelijk 
vraagstuk ook als zodanig lijkt te willen erkennen. Want als heti 
parlement daarin geen rol speelt, waarin dan wel? • 
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