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BESCHOUWING 

De status van het embryo 
Door Marcellus Ubbink 

Een SWB-cahier is in voorbereiding 
over nieuwe medische technieken 
die betrekking hebben op erfelijk

heid en de voortplanting van de mens. 
Daartoe is binnen de werkgroep Geloof en 
Politiek Handelen in de afgelopen ander
half jaar gediscussieerd over de ethische 
kanten van onder andere het erfelijk
heidsonderzoek, in-vitro-fertilisatie (= re
ageerbuisbevruchting) en wetenschappe
lijk onderzoek op jonge embryo's. Omdat 
de werkgroep bestaat uit leken op dit ter
rein is eerst voldoende technische infor-

De status van het embryo is 
in het geding. Hiermee is een 

dilemma geschapen dat 
vraagt om een antwoord 

van politiek en recht. 

3. een embryo verdient een relatieve en 
toenemende bescherm waardigheid. 
Met 'relatief wordt hier bedoeld: het be
lang van het embryo moet worden gewo
gen tegen andere belangen, zoals het 
wetenschappelijk onderzoek. 'Toenemend' 
betekent: de beschermwaardigheid van 
het embryo neemt toe naarmate het ouder 
- dus verder ontwikkeld - is. In de afwe
ging van belangen wordt het belang van 
het embryo dus zwaarder naarmate het 
embryo ouder is. Veel organisaties (waar
onder de Gezondheidsraad) kennen het 
embryo deze vorm van beschermwaardig
heid toe. 

De auteur vertelt ons de 
conclusie van een onderzoek 

dat gedaan werd door een 
van de werkgroepen 

matie verzameld. Vervolgens is een in
ventarisatie gemaakt van de standpunten 
van tal van organisaties en individuen 
over de medicalisering van de voortplan-

van de SWB. 
• 

ting. Daarna is uitgebreid gediscussieerd en zijn standpunten in
genomen. Het cahier bevat niet alleen de weerslag van de dis
cussie; de technische informatie is eveneens (in eenvoudige be
woordingen) opgenomen, evenals de inventarisatie. Hierdoor 
wordt de discussie voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk ge
maakt. Het cahier is dan ook bedoeld als een basis voor discussie 
binnen D66 over deze immateriële, ethische zaken met iederéén 
die belangstelling heeft. Dit artikel is bedoeld als eerste aanzet. 
Bij het beoordelen van allerlei nieuwe medische voortplantings
technieken bleek binnen de werkgroep steeds opnieuw dat de 
centrale vraag dezelfde is: Wat is de status van het embryo? 

In hoeverre moet het beginnend leven beschermd worden tegen de 
onderzoeker of medicus die er interessante (en vaak nuttige !) 

nieuwe dingen mee wil uitproberen? Ofwel: hoe beschermwaardig 
is het embryo? Vaak worden drie standpunten onderscheiden: 
1. een embryo verdient vanaf de bevruchting dezelfde bescher
ming als een mens. 
Het Vaticaan verkondigt dit standpunt, maar binnen Nederland 
vinden de meeste mensen, ook in katho]jeke kring, dit te onge
nuanceerd. Men ziet duidelijke verschillen in de morele status 
van een bevruchte eicel enerzijds en een volwassen mens an
derzijds. Bovendien is het weinig realistisch. Door gebruik van 
'voorbehoedmiddelen' als spiraaltje en morning-afterpil evenals 
door abortus provocatus wordt het menselijk leven vernietigd. 
Toch wordt dit door velen niet als moord ervaren. 
2. een embryo verdient geen enkele bescherming. 
Sommige, vooral angelsaksische medische wetenschappers onder
schrijven dit standpunt. In ons land echter voelen velen emotionele 
bezwaren tegen het vogelvrij verklaren van mense]jjke embryo's. 
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In een interessant artikel over de toene
mende beschermwaardigheid van het em

bryo (Reinders en Wisse, Filosofie en Praktijk, 1991) wordt ge
steld dat dit concept slechts wordt onderschreven om een compro
mis te bereiken tussen standpunten 1 en 2. Het zou ons in staat 
stellen embryo-onderzoek toe te staan en toch ons geweten te 
sussen omdat het embryo niet vogelvrij verklaard wordt. 
De auteurs menen dat de basis van het concept van de toenemen
de beschermwaardigheid niet ligt in de ontwikkeling van het em
bryo per se, maar 'dat ongeboren leven zijn morele betekenis ont
leent aan de ervaringen die de omstanders ermee opdoen in het 
licht van hun verwachtingen'. Ofwel: het feit dat een ongeboren 
kind al betekenis heeft voor moeder en intimi geeft dit kind zijn 
morele status. Daarom zou dit concept ons niet kunnen helpen bij 
het bepalen van de morele waarde van bijvoorbeeld bevruchte ei
cellen die na onderzoek worden vernietigd; voor deze geldt im
mers geen anticipatie op een toekomstig kind. 
Nadat ik de discussie binnen de werkgroep gehoord heb, ben ik 
echter van mening dat mensen wel degelijk een morele waarde 
toekennen aan een menselijk embryo, onafhankelijk van de om
standigheden waarin het verkeert. Bovendien kennen mensen 
(meestal intuïtief) meer waarde toe aan een oud dan aan een jong 
embryo; veel mensen hebben meer moeite met abortus provo
catus dan met de morning-afterpil. 
Om dit te begrijpen moeten we de vraag beantwoorden hoe de 
mens in het algemeen morele waarden aan leven toekent. 
De mens kent de mens de hoogste waarde toe; andere levensvor
men acht hij inferieur. Zo worden medische experimenten eerst 
op dieren uitgeprobeerd alvorens op mensen te worden toegepast 
en dieren worden wel gegeten maar mensen niet. In biologisch 
perspectief is dit wel begrijpelijk: alle soorten in de natuur laten 
het belang van de eigen soort prevaleren boven dat van andere 
soorten. Zou een aap in staat zijn tot een moreel oordeel dan zou 
hij de aap stellen boven de mens (zoals in de film "The Planet of 
the Apes"). Vermoedelijk is het essentieel voor een evolutionair 
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succesvolle soort zich zonodig ten koste van andere soorten te 
handhaven. 
Voorts kent de mens een relatief hoge waarde toe aan datgene 
wat hem nauw verwant is (zoogdieren, in het bijzonder mens
apen) of wat bijzondere menselijke eigenschappen lijkt te bezitten 
(intelligentie, bijv. dolfijnen). Andere levensvormen hebben een 
lagere status, hoewel deze soms in staat zijn tot complexe zaken 
die de mens zelf niet kan (bijvoorbeeld fotosynthese bij planten). 
En dat, terwijl het antropocentrisch mensbeeld zowel in fysische 
zin -de aarde is een onbeduidende planeet bij een onbeduidende 
ster- als in evolutionaire zin- de mens komt 'net' kijken en moet 
zijn evolutionair succes nog maar bewijzen - verkeerd is geble
ken. Blijkbaar zijn de Darwinistische principes zo diep gewor
teld dat de mens zijn biologische oorsprong niet kan ontstijgen 
en als objectieve waarnemer de natuur kan observeren. Wat 
hem na is, waardeert hij hoger. 
Men kan deze antropocentrische visie op de natuur onder
schrijven of verwerpelijk vinden maar zij is een realiteit. Het 
is de basis van de toenemende beschermwaardigheid zoals 
veel mensen die intilltief aan het embryo toekennen. Men be
seft dat het embryo vanaf de conceptie menselijk is en daar
om een zekere status verdient. Naarmate het embryo zich 
ontwikkelt en meer op een mens gaat lijken, krijgt het 
steeds meer morele waarde. 

Conclusie: het concept van de toenemende bescherm waardigheid 
van het embryo is gebaseerd op de antropocentrische visie van de 
mens op de natuur; de morele waarde die het embryo hiermee 
verkrijgt sluit logisch aan bij de morele waarden die de mens aan 
andere levende organismen toekent. Naarmate de herkenbaar
heid als mens toeneemt stijgt de morele waarde. 

Resteert de vraag: kan het toekennen van een (toenemende) more
le waarde aan het embryo ons helpen bij het vast stellen wat nog 
wel en wat niet meer aanvaardbaar is om met een embryo te doen 
? Hoe groot is de beschermwaardigheid op een zeker moment in de 
embryonale ontwikkeling? 
Zoals gezegd is de beschermwaardigheid relatief; ze moet gewogen 
worden tegen de belangen die het nodig maken het embryo te 
schaden. Sommige wetenschappers zouden graag gebruik maken 
van menselijke embryo's, bijvoorbeeld om in-vitro-fertilisatie te 
verbeteren of om de vroege embryonale ontwikkeling op molecu
lair niveau te bestuderen. Dit laatste kan belangrijk zijn om de 
oorzaken van kanker beter te gaan begrijpen (! ). 
Het zal direct duidelijk zijn dat de wetenschapper geneigd is het 
belang van zijn onderzoek hoger in te schatten dan een leek, 
omdat de onderzoeker de potenties van zijn onderzoek beter in
ziet. Ofwel: de wetenschapper zal minder moeite hebben met het 
gebruik van embryo's. 
De relativiteit van de bescherm waardigheid maakt haar dus zeer 
subjectief. De grens waarbij de beschermwaardigheid zo groot 
wordt dat het gebruik voor onderzoek niet langer acceptabel is, zal 
per persoon verschillen. 
Deze subjectiviteit èn de geleidelijkheid van de embryonale ont
wikkeling maken het zeer moeilijk één bepaalde leeftijdslimiet te 
stellen waarboven embryo's niet langer voor onderzoek gebruikt 
mogen worden. Zo'n limiet is, gezien vanuit het ethisch concept, 
niet te verdedigen. Toch is ze een absolute voorwaarde wil men de 
toenemende beschermwaardigheid vastleggen in regels en zo 

Een gezonde embryo-kweek 

praktisch uivoerbaar maken. 
Bij het vaststellen van de leef tijdslimiet is willekeur onvermijde
lijk. Mijns inziens is dit echter geen groot bezwaar. Ook de grens 
van achttien jaar voor het stemrecht is tamelijk willekeurig en 
toch werkzaam. Het is van groter belang dàt er een leeftijdslimiet 
komt. Dan is de beschez:ming voor iedereen zichtbaar en concreet. 

De werkgroep heeft gesteld dat geen onderzoek uitgevoerd mag 
worden op embryo's die ouder zijn dan één week. Ze meent dat, 
als beste criterium voor de fasering van de beschermwaardigheid, 
nog wel de kans op succesvolle ontwikkeling gebruikt kan wor
den. De kans om tot mens uit te groeien neemt sterk toe wanneer 
het embryo is ingenesteld in de baarmoeder. Dit tijdstip is gesteld 
op 7 dagen na de bevruchting. Dit veelomvattende criterium acht 
de werkgroep beter dan specifieke biologische criteria zoals de 
aanleg van bepaalde organen of het ontstaan van het eerste ze
nuwweefsel. Deze criteria zijn willekeurig; elke specifieke biolo
gische ontwikkeling kan als criterium gekozen worden. Ook het 
door anderen voorgestelde criterium van "de mogelijkheid tot 
aanwezigheid van een basaal bewustzijn" geeft onvoldoende 
houvast voor het vaststellen van een tijdlimiet. 

Zoals opgemerkt geldt de bescherm waardigheid voor elk embryo 
ongeacht de omstandigheden, dat wil zeggen het maakt niet uit of 
het embryo in of buiten het menselijk lichaam verkeert of met 
welke intentie het gemaakt is (onderzoek of terugplaatsing bij de 
moeder). De leeftijdsgrens moet altijd dezelfde zijn. 
De zeven-dagen-grens impliceert niét dat in de eerste week vrij-
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Diepgevroren embryo's 

elijk met embryo's geëxperimenteerd kan worden. Een commissie 

van onafhankelijke deskundigen moet voor elk onderzoeksvoor
stel beoordelen of de potentiële resultaten ervan opwegen tegen 
het verbruik van menselijke embryo's. Het was voor de werk
groep onmogelijk aan te geven waar precies deze balans door

slaat. 
Hierover zal geleidelijk een consensus dienen te ontstaan. 
Overigens bestaat nu reeds een dergelijke commissie: de Kern-

commissie Ethiek Medisch Onderzoek (KEMO). 
Conclusie: de relativiteit en de geleidelijkheid van de toenemende 
beschermwaardigheid van het embryo maakt het vaststellen van 
een objectieve leeftijdslimiet voor het embryo voor het doen van 

onderzoek zeer moeilijk en willekeurig. Het beste is nog wel de 
kans op succesvolle ontwikkeling als criterium te gebruiken voor 
het vaststellen van de limiet. De werkgroep stelt op grond daar
van de leef tijdslimiet waarboven geen enkel onderzoek meer is 
toegestaan op zeven dagen na de bevruchting . • 

Fondslijst Stichting Wetenschappelijk Bureau • Bestellen: 070-3621515. 

Brochures in de reeks Ideeën 

• 'De veranderende rol van de poEtieke partijen', Den Haag 1991 
• 'Duurzame ontwikkeling', Den Haag 1992 

• 'Referenda en Politiek', Den Haag 1993 

Cahiers 

• 'Relatie en huwelijk', Den Haag 1991 
• 'Denken over Democratie, van forum naar partnerschap', Den Haag 1993 
• 'In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel migratie', Den Haag 1993 

Nota's 

• 'Drugs. Kiezen tussen twee kwaden' (1990) en 'Op zoek naar publiek' (1993); per stuk 

f 15,00 
f 19,50 
f 19,50 

f 8,00 
f 10,00 
f 10,00 

f 5,00 

----------------------------------- 26 ------------------------------------
ID EE - NOVEMBE R '93 

] 

o 

I 
de iJ 
Etiel 
feld 
GeÖl 
van 

telle 
inte: 
losol 
genl 
werl 

het 
litie 

om J 

klar 
een 

toer: 
rea\ 
al b 
adrr 
raki 
best 

troH 
zelf 

en' 
OOrT 

en i 
Ker 
gesl 
kur 
zo'n 

derl 
zijn 
per: 

Da! 
ten 
lite 
nin 
Het 

(1) 
(2) 
Klij, 


