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Een paarse 

genetica 

Met het verschijnen in de 
zorn r van 1994 van het 
rapport van het weten-

HUUB SCHELLEKENS 
gen dan schade berokke
nen, volgens deze vvo-ers. 
ln ons democratische land 
bestaat voldoende toetsing 
en toezicht om de schade 
zo vee! mogelijk te beper-

happelijk bureau van de 
vvo, hebben thans groepe
ringen uit de vier grote par
tijen hun mening gegeven 

Als medisch micro-biolooa verbonden 
aan TN o; tevens lid van het Curatorium van de 

Wiardi Beckman StichtinB 

over de ontwikkelingen op 
h t gebied van de genetica . Ik zal proberen de 
balans op te maken en me daarbij concentreren op 
d drie partijen die aan de paarse coalitie deelne
men. Ik wil de vraag beantwoorden wat de combi
natie van de drie rapporten aan standpunten ople
vert. Ik zal me wel beperken tot de toepassingen 
van de nieuwe genetische technologieen bij de 
mens, ofschoon in de rapporten ook toepassingen 
van g n tische modificatie bij dieren en plan ten aan 
de ord komen. 

Devvo 
Het rapport van de T eldersstichting draagt de titel 
Gentechnoloaie, een liberale visie en is geschreven 
door de ex-staatssecretaris D. Dees , de huidige 
staatssecretaris E. Terpstra en G. van der List, 
wetenschappelijk medewerker van de T elders-
tichting. Het rapport was oorspronkelijk een pre

advies voor een seminar dat eind 1 99 3 binnen libe
rale kring werd gehouden. Naar aanleiding van de 
discussies tijdens die bijeenkomst is het advies aan
g past en tot rapport verheven. Het is een bijzon
der leesbaar geschrift geworden en het getuigt van 
voldoende inzicht in de technisch-wetenschappelij
ke achtergronden. Het veel gehoorde verwijt in de 
wetenschap over het onbenul in de politick over dit 
soort zaken blijkt ongegrond. 

Het vvo-rapport is het enige van de drie paarse 
rapporten, waarin gepoogd wordt om de proble
matiek vanuit de eigen politieke ideologic te bena
deren. Dees en de zijnen beginnen met een algeme
ne beschouwing over de liberale kijk op wetenschap 
en technologic. Het liberalisme heeft zich altijd 
ingezet voor de ontwikkeling van wetenschap en 
technologic, die in het algemeen meer profijt bren-

ken, zo nodig via regelge
ving. In het rapport wordt 

gepleit voor een publieke discussie over toepassing 
van technologieen, vooral in de medische hoek . 

Vervolgens proberen Dees en de zijnen proble~ 

men in de medisch-genetische hoek vanuit een aan
tal liberale beginsels te toetsen en om trekken zij 
een aantal conclusies die in de tabel worden weer
gegeven. Die liberale uitgangspunten zijn onder 
meer onaantastbaarheid van het menselijk lichaam 
en recht op zelfbeschikking, bescherming van ·de 
autonomic en de menselijke waardigheid, recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op 
informatie, respect voor de uniciteit van het Ieven 
en de gelijkwaardigheid van mensen. Terecht 
wordt in het rapport opgemerkt dat deze waarden 
niet het monopolie van het liberalisme zijn. Ze zijn 
bovendien niet absoluut en bovendien geven ze 
vaak weinig uitsluitsel bij problemen die nauw 
raken aan het menselijk Ieven. 

Ondanks twijfels over hun toepasbaarheid, pro
beert de v v o-groep toch een aantal morele ant
woorden op een aantal morele vragen uit de libera
le beginsels af te leiden. Oat blijkt inderdaad een 
onmogelijke opgave. Illustratief is de redenering 
die gevolgd wordt bij het kloneren, een in principe 
uitvoerbare techniek waarbij een menselijk embryo 
wordt gesplitst, waardoor genetisch identieke indi
viduen ontstaan. Twee waarden zouden botsen: de 
individuele vrijheid om over voortplanting te 
beslissen tegen het liberale uitgangspunt van de uni
citeit van het Ieven. 

Een eigen verantwoordelijkheid voor de voort
planting is een verdedigbaar principe en zou ook 
het kloneren kunnen omvatten, als het net zo 
gemakkelijk uitvoerbaar is als bijvoorbeeld de 
meeste vormen van geboortenbeperking. Om het 
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kloneren van mensen tot een veilige techniek te 
maken, client veel onderzoek te geschieden. Om de 
techniek vervolgens voor iedereen toegankelijk te 
maken, zal bovendien veel geld in mensen en mid
delen moeten worden gelnvesteerd. Thans is de 
vraag om een mens te kloneren een maatschappelij
ke vraag en geen individuele beslissing. De vraag is 
of vee! geld uitgeven om deze mogelijkheid te 
scheppen valt te verdedigen gezien de andere me
dische problemen die nationaal en internationaal 
om een oplossing vragen 

Dan het argument dat in het rapport gebruikt 
wordt tegen het kloneren van mensen, de uniciteit 
van het Ieven als belangrijk liberaal beginsel. 
Vol gens de beginselverklaring van de v v D is iedere 
mens een unieke persoonlijkheid, die, binnen gren
z~n, aile mogelijkheden moet krijgen om zich te 
ontwikkelen. Hiermee wordt aileen maar geconsta
teerd dat iedere mens uniek is en dat daaraan conse
quenties worden verbonden. In het rapport wordt 
thans een forse stap verder gegaan en het liberalis
me zou hiermee de bescherming van het uniek zijn 
inhouden, !outer om het uniek zijn met aile conse
quenties van dien. Ik meen, dat de liberale denkers 
die het beginselprogramma hebben geschreven toch 
iets anders op het oog hadden. Het kunnen Iaten 
kloneren kan zelfs als de ultieme expressie van de 
persoonlijkheid worden beschouwd. Immers zo 
blijft een unieke persoonlijkheid eeuwig bestaan. 

Maar er ligt nog een vee] ernstiger misverstand 
verscholen in de redenering. De unieke persoon
lijkheid, zoals die in het beginselprogramma van de 
vvo wordt genoemd wordt hiermee gelijkgesteld 
aan de uniciteit van het Ieven. Of, in andere woor
den, de persoonlijkheid wordt biologisch bepaald. 
Jk huiver bij de gedachte van een vvo die inderdaad 
die mening is toegedaan en daaraan ook consequen
ties gaat verbinden. Ik neem aan, dat Dees en zijn 
collegae het anders bedoelen en ik hier niet verder 
op het 'biologie-of-omgeving' debat hoef in te 
gaan. 

o66 
Het wetenschappelijk bureau o 66 heeft gekozen 
voor de uitgave van een cahier over het onderwerp 
metals tite!Inarijpen in menselijk Ieven. Morele overwe

&inaen ten aanzien van de ontwikkelina van kunstmatiae 
voortplantinastechnieken en aentherapie. Het cahier is 
bedoeld als een werktekst om het denken in en bill
ten D66 te stimuleren en het is samengesteld door 
Joost Kuijper en Marcellus Ubbink op basis van dis-

cussie binnen de werkgroep 'Geloof en Politick 
Handel en'. Ook het o 6 6 rapport is gemaakt door 
niet-deskundigen. 

Ze hebben naar eigen zeggen een gedachtenex
periment uitgevoerd door zich af te vragen wat er 
voor bezwaren bestaan tegen kiembaangenthera· 
pie, dat wil zeggen het genetisch modificeren van 
een bevruchte menselijke eicel met als gevolg een 
verandering in het erfelijk materiaal die aan volgen
de generaties kan worden doorgegeven . In principe 
kunnen met deze methode genetische afwijkingen 
worden gecorrigeerd. 

Door een scherpe vraagstelling over iets met 
grote gevolgen dacht de werkgroep een goede ana
lyse te kunnen maken van de morele dilemma's. 
Het rapport valt uiteen in drie stukken: een me
disch-technisch gedeelte, een overzicht van menin
gen van anderen en in het derde gedeelte een more
le beschouwing over de technieken die bij het 
ontwikkelen van de kiembaangentherapie nodig 
zijn. Zoals te verwachten was wordt de kiembaan
gentherapie afgewezen met als argumenten dat de 
consequenties niet te overzien zijn en de pre
implantatie diagnostiek een mogelijk alternatief is. 
In mijn tabel zijn de resultaten afte lezen van de dis
cussie over de andere technologieen, die nodig zijn 
om kiembaangentherapie mogelijk te maken. 

In de bijbehorende redeneringen maakt de 
werkgroep er zich soms wei erg gemakkelijk vanaf. 
Bij antenatale diagnostiek bijvoorbeeld wordt ge
steld dat de werkgroep geen morele bezwaren heeft 
en er voldoende waarborgen zijn tegen oneigenlijk 
gebruik. Maar waarom moeten er waarborgen zijn 
als er geen morele bezwaren zijn? Gezien de rede
neringen bij andere technieken lijkt me de werk
groep niet echt een voorstander van abortus om tri
viale genetische afwijkingen of om bijvoorbeeld ge
slacht. En het is politiek uiteraard interessant waar 
voor D 66 de grenzen liggen en hoe die grenzen 
moeten worden bewaakt. 

Bij de morele status van het embryo schaart de 
D 66 werkgroep zich achter het idee van de toene
mende beschermwaardigheid van het Ieven. Een 
grens die daarbij voor het gebruik van embryo's 
voor wetenschappelijk onderzoek getrokken 
wordt, is zeven dagen . Na die periode nestelt het 
embryo zich in de baarmoederwand, zodat de kans 
op overleving toeneemt. De werkgroep geeft rui
terlijk toe dat de basis voor een toenemende be
schermwaardigheid !outer emotioneel is. En emo
tie is voor mij een volstrekt aanvaardbaar argu-

mcnt. 
ge n~ 
herk 

Ik 
werkj 
zoek 1 

een 1 
steed; 
rijper 

en 
spann 
van } 
onde1 
rappc 
vane 
ren b 
voor 
ming 

Vt 
Het r 
coml 
\itici, 
schr 
groe1 
verse 
schill 
de s 
tabel 

kiem 
bryo 
emb1 
sche 
dep1 
vind 
men 
rech 
matt 
rap it 

[ 

van l 
van 
pre
in h 
maa1 
de v 

kon• 
tivit 
pre
van 



Politiek 
Lkt door 

htenex

' water 
;nthera
ren van 
'olg een 
volgen
lrincipe 
~kingen 

ets met 
de ana
mma's. 
en me
menin
. more
bij het 
1 nodig 
:nbaan
dat de 

I'! pre
ttief is. 
pedis
fig zijn 
I 
tkt de 
vanaf. 
h ge
n heeft 
~enlijk 
en zijn 
rede-

IWerk
lffi tri 
ldge
: waar 
en zen 

1rt de 
pen e
. Een 
1ryo's 
,kken 
It het 
kans 

t rui
e be-
emo-
l.rgu-

s &.o' '995 

mcnt. Maar laat het dan daarbij en pro beer dan toch 
g n argumenten te vinden zoals overlevingskans of 
h rkenbaarheid als menselijk embryo. 

Ik vind het echter onbegrijpelijk dat de o 66-
wcrkgroep geen voorwaarden stelt aan het onder
zock dat aan het embryo wordt verricht. lmmers, 
cen toenemende beschermwaardigheid betekent 
teeds zwaardere argumenten naarmate het embryo 

rijp r is. En het niet stellen van voorwaarden bij 
en embryo jonger dan zeven dagen staat op ge
pannen voet met de afwijzing van de werkgroep 

van het doelbewust creeren van embryo's voor 
onderzoek behalve in uitzonderingssituatie . ( in het 
rapport staat op pag. 35 'het doelbewust kloneren 
van embryo's', maar ik neem aan dat ook het cree
r n bedoeld wordt ). Kennelijk wordt het embryo 
voor de 7de dag toch een zeker niveau van bescher
ming toegedicht. 

Veraelijkina 
Het rapport van de PvdA is samengesteld door een 
combinatie van deskundigen, beleidsmakers en po
litici, het rapport van de vvo is door politici ge
schrcven, terwijl o 66 vooral putte uit haar werk
groep 'Geloof en Politick Handel en'. Ondanks hun 
verscheidene politieke kijk op de wereld en de ver
schillende achtergrond van de samenstellers tonen 
de standpunten vee! overeenkomst, zoals in de 
tabel is af te lezen. 

De partijen zijn het vrijwel ~et elkaar eens over 
kiembaangentherapie, het gebruik van humane em
bryo's voor onderzoek, manipulaties met humane 
embryo's zoals kloneren, het gebruik van geneti
sche informatie door (toekomstige) werkgevers en 
de prenatale diagnostiek. Alhoewel niet expliciet te 
vinden, maar wei afleidbaar bestaan er geen grote 
meningsverschillen over hoe om te gaan met het 
recht om niet te weten, opslag van gegevens en 
materiaal, genetisch bevolkingsonderzoek, genthe
rapie en het humane genoomproject. 

De partijen zijn het niet eens over het gebruik 
van genetisch testen door verzekeraars, het gebruik 
van oN A-onderzoek binnen het strafrecht en de 
pre-implantatie diagnostiek. Tegen het laatste staan 
in het PvdA rapport geen principiele bezwaren, 
maar er wordt vooral sterk getwijfeld aan de waar
de van de techniek. In het regeerakkoord is aange
kondigd dat nieuwe technieken eerst op kost-effec
tiviteit zullen worden getoetst en wellicht blijft de 
pre-implantatie technologic hangen in de trechter 
van Dunning. 

Ook de verschillen in opvattingen over het forensi
sche gebruik van DN A-onderzoek zijn niet princi
pieel van aard. De werkgroep van de PvdA vindt 
aileen dat slechts kan worden opgelegd als aan een 
aantal kwaliteitseisen is voldaan. Eerst moet be
kend zijn hoe de verschillende ON A-banden over de 
diverse etnische groeperingen in ons land zijn ver
deeld om problemen te voorkomen met interpreta
tie, zoals die zich in de Verenigde Staten hebben 
voorgedaan . 

Als enig geschilpunt blijft het gebruik van gene
tische informatie door verzekeraars over. De 
PvdA-werkgroep is principieel tegen, de vvo wil 
het bij grote verzekerde bedragen toestaan. Het is 
een actueel probleem, omdat binnenkort het 'he
renakkoord' afloopt over het vrijwillige afzien door 
verzekeraars van het gebruik van genetische infor
matie . 

De grote mate van consensus tussen de rege
ringspartijen betekent niet, dat de zaken rond de 
humane genetica thans snel geregeld kunnen wor
den. Sommige zaken zijn moeilijk unilateraal in 
Nederland te regelen en vereisen internationale 
afstemming, zoals het niet-medisch gebruik van 
genetische kennis . Aan het gebruik van menselijke 
embryo's, het genetisch bevolkingsonderzoek, 
gentherapie en het gebruik van DN A-onderzoek in 
het strafrecht worden een aantal voorwaarden 
gesteld. Er client een instrumentarium te worden 
ontwikkeld, zodat kan worden geevalueerd of aan 
de voorwaarden is voldaan. Het ligt voor de hand, 
zoals in het o66-rapport wordt gesuggereerd, om 
de centrale ethische commissie K EM o daar een 
belangrijke rol in te geven. Maar bij een aantal 
zaken is ook een gedegen technisch-wetenschappe
lijke evaluatie nodig, waarvoor de K EM o niet is 
bedoeld en die zal door anderen gedaan moeten 
worden, maar wei in nauwe samenspraak met de 
K EM o. Oat voorkomt misverstanden en onduide
lijkheden, zoals die zich rond de discussie over de 
traanogende stier Herman hebben voorgedaan. Die 
zijn voor een belangrijk dee! terug te voeren op een 
te grote scheiding tussen de ethische en weten
schappelijk-technische discussie. 

Blijvende consensus? 
Waarom bestaat er dan op het gebied van de geneti
ca een grotere consensus dan op andere medisch
ethische terreinen zoals abortus en euthanasic ? In 
de laatste twee gevallen ligt het probleem op het 
vlak van Ieven en dood, waarbij de sociaal-demo-
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era ten en (links-)liberal en het zelibeschikkingsrecht 
prefereren en de christen-democraten het Ieven be
schouwen als een Godsgeschenk, waarover de mens 
niet de vrije beschikking heeft. 

Die scheidslijn is ook zichtbaar op het gebied van 
gebruik van menselijke embryo's. Het CDA prefe
reert daarbij de onschendbaarheid van het Ieven, 
terwijl de andere partijen zich omstandigheden 
kunnen voorstellen, waarbij andere belangen dan 
die van het embryo prevaleren . Maar over andere 
medisch-ethische problemen wordt vrijwel iden
tiek gedacht en dat zou kunnen duiden op een echte 
consensus. 

De vraag is of die consensus stand houdt. Het 
kan ook zijn dat de problemen te ingewikkeld zijn 
en de ontwikkelingen te snel gaan voor een de
fi~itief en afgewogen stand punt. W ellicht kiezen de 
niet-confessionele partijen daarom thans uit veilig
heid voor een behouden opstelling, die het CDA van 
nature op dit gebied heeft. 

Het is ook mogelijk dat de consensus bestaat 
omdat nog geen van de partijen al daadwerkelijk 
met de consequenties van hun posities is geconfron
teerd. Is een partij als de vvo inderdaad bereid de 
maatregelen te nemen, zodat ouders zich niet 
gedwongen voelen tot abortus na een ongunstig 
prenataal onderzoek ? Oat betekent immers een 
onbelemmerde toegang tot zorg voor hun genetisch 
gehandicapte kind, anders is er geen sprake van een 
vrije keuze voor ouders. En hoe valt de wens van de 
PvdA voor prenataal onderzoek slechts op indicatie 
te rijmen met een de facto vrije abortuspraktijk in 
Nederland ? Waarom een vrouw wei een abortus 
toestaan omdat ze op vakantie wil naar Nieuw
Zeeland, maar niet, omdat ze niet nog een dochter 
wil? 

Ethiek zonder het CDA? 
Drie rapporten van drie verschillende partijen 
samengesteld door groepen met nogal verschillen
de uitgangspunten en achtergronden met als resul
taat een aantal morele standpunten die elkaar nau
welijks ontlopen. Als we bovendien de conclusies 
van het CD A-rapport Genen en arenzen er naast leg
gen blijken de verschillen ook veel minder dan te 
verwachten. Aileen wijst het CDA het gebruik van 
embryo's voor wetenschappelijk onderzoek reso
luut af en als consequentie daarvan ook de pre
implantatie-diagnostiek. 

We delen kennelijk onderling vee! meer een 
beeld op de mens en menselijke waarden dan het 
CDA ons wil doen geloven. Die waarden en normen 
zijn voor ons allemaal gestoeld op een eeuwenoude 
joods-christelijke traditie. Die gelijkheid van opvat
tingen betekent ook dat bij onze waardeoordelen 
op dit gebied onze politiek opvattingen eigenlijk 
geen leidraad vormen. 

ln het verkiezingsprogramma van de PvdA 
I 994- I 998 staat dat 'de huidige politieke ideolo
gieen het antwoord vooralsnog schuldig blijven ' 
op ontwikkelingen in de medische genetica. Als 
mijn analyse juist is, hoeven die ideologieen dat ant
woord ook niet te leveren en komen de normen en 
waarden van elders vandaan. Zoals in de discussie 
over de uniciteit van de mens is de werkgroep van 
de vvo zelfs bereid om de ideologie aan te passen 
om aan die algemeen geldende moraal te voldoen. 
Hirsch Ballin kan gerust zijn. De genetisch gehandi
capten en hun ouders hebben niet aileen van het 
CDA niks te vrezen, maar van alle grote Neder
landse politieke stromingen. 

( Een gedcelte van hct artikel is in aangepaste vorm ver

schenen in het N R c-Handelsblad van 1 2 september 1 994) 
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Srondpunrtn •on dr reoerinasport ijen over problemen rand de humane aenetico 

Kiembaanaemherapie Onderzoek naar ontwikkeling 
onmogelijk maken 

Afgewezen, omdat veiligheid 
nict aanvaardbaar kan worden 
vastgesteld 

Verbieden 
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Klonen van mensen of andere mani
pulauts met menselijke embryo's 

Aleduchezwtjaplicht medische 
injormatie 

Geen eugenetische experimen· 
ten en geen fusies van humane 
en dierlijke embryo's. 

N iet vermeld 

Niet expliciet vermeld 

Recht op niet-willen weten kan 
niet altijd worden gerespec
teerd . Wei zorgvu!dig met ken
njs over anderen omgaan 

Klonen verbieden 

Geheimhoudingsplicht vervalt 
bij groot belang verwanten 
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Gtbruik D N A-onderzoek su'![recht Niet vermeld Tot betrouwbaarheid in 

Nederlandse ctnische subpopu
latics is vastgesteld , enkel ter 
uitsluiting en vrijwillig 

DN A-onderzoek toestaan bij 
ernstige delicten 
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Prenatale diaanost iek met eventueel 

aenetische abortus 
Geen morele bezwaren. 
Voldocnde waarborgen tegen 
oneigenlijk gebruik 

Geen morele bezwaren. Testen 
moeten wei aan kwaliteitscrite
ria voldoen en aileen in 
gecertificeerde laboratoria. 
Geen voorwaarden vooraf aan 
onderzoek. Onderzoek slechts 
op indicatie Gcnetische dia
gnostiek maar geen alternatief 
zijn zorg van lijders aan erfelijke 
ziekten 

Beslissing overlaten aan ouders. 
Overheid moet dwang op 
ouders voor abortus voorko
men 




