Het CDA hanteert in zijn concept-verkiezingsprogramma op het
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terrein van de medische ethiek onhoudbare standpunten die on-
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aanvaardbare verwarring veroorzaken. Het CDA zou zich ook
moeten inzetten voor wetenschappelijk onderzoek aan embryonate
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cellen. Het getuigt van slecht rentmeesterschap die onderzoeksmogelijkheden onbenut te Iaten. Het onderzoek aan embryocellen

I
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moet echter beperkt worden tot stadia voorafgaande aan innester

ling in de baarmoederwand.
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l'aragraal 1.5. van hct concept hcginr

een glazen vaatje fuseren met bevruch-

Wect dat !Jet iwe11 ,qcqww is

ting als gevolg. Toen in 1978 de eerste

e11 dat cum /Jet hcqm c11 ei11d ucm dit
qeheimf11is,

aldus in vitro vcrwektc baby werd geboren was het juist vijf jaar geleden dat
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met een nieuwe genetische techniek

met waarschuwende woorden: "tvte-

het DNA van een kankerverwekkend

disch handelcn moet in aile gevallcn

virus afkormtig uit een aap gekoppeld

vooraf worden gegaan door een zorg-

werd aan DNA uit een bacterie. Dezc

vuldige afweging. Daarin moet de me-

zogenaamde recombinant-DNA-tech-

discht:; technologie in dienst staan van
men<,

combineerdc DNA in de bacterie te

Verkennin-

vermenigvuldigen en op deze wijze een

gen2 wordt dit door de auteurs Lamink

gcn te isolcrcn in hocveclhedcn die

Christen
en

De

en

niet

omgekeerd"

nick maakt het mogcliJk om hct ge-

In

de

J)emocratische
Vries

nog

krasser

gezcgd:

nauwkeurigc analyse mogelijk maken.

"Onderzoek en de toepassing van me-

De verdcrc gcschicdcnis is hckcnd en

dischc technologie moeten worden ver-

veelzeggend. De wetcnschappeiiJkc on-

boden als zij niet mecr in dienst staan

derzoekers namcn het initiatiel om we-

van de zorg, of in strijd zijn met de

reldwijd van dit <,oort experimenten af

menswaardigheid van het medisch han-

te zien totdat mccr inlormatic over

delcn". Blijkbaar gaat er volgens de op-

mogelijke risico's verkregen zou zijn.

stellers van het concept-program drei-

Ook de ethische di.,cu<,<,ies kregen door

ging uit van wetenschappelijk onder-

deze zclf opgelegde discipline van de

zoek en het gebruik van technologische

onderzoeker<, ampele mogclijkhcden.'

methoden. Het is opvallend dat zij hun

Opvallend wa<, hct rnterdi.,ciplinaire en

paragraaf over medische ethiek menen

internationale karakter van deze di.,cu'>-

daarmee te moeten aanvangen. Wat

.;,ic<.;, \Vaarhij politici, vcrtcgcnwonrdi-

moeten wij ons van die dreiging precies

ger'> van de media en vcrschillcnde

voorstellenc Het zou hjn zijn indien

maatschappclijke gelcdingen nadrukkc-

het concept-program dat klip en klaar

lijk werden hetrokken. Op ccn van

aangaf Dat is helaas niet het geval

deze intcrnationalc biJecnkomstcn I in

maar een aantal uitspraken, verpakt in

Davos) was ik gctuige van het optreden

verbodsbepalingen

van Robert Edward, en procfde ik de

betreftende

me-

di.,ch ondersteunde bevruchting, wij-

reacties van een zeer gediflcrentieerd

zen ons de weg.

gehoor op het verslag over zijn ex peri-

Bevruchting buiten het lichaam

vruchting en tot de geboorte van een

mcnten die uiteindcliJk lciddcn tot bellevruchting buiten het lichaam, tham

volwaardig kind. lnderdaad in vitro be-

algemeen aangeduid met in vitro fertili-

vnrchting i'> ccn en al manipulatic' ln

satie of IVF hecft in de jaren zeventig,

omdat een volledige set chromosomen

toen het voor het eerst werd gereal i-

van de man en cen volledige <,et chro-

seerd, aanzienlijke opschudding veroorzJ.akt.

Een

re~earchgroep

in

mo<,omen van de vrouw door fu.,ie van
de ge<,lachtscellen in een glazen vaatje

lngeland, onder Ieiding van Dr. R.C.

bij elkaar worden gcbracht om -,amen

Edwards slaagde cr na uitgebreid on-

verder te gaan kan men eigcnlijk wei

derzoek in om de omstandigheden tc

spreken van een genetische manipulatie

vinden waaronder eicel en zaadcel in

in optima forma. De zeventiger jaren
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en daama hehhcn een ongekendc vcr-

lijk tegenop. De kam op gchoortc van

dieping van om inzicht gchracht in de

een kind is nog hcperkt Zclf<> in gocdc

nwlcculair hiologi'>che en gencli'>chc

lahoratoria niet mccr dan 20-25% van

procc'>'>cn die ten grond-,lag liggcn aan

de gevallen.' Om dczc kan-; te vcrho-

hct Ieven I )aarnaa<,t hehhen ze ook gc-

gen wordt vee! ondcrzock vcrricht en

lcid tot ecn ontmythologi<>cring van he-

on1 aan de vcrwachtingcn van de ou-

paalde a'>{1CCten van het Ieven, waaron-

dcr<; in spe tegemncl tc komen ondcr-

der die van het onhtaan van her Ieven

werpt men vcclalmcerdere eicellen aan

zeit.

hevruchting. Daarhij aanvaardt men de

J

kan-; op het ontstaan van ecn teveel aan

Het ontluikende Ieven en de
waardigheid van de mens

bevruchtc eiccllen, zogenaamde sur-

Weg koe'>tercnde warmtc en tcdere

<;telt dat dczc "zo weinig mogelijk mo-

zorg) Ach, nee' In vitro hevruchting is

gen ont<;taan" En als ze ontstaan mag

tham algemeen aanvaard, ook in de
kring van het CDA. 1 Ongewen'>t kin-

er niets mcc worden gedaan dat niet

derloze paren zip1 maar al te gclukkig

bcoogde zwangerschap. Aan manipula-

plus-embryo\. Het Concept Program

gericht i<> op de tot standkoming van de

dat nicuwe hoop gloort, en ncmen de

ties met ci- en zaadccllcn wordt nieh in

techni-,che manipulatic-; hij een hc-

de wcg gelegd, maar zodra lusic op-

vruchting huiten het lichaam voor liel

trccdt krijgt de eel, dan embryo gc-

Het CDA komt tham in her gcweer na

nocmd, plot'>cling een andere <>latus.

het tot '>land komen van zulk een bc-

Wcremchappelijk cmderzoek hijvoor-

vruchting. Het Progran1 vJn Uitgang-,-

heeld is dan uitgc'>loten

punten van het CDA (artikcl 13)-t '>telt

Vanwaar dezc cesuur) Het embryo

namclijk: "eerhied en beschcrming van

heeh nog ccn zccr lange wcg te gaan

men'>elijk Ieven, ongeacht ontwikkc-

en aileen wanneer aan ccn lange reck-,

ling">tadium of verschijningworm, he-

van opccnvolgcnde, in de tijd wi'>'>e-

hoort hochtcen te zijn van onzc '>a-

lcndc, <;tringente conditics wordt vol-

menlcving" Dit houdt in dat nict aileen

daan kan het uitgrocicn tot een mense-

een embryo he-;taande uit acht ccllcn,

lijk

maar ook ccn enkelc hcvruchte eicel

program lcgt aan het begin van dczc

"hcq_hermwaardig" i'>

In de huidige

\Vcg al n1aat~tavcn aan, zoal-, de \Vaar-

IVF-praktijk loopt men daar gemakke-

digheid van de mens, die pas in ccn

individu.

Hct

concept-C:DA-

In het vcrkiezing-,program 'Samen Ieven doe je nict aileen' i'> paragraaf 1.5 gewiJd aan 'men-,waardigheid in de medischc cthick'. Hierin i'> de lijn gekozcn dat
het embryo be.,chermwaardig is vanaf de bevruchting. Bclangrijk is paragraaf
1.5.3: 'lliJ vruchthaarhcid'>hchandclingcn mogen zo wcinig mogelijk 're<;t-emhry-

o'< onhtaan. Op het embryo mogcn aileen die onderzoeks- en bchandelingsmethoden worden tocgcpa'>l, die gcricht zijn op de tot<;tandkoming van de heoogdc zwangerschap. Klonen en elke vorm van selcctic op niet-medi.,che
gronden worden wcttelijk vcrhoden'

Uitvoerigc ondcrhouwing van dit uit-

gangspu11l i'> tc vinden in het rapport 'Ccnen en grenzen', dat in I'JY2 gepubliceerd i'> door het Wctcn'>chappeli)k lmtituut voor hct C:DA. Ook in het vorige
verkiezingsprogramma werd deze lijn gevolgd.
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gen. ,'den kan zcggcn dat dit <,\andpunt

naderc rechtvaardiging niet voor an-

het voorrccht i'> van een ieder onzer.

dere doelcinden mogcn worden he-

maar het worclt hcdenkclijk wanneer

-;temd''- Toch heh ik op her grote he-

men zulk een <,\andpunt tot hoebteen

lang van wctcmchappeliJk ondcrzoek
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lijk per-;oon. Zc zouden daarom zondcr
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vcrklaart.

Lerlang zal hct naar aile waar<,chijnlljk-

aan cn1bryonlllc

heid mogclijk worden om een men<,e-

inzet.' 1-'en wezcnlijk clement van het

lijke hindwcd,ckel in vitro te Iaten lu-

chri-;tcn-democrati'>ch edgoed i'> hct

<,crcn met ccn eicel waarvan de cclkern

rentmee<,tcr-;chap Nu wij in ccn tiid Ie-

i'> gc'inactiveerd. Dit zogenaamde klo-

ven die on<, <,\ecd., meer mogelijkhcden

nen i'> recent vcrwezenli)kt hij -;chapen

hiedt om tundamentelc mcchani-;men

en de ztlgcn1cnc opvatting in \\'Ctcn-

tc doorgrondcn die aan het lunctione-

.,chappelijkc kring i'> dat het hij de

rcn van lcvcnde cellcn ten grond-;lag
liggen, zou het van .,Jccht

men-; ook mogelijk moet

L

ccllcn gc\vczcn en cr

voor geplcit dat hct CDA er zich voor

~

c.

zi)n Het lu,icproduct zou
/_

Als het Ieven ons

dan lang'> dezellde lange
wcg en onder in principc

dezelldc conditie-; kunnen
uitgrocien

tot

een

gegeven is, moeten
wij dan niet alles

volindi-

doen om ons te

vidu. Strikt genomen zou-

verdiepen in dit

waardig

mcmelijk

den de auteur-; van het
concept progron1 aan

dit

geheimenis.

rcntnlcc-.,tcr..,chap gctuigcn

wannecr WIJ die mogclijkheden onhenut zouden Iaten. Dit geldt hc.,Jiq ook
voor de mcchani.,mcn die
hetrokken ziJn hi) hct hegin van her mcn-;elijk kvcn en de prillc ontwikkeling

daarvan.

lk

dcnk

daarhij dan ook aan de

lu.,icproduct dezcllde 'tatu'> mocten toekennen al-; aan het lu>;ic-

woorden die in ccn kader op de tweede

product onhtaan hij de conventionclc

pagina van dit artikcl zijn gcplaabt /\J,

in vitro tenili-;atie

Dat wordt mocilijk

hct Ieven on-.. gcgeven i-.., n1oetcn wij

want het concept-C:DA-program -;telt

dan nict aile., docn om om tc vcrdiepen

dat klonen van men-;cn wettelijk moct

in dit geheimeni-;~ De gcneratie mole-

worden verhodcn.

culair hiologcn en genetici. die na de
oorlog i-; aangetredcn he.,chouwen hct

Wetenschappelijk onderzoek
en rentmeesterschap

al., een bijzonder voorrecht te hehhen
n1ogen Ieven en \verkcn in de naoor-

Vanzelt-;prekend i'> hct hovcmtaande

log-;c jarcn.'' I kzc jaren zijn gekcn-

gecn plcidooi voor het klonen van

merkt door ecn lange reeb van ta'>cine-

men-;cn i zie ook hieronderl maar t><:n

rendc ontdckkingen en cc11 ongckende

illu-;trJtic van de vcrwarring \vacntoc

cxplchie van kenn" op hct tcrrelll van

vcrkccrdc uitgang~puntcn en toct'-.ing'i-

de lcvemwetcn<,chappen.

criteria kunnen

lcidcn.

Ferlijkheid>;-

van n1cning \\'a~ dat ovcrtolltg gcwor-

Onderzoek aan embryonate
stamcellen en standpunt
Gezondheidsraad

dcn men,elijke emhryo·., een intrimieke

Tot mijn voldocning maakte de per-;

waarde hebhen, die gelcgcn i'> in hun

kort na mijn herocp op het C:DA mel-

vcnnogcn uit tc grocicn tot ccn n1cn~c-

ding van cen advic'> van de Cezond-

halvc zij vermeld dat nauwcli1b tien
jaar gelcden ook de Cezondhcid.,raad
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l . 5. Menswaardigheid in de medische ethiek
De voort<,chrijding van de medische technologic i'> in vee\ gevallen een
zegen, maar kJn ook nieuwe vrJgen en verantwoordeliikhcden met zich
mcchrcngcn. Artscn, vcrpleegkundigcn, paticntcn en familie komen voor
moci\ijkc en -;oms bijna onmogelijke kcuzes te staJn. In medisch-ethischc bcslissingcn nwct de mcnswaJrdighcid uitgJngspunt zijn. [ 1.5.1]
[\ lcdisch hJndclen moct in Jilc gcvJ!Icn voorJt worden gegaJn door ecn
zorgvuldigc Jlwcging DJarin moct de medische technologic in dienst
stJJn van de mens en nict omgekecrd. Ot het nu gJJt om embryo's of om
hct nJJr hct cindc neigende Ieven, menswJJrdighcid is leidraad van medi-,ch handclcn. A\-, dJt hij onderzock ot tocpassing van de medische
technologic niet (mecr) het geval i<;, moet het bctrellende onderzoek of
de tocpa<;sing vcrhoden worden. l\len'>cn met een handicap zijn volwaJrdig lid v<In de samenlcving De mogclijkhcid van een handicap ligt he<;\otcn in her Ieven zeit. r I 5 2j
De tcchniek in dien<;t van de kwalitcit van de samenleving
Vruchtha<Irheid.,hchJndelingen zijn aileen toegcstaan, indicn de vraag
naJr hulp cen medisch-biologischc achtergrond heeft. 8ij vruchtbaarhcid-,hehandclingen mogen zo wcinig moge\ijk "rest-embryo'," otll';taan.
Op het embryo mogcn Jilecn die ondcrzoeks- en hcbJndeling<,methoden worden toegcpast, die gcricht zijn op de tot<,tandkoming van de beoogdc zwJngcrschap. Klonen en elkc vorm van selectie op niet-medi-;chc grondcn worden wettc\ijk verbodcn. l1.5.31
l'rc-implJntatiediJgnmtick is Jilccn toegc<;taan voor ccn beperkt aantal
door de Cezondhcidsraad nader tc onl',chrijven erfclijke aandoeningen,
waJrhij aJnsluiting wordt gczocht bij de hestaJnde indicaticlijst voor crfc\ijkheichondcrzock Aileen indien aan-,taande oudcrs daar zelf om vragcn en door de medi,che hulpverlcner worden doorverwezen, mag prcnJtJic diagnmtick worden tocgcpast. Somatische gentherapic is
tocgestJJil Aile nict-thcrapcutische genctische manipulatie wordt wettc\ijk vcrhodcn. [I 5 41
Hct gehruik van informatie uit genetische tests door verzekcraars en
wcrkgcvcrs wordt bij wet verhodcn ll 5.51
De ovcrhcid draagt zorg voor gocde voorlichting over het voorkomen
van onvruchtbaJrheid, erfclijkc ziektcn en aangcboren Jfwijkingen.
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heidsraad 111 a an de mini'>ler van Volks-

inclusid de ge,Jachtsccllen. Fmhryo-

gczondhcid, Welzijn en Sport waarin

nalc stameellcn

ondcrzoek

lichaan1 in glazcn vautjc.., \Vordcn gc-

aan

emhryonalc

cellcn

kunnen

buiten

het

worclt aanhevolcn. Dit advic5" 5ignale-

kweekt. Hun neiging tot ditfercntiatie

rend e11 loopl vooruit op ecn door de

kan door kcuze van cen gcschikt kweek-

mini5ter aangekondigd wetwoorstel in-

mcdium worden ondcrdrukt. waardoor

zakc handelingen mel memelijkc ge-

hun stamccl-brakter behouden hlijh

,]aehhcellcn en embryo\. Llit de con-

Lang-, dczc

touren van dit wetwoor<,tel, reeds in

hryonalc stamccllcn te vermenigvuldi-

I ')')5 in ccn notitie a an de Tweede

gen door ze in vitro te Iaten delcn. Van

Kamer'' aangebodcn, hliJkt cbt de mi-

grool hclang i<. dat zc in vitro ook tot

\Vcg

is hct n1ogclijk

0111 cnl-

ni<,tcr ondcrzoek aan menselijke em-

ditlcrentiatie in een hcpaalde riehting

bryo\ wil hcperken tot ondet·zock ge-

kunncn worden aangczct.

richt up verhetcring van de kcnnis
inzake ion lvruchthaarhcid, kunstmattge
voortplanting en erlcliJke ol aangebo-

Van muizen en het schaap
Dolly

ren aandoeningcn. Recentc puhlicatics

Kennis

op het terrcin van de ontwikkelingshio-

danken WiJ hooldzakelijk aan experi-

van

cmhryonalc

stamcellen

logie over mogelijke toepa55ingen zijn

mentcn mel proddieren, zoal-, muizcn

voor de Cczondheidsraad in dit 5ta-

De Cezondheidsraad stelt nu voor om

clium eehtcr aanleiding om de minister

het onderzoek naar menselijke eellen

te adviseren ondcrzoek aan men<,e]ijkc

tilt tc hreiden. Zulk ondcrzoek hedt

embryonale stamcellen onder ,-uimcre

grote

potenttes.

Embryonale

stamccllen

Onderzoek aan

ontstaan na deling van de

embyrocellen moet

hevruchte eicel. Na drie
del111gen ziJ11 er acht eel-

beperkt worden

len gcvorn1d die onder] i ng

tot stadia

geen vcrschillcn vertonen.
lliJ verdere dcling worden

voorafgaande aan

geleidelqk aan wei ver-

de innesteling

schillen manilcst en trecdt
er ditlcrcntiatic op, zowel

in de

in -,amenstelling a], lune-

baarmoederwand.

tie. ])it dilkrentiatieprool

orgaan

de

eel

ren het hoofd gehroken
over de vraag \vat

hinncn ecn

eel

zich

at<,peelt

wanneer deze dtfferentiatic ondcrgaat. (Jnt<..,lJat cr

cen levercel, dan moeten
er totaal andere eiwittcn
worden
dan wannee1· er een -,piereel onhtaat. De intormatie
hepalend voor de synthese
van een speciliek eiwit ligt
opgeslagcn in ccn gcn en

ees hepaalt van welk wedsel

Ontwikkelingshio-

logcn hehhen zich velc Ja-

voorwaarden toe te Iaten.

in

kwc5lie

de vraag i<. derhalvc gaat celdillerentia-

uiteindcliJk dee! zaluitmake11. Emhryo-

tic gcpaard n1ct ccn veri ic-.; a an gcncn

nalc <,tamcellen zijn ongeditferentiecrd.

die na dilfcrentiatie voor de eel niet

Zij zijn de voorlopers van aile soorten

mccr nodig ziJ11~ 01 be,chikt de gedif-

ccllen waaruit een intact Ievene! orga-

lcrentieerde eel nog over aile genen die

ni5me i'> opgehouwd. Ze worden lolif>o-

oorspronkelijk in de stamcel aanwezig

lwl ol f>lurif>olrul genoemd omdat zij elk

waren, maar maakt hij er een gediffe-

voor zich in <,taat zijn te diflcrcnticren

rentieerd gehruik van' Het laat5te is het

tot cellen van aile wecl,e!, en organen,

geval We weten dit dankzij het <,chaap
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I )oily, hct ccrqe gckloonde zoogdicr

len en undcrc vcrhindingcn. Wannccr

Dolly '" ont'>taan uit de tu.,ic van ccn

011'> inzicht in de molcculaire rcgulatie

gcclillcrenticercle 'hindwecf.,elkel en

van de celdilkrentiatie zich verdiept,

een eicelmet I experimenteel I gein<Jcti,

docmt de mogell)kheid op om deze dif,

ZiJ ontleent aile erfc,

lcrentiatie naar tli1Ze hand te zetten in

ll)ke llllormatie Jan de genen van die

ecn door on'> gcwen'>le richting. In dit

c11e htndweel.,elcel, die de weg tcrug

vcrhand kan men denken aan de vor,

naar het emht·yonalc '>tamcel<,tadium

Jlling van ccllcn van

nwet hehbc11 algelcgcl Het gehruik van

hijvoorhceld de vnorlopcr'> v<Jn heen,

veerde gene11."

11

ecn
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deze genen, 1in mokculatr hiologi'>ch

mcrg,cellen.

jargon: de cxprc-..;.,ic van dczc gencn l,

voor behandeling van lcukemie,patii'n,

['T'

no de lu...,ic gchcrprogranlnlccrd.

ten. I )oor het opzetten van celhanken

-,

I

t<->

mogelijk

<.,oort, zoal . .

'\

~"'-1·'

gchruiken

In vttro gekweekte emhryonalc <;tam,

met vcr'>chiilende celpopulatie'> zou

cellen qeilen on'> in <,taat ver<Jnderingen

wellicht voorzien kunnen worden in de

111 de gen,expre.,.,ie tiJckm de embryo,

behoelten van <,peciheke bevolking'>,

nalc rllltwikkeling te be<,tuderen. Ook

groepen om de kan'> op al<,toting te ver'

ZtJn het iclealc ohjecten om de tunLlie

minderen.

van genen te he<,tuderen die een e"en,

Het zou te vcr voeren om aile moge,

tic'lc rol '>pelcn in de ontwikkeling v<Jn

li1kheden hier te relcvcrcn. Verwezen

het emhryo. llij proddieren, zoal'> de

wordt naar het recentc advic'> van de

t11Llt<,, zi)l1 met zulk onderzoek opmer,

Cezondheid.,raad

1'

kelijke IT'>ult<Jten vcrhegen. De vcr,
geval zal zi)ll met mcmeli)ke emhryo'

Klonen en grenzen aan het
onderzoek

nalc qamceilen. I )c Cezondhcid'>raad

In cen commcnt<J<Jr van het weten,

wijq crop dat zulke ccllcn

verhegen

'>Lhappclijk tijd'>chrih ~Jture 1 ", wordt

kunnen worden u1t overtoll1g geworden

de aondacht gcvcstigd op ccn <.,oortgc-

wachting i'> gcwettigd dat hetzcllde het

11

embryo', uit de IVF,praktijk

lijk advies van het han'>e Nationalc

Waarom "' zulk ondnzock zo hclang'

Comitc Bio,Fthiek'c Dit comitc heclt

riJk' lnzicht in de nwlccubi1·c rcgubtie

bcg1n mci van dit ja<Jr ook up onder,

van de celditlcrentiatie wcrpt niet al,

zoek van emhryonale '>l<Jmcellcn in

ken nieuw Iicht op de cmhryoge11e<,e

Frankrijk aangcdrongcn van\vegc her

maar ook op de celdeling in het Jlge,

gmeiend bcwu<,tzijn

n1ccn en ont-,poringcn dt~Jrvan zoal...,

tieerde cellijncn, die van clezc <,tamcel,

bnkn, waarhiJ vaak dedillcrentiatic

len kunnen worden algclcid, potentiecl

optreedt Voort'> bn zulk ondcrzoek

zecr groot thcrapeutisch nut kunnen

dat gedillcrcn,

om op het <,poor brengcn van zicktcn

hehben. In dit verband mcrkt Nature

\'Oortkomcnd uit '>toorni.,.,cn in de ont,

op dat kloontcchnieken. hocwel nog

wikkel1ng, e11 kunnen nicuwe therapcu'

nict voor memelijke ccllen gcrcali,

ti'>che mogelijkheden worden heprodd

<,cerci, daarbij van groot nut kunncn

( )ok zijn cr degcneratievc ziekten die

zip1.

cldlcrcntiatle'athankeliJk zi)ll zoal'> de

1-!ct" hicr niet de plaat<, om 111 tc gaan

zicktc van l'arkimon ,\\cmell)ke em,

op ondc,kundige en mi.,lcidcnde uit,

bryonalc eel len zouden zich goed kun,

'>praken

ncn lcncn voor

vitro ondcrzock naJr

<,chiJnlijk ten overvlocde wil ik herha,

de toxiuteit van nieuwe genee<,middc,

len dat ik ondcrzoek aan emhryocellcn

111

over kloncn. 1 <'

,\iaar waar,
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wd heperken 1'' tot 'tJdia vooralga<lllde

waarvJ.n hct hclang voor de vo\k...,gc-

aan de irlne,teling rn de haarmoeder-

zondheid hoven iedcre twijlcl verheven

wand. Deze gren' d1ent uiteraard ook
in acht le worden genomen wanneer de
kloontechniek te hulp wordt geroepen.

Conclusie en aanbeveling

Ceen gekloon van men,en du,.

Het concept-( _I )A-verkrezi ng,program
hedt de verdienqe dat het zich in de

(

Nieuwe wetgeving

par<Jgrakn 1.5. I tot e11 mel 1.5.--1 rn-

Llit de reed, genoemde notitie van de

dringend bezighoudt met het begin viln

mJni,tcr'" blj]kt dat zij voorncmem "

men,eli,k Ieven en de prillc ontwrkke-

met een wetwoor,tel tc komen dat een

ling daMvan. Hicrin onder,cheidt het

beperkt gebruik van memelijke em-

zich van de ontwerp-verkiezing,pro-

bryo\ voor ondcrzoek toe,taat De be-

granllllJ'o., van de dric paar<..,c partiicn.

doeling van de beperking " le onder-

Het hilntent echter uitgang,punlen,

'trepen dat gebruik aileen mag worden

welke onhoudbaar zipl en onaanvaard-

\VJJnncc

harc vcrwarring vcroorzJkcn l )Jt bctc-

gCZ()!ldhcic.f<..,hcJangctl

kent dat het hilah 'taat op de opvatlln-

tlztngcwcnd voor ondcrzock
-,.-:

Z\Vtltlr\VCgCtldc

zijn gediend ,\let de in het than' inge-

gcn in dit artikcl wccrgcgcvcn. Len

diende advie' van de Cezondheid'-

verzocning van de twce 'tandpunten "

road'

een onhaalbare kailrl

1

<..,ignalccrt de raad ccn wcten-

Len zodanrge

'chappelijke ontwikkeling, d1e de vraag

amendcring viln het conccpt-C:I )A-vcr-

doel rqzen ol de voorge,telde op,ont-

kiezing'iprogrJnl, dat de gcnoctndc pa-

mlllg van lcgitieme ondcrzoehdoelcn

ragratcn worden vcrvangcn,

niet mecr uit,luil dan gewemt i,_ De

ogcn dan ook noodzakclijk.

raad 'telt a], mogelqke oplo"ing de "li-

Daarbi1 client tc worden bcd<Jcht dat de

tllitJttcvc op-.;on1n1ing van

tocgclatcn

t<..,

in n1i_in

miniqcr van Volbgcwndhcid, Welzijn

onderzoekwragen in de redactie van

en Sport voornemem

het uiteindeliJke wetwoor,tel te ver-

onlwcrp terzake te komcn.·-' lk plcit cr

vangcn door de open gctornlulccrdc ci<.,

daarom voor, dat het (]);\ zich hi1 de

I'

met cen wel'-

dat men,elijke embryo\ aileen nwgen

bcraJd...,]agingcn over hct tockon1<..,lig

worden gebruikt voor onderzoek waar-

wet,ontwcrp v<Jn de miniqer, laat lei-

tncc ccn zwoonvcgcnd gczondhcid...,hc-

den door de overwegingen in dit artrkel

lang i..., gcdicnd"

ultgcclragcn en rccht laat wcdcrvarcn

De r<1<1d wij't op een g<Jrantie d1e de

oan de ntcu\v vcrworvcn wctcn-.chappc-

min"ter hli1kem hililr notitie voorne-

lijkc inzichtcn. Hrcr ligt ec11 kam om

mem i' in hct wetwoor,tel op te nemen, namelijk de ei' d<Jt ill het onder-

zich te prolileren "'' een modernc,
zichzelt vernicuwendc, partij die hct

zoek aan memeli,ke embryo'' wordt

aandurlt te antiuperen op zich aandie-

voorgelegd aan de krilchtem de Wet

nende

inzake medi,ch weten,chappelqk Oll-

chri'itcn-dcn1ocrati-.,chc <..,Jgnatuur prij...,

derzoek (W,'dOI in te 'tellcn C:enlr<Jic

tc gcvcn.

C~on1n1i...,..,ic, tcr toct<.,ing aan

de

ontwikkclingcn

zonder

haar

wcttc-

toe te zien dat men,elijke embryo', ai-

!'roj Dr. L llo" ), rs cn~rnlus-/roorllrr"<Ir
/lioclrcnrlc <1<111 ,lc RiibulliPcrllitll lc Lclrlm nr
lid Pdtl ,lc Kot1111kir;kc i'Jdcrlrtll•lsc Acr~dcr11ic

leen worden gebruikt voor onderzoek

Pdtl

lijke voorwaarden. AJn die commi"ie
zou kunnen worden overgei<Jten er op

Wcicrtstl'<~/'/'nl.
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