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Embryowet roept ethische vragen op
Katholiek Nieuwsblad 28 september, 5, 12 en 19 oktober 2001
door mgr.dr. W.J. Eijk
De Tweede Kamer behandelt volgende week de nieuwe embryowet. Voor mgr. Eijk, bisschop van Groningen,
was dit aanleiding voor het schrijven van een artikel in KN over de achtergronden van de wet.
I. De embryowet impliceert een groot aantal moeilijkheden[/size]
Al jaren worstelt Nederland met de wetgeving over experimenten met embryo’s. In 1993 diende het kabinet
Lubbers-3 (CDA-PvdA) een wetsvoorstel in om een en ander op dit terrein te regelen. Dit voorstel, uitdrukkelijk
bedoeld als een tijdelijke regeling, bevatte slechts de mogelijkheid een moratorium (tijdelijk verbod) op te
leggen om met embryo’s te experimenteren en een reeks verboden op een aantal handelingen met embryo’s
die algemeen worden afgewezen:
1. kloneren;
2. het laten samengaan van menselijke en dierlijke geslachtscellen (ei- en zaadcellen) met het oogmerk het
resulterende individu zich langer dan het tweecellig stadium te laten ontwikkelen;
3. de vereniging van een menselijk met een dierlijk embryo;
4. het inbrengen van een menselijk embryo in de baarmoeder van een dier en omgekeerd;
5. genetische manipulatie van geslachtscellen of embryo’s;
6. het buiten de baarmoeder verrichten van wetenschappelijk onderzoek aan embryo’s die ouder zijn dan
veertien dagen;
7. het creëren van embryo’s, met geslachtscellen waarmee geëxperimenteerd is;
8. Het creëren van embryo’s alleen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
Het oogmerk van dit wetsvoorstel was het voorkómen van experimenten waarin embryo’s worden gebruikt voor
wetenschappelijke doeleinden: experimenten zouden alleen mogen plaatsvinden als zij in het belang van het
betreﬀende embryo zijn. Deze terughoudendheid viel aan de invloed van het CDA toe te schrijven.
Wetenschappelijke doeleinden
In 1995, al snel na zijn aantreden, besloot het eerste paarse kabinet het wetsvoorstel van zijn voorganger in te
trekken. Paars-1 wilde namelijk experimenten met restembryo’s toestaan. Dat zijn embryo’s die na een
kunstmatige bevruchting niet meer worden gebruikt voor een zwangerschap, maar in het laboratorium
achterblijven. Deze experimenten zouden niet per se in het belang van de betrokken embryo’s hoeven plaats te
vinden, maar eventueel uitsluitend in dat van de biomedische wetenschappen. Het kabinet wilde wel – als in
1993 – het speciaal tot stand brengen van embryo’s alleen voor wetenschappelijke doeleinden blijven
verbieden.
Tweelingdier
Paars kwam niet snel tot de indiening van een nieuw wetsontwerp. In 1997 kwam onverwachts het kloneren van
mensen door kerntransplantatie in zicht door het succes met het schaap Dolly: door een kern van een
willekeurige lichaamscel van een zoogdier in te planten in een onbevruchte eicel bleek het mogelijk een embryo
te maken dat in erfelijke aanleg identiek aan het originele dier is, een soort tweelingdier maar dan met verschil
in leeftijd. Wat bij zoogdieren lukt, lukt meestal ook bij mensen. Men zag direct nieuwe kansen voor de
transplantatiegeneeskunde. Bij de transplantatie van weefsels of organen treden als regel afstotingsreacties op,
behalve als zij afkomstig zijn van een tweelingzuster of -broer, omdat er dan geen verschillen in erfelijke aanleg
bestaan. Een embryo dat een tweeling is van de patiënt die behoefte heeft aan een donororgaan, lijkt een

1/8

https://medische-ethiek.nl/embryowet-roept-ethische-vragen-op/ 28 september 2001

uitstekende bron voor transplantatieweefsel of organen, te meer omdat er toch al zo’n groot tekort aan
donororganen bestaat.
De nieuwe mogelijkheden die ineens aan de horizon blonken, deden paars van mening veranderen. Wil men
over een erfelijk identiek embryo als bron van transplantatieweefsel beschikken, dan moet het zijn toegestaan
embryo’s te creëren die niet zijn bestemd voor de zwangerschap. Daarom wilde het kabinet hiervoor op termijn
ruimte scheppen. Het resultaat was een vrij ingewikkeld voorstel dat het tweede paarse kabinet pas in
september 2000 bij de Tweede Kamer heeft ingediend. Gezegd moet worden dat het dit keer geen wetsvoorstel
van tijdelijke aard betreft, maar een volledig uitgewerkte ‘Embryowet’ waarin ook toekomstige ontwikkelingen
reeds zijn verwerkt.
Onderzoeksprotocol
Getracht is experimenten met embryo’s zo optimaal mogelijk te controleren. Elk instituut waar embryo’s buiten
het lichaam worden tot stand gebracht, moet een Protocol voor handelingen met geslachtscellen en embryo’s
opstellen na advies te hebben ingewonnen van de eigen ethische commissie. Het protocol, waarvan de
bepalingen moeten overeenkomen met die van de Embryowet, moet samen met genoemd advies worden
voorgelegd aan de Centrale Commissie, die onderzoek met mensen in het algemeen beoordeelt, en aan de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Voor elk afzonderlijk onderzoek is een onderzoeksprotocol vereist. Het kabinet heeft zich voorts de nodige
moeite getroost om de zeggenschap van donoren over de door hen geschonken geslachtscellen te garanderen.
Over het doel waarvoor zij worden gebruikt moet schriftelijk begrijpelijke informatie zijn verstrekt. De donoren
hebben zeggenschap over wat ermee mag gebeuren. Bij terbeschikkingstelling van geslachtscellen wordt
daarom vastgelegd voor welke doeleinden zij mogen worden gebruikt en hoelang ze mogen worden bewaard.
Wat betreft embryo’s die bestemd zijn voor het tot stand brengen van een zwangerschap en embryo’s die zich
in de baarmoeder bevinden, is als richtlijn aangehouden dat experimenten in het belang van de betrokken
embryo’s moeten zijn.
Katholieke ethiek
Tot zover enkele positieve punten. De Embryowet impliceert voor de katholieke medische ethiek echter een
groot aantal moeilijkheden. Ten eerste staat deze wet experimenten toe waarin restembryo’s worden verbruikt
ten behoeve van medische doeleinden en medisch-biologisch wetenschappelijk onderzoek. Het speciaal tot
stand brengen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek is weliswaar vooralsnog verboden, maar daar
kan bij koninklijk besluit verandering in komen. Deze mogelijkheid is in het voorliggende wetsvoorstel al
vastgelegd, omdat minimaal drie en maximaal vijf jaar na het inwerkingtreden van de Embryowet hiertoe een
voordracht zal worden gedaan.
Experimenten met speciaal tot stand gebrachte embryo’s tast – ook in de ogen van het kabinet – hun
waardigheid in erger mate aan dan in het geval van restembryo’s. Daarom zijn de doeleinden waarvoor zij
mogen worden verricht beperkt tot onderzoek op het terrein van de onvruchtbaarheid, van kunstmatige
voortplantingstechnieken, van aangeboren afwijkingen en van de transplantatiegeneeskunde. Deze doeleinden
zijn ook reeds in de Embryowet vastgelegd.
II Restembryo’s’ en Europese verdragen[/size]
In het vorige hoofdstuk zagen we dat het kabinet-Kok-2 experimenten met restembryo’s wil toestaan; het wil
het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek voorlopig nog verbieden. Toch is
in het wetsvoorstel al de mogelijkheid ingebouwd dat hier na minimaal drie en maximaal vijf jaar toch ruimte
voor zal ontstaan.
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Hoe komt het kabinet tot deze keuze? Het kabinet heeft in zijn afweging met vier factoren rekening gehouden:
1. het respect voor het menselijk leven als basaal uitgangspunt;
2. het belang van de medische wetenschap;
3. de aanvaarding van het speciaal voor wetenschappelijk onderzoek tot stand brengen van embryo’s in
Nederland en
4. …in het buitenland.
Stervende mensen
Embryo’s die na een kunstmatige bevruchting in het laboratorium overblijven (‘restembryo’s’), kunnen aan een
ander echtpaar worden geschonken voor een zwangerschap. Gebeurt dat niet, dan worden zij op termijn
vernietigd. Als dit toch het geval is, dan mogen zij ook worden verbruikt bij experimenten waardoor de
medische wetenschap vooruitgang boekt, zo redeneert het kabinet.
Deze redenering gaat echter niet op. Het feit dat de restembryo’s toch een gewisse dood tegemoet gaan, is
geen vrijbrief om met hen te experimenteren. Dat mag men ook niet met stervende mensen.
Het kabinet wil het creëren van embryo’s voor alleen wetenschappelijk onderzoek op termijn niet uitsluiten,
omdat zij voor de verdere ontwikkeling van de kunstmatige bevruchtingstechnieken en de ontwikkeling van de
transplantatiegeneeskunde van grote waarde zijn. Dat het kabinet hier niet aanstonds toe over wil gaan, hangt
samen met het feit dat hiertegen zowel in binnen- als buitenland veel weerstand bestaat.
Aanvaardbaarheid
In Nederland zelf gingen alleen wetenschappelijke organisaties en het Humanistisch Verbond akkoord met het
onder voorwaarden toelaten van wetenschappelijk onderzoek met speciaal daarvoor tot stand gebrachte
embryo’s. De meeste overige organisaties achtten alleen experimenten met restembryo’s aanvaardbaar. De
rooms-katholieke Kerk en de pro-life-organisaties hielden vast aan de absolute beschermwaardigheid van het
menselijk embryo.
Alleen in het Verenigd Koninkrijk is het bij wet toegestaan embryo’s tot stand te brengen voor wetenschappelijk
onderzoek. Van bijzonder belang in internationaal opzicht is het Europese verdrag inzake de rechten van de
mens en de biogeneeskunde van de Raad van Europa van 4 april 1997: dit verbiedt het tot stand brengen van
embryo’s voor alleen wetenschappelijk onderzoek (art. 18,2).
Uitstel van ratiﬁcatie
Dit laatste levert uiteraard een moeilijkheid op. Daarom geeft het kabinet er de voorkeur aan het verdrag pas te
ratiﬁceren nadat de Embryowet is aangenomen en dan een voorbehoud te maken bij artikel 18,2. Het verdrag
zelf biedt daartoe de mogelijkheid als de bestaande wetgeving van een land niet met de inhoud van het verdrag
overeenkomt op het moment van ratiﬁcatie (art. 36,1).
Formeel lijkt dit correct. Materieel gezien kan men zich afvragen of het wel aanvaardbaar is het verdrag te
ondertekenen onder het maken van een voorbehoud bij een bepaling die rechtstreeks voortvloeit uit de
fundamentele strekking ervan, namelijk de bescherming van de waardigheid van de mens en de garantie dat
zijn integriteit en zijn fundamentele vrijheden zonder onderscheid zullen worden gerespecteerd (art. 1).
Op zich is het goed dat het kabinet evenals de andere Europese landen (behalve Engeland) althans voor het
moment terughoudendheid betracht ten aanzien van het toestaan van het tot stand brengen van embryo’s voor
wetenschappelijk onderzoek. Maar waarom tekent Nederland dan het Europese verdrag inzake de rechten van
de mens en de biogeneeskunde niet zonder voorbehoud?
Gemeenschappelijke noemer
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Het kabinet wil hier niet aan omdat veranderingen in Europese verdragen in het algemeen veel tijd vergen.
Hieruit spreekt een zeker ongeduld en een tendens om voor de muziek uit te lopen. Zal over drie à vijf jaar
genoemde terughoudendheid nog worden betracht, ook al zullen dan de meeste andere landen in Europa het
tot stand brengen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek nog steeds verbieden? Maar dan zou het
kabinet inconsequent zijn door met de internationale aanvaardbaarheid niet langer rekening te houden.
Wie de genoemde vier factoren (het respect voor het menselijk leven, het belang van de medische wetenschap
en de aanvaardbaarheid in binnen- en buitenland) nauwlettend met elkaar vergelijkt, valt op dat ze niet zonder
meer met elkaar vergelijkbaar zijn. Er ontbreekt een gemeenschappelijke noemer en dat is de status van het
embryo. Hierover zwijgt het kabinet.
Eigen rechten
De medische wereld is in het algemeen geneigd pas van een mens of menselijke persoon te spreken, wanneer
er (in aanleg) een menselijk bewustzijn is. De momenten waarop dan van een menselijk persoon kan worden
gesproken, variëren vanaf de eerste aanleg van het zenuwstelsel (drie weken na de bevruchting) tot een jaar na
de geboorte, het tijdstip waarop het kind begint te denken.
De aanleg van de hersenstructuren die het bewustzijn mogelijk maken, ligt vervat in de chromosomen die al
vanaf de bevruchting aanwezig zijn. Zij bepalen de verdere ontwikkeling van het embryo, die zonder
onderbrekingen verloopt. Waarom is de bevruchte eicel dan geen menselijke persoon die als zodanig respect
verdient?
Het menselijk wezen moet geëerbiedigd en als een persoon behandeld worden vanaf het ogenblik van de
conceptie; en daarom moeten vanaf ditzelfde ogenblik zijn rechten als persoon worden erkend, waaronder in de
eerste plaats het onschendbare recht van ieder onschuldig menselijk wezen op leven. (Donum Vitae I,1; vgl.
Evangelium Vitae nr. 60).
Als het embryo een mens is met de morele status van dien, dan valt het onder dezelfde normen als die gelden
voor experimenten met proefpersonen in het algemeen. Dat betekent dat in principe therapeutische
experimenten zijn toegestaan, mits de risico’s ervan geproportioneerd zijn aan die van de aandoening waaraan
het embryo lijdt. Niet-therapeutische experimenten zijn uitgesloten. Dit geldt ook voor indirect-therapeutische
experimenten, die wel voor anderen, maar niet voor het embryo in kwestie van voordeel zijn (Donum Vitae I,4;
vgl. Evangelium Vitae nr. 63): embryo’s mogen evenals proefpersonen in het algemeen niet als gevolg van een
experiment overlijden.
Experimenten waarin embryo’s worden verbruikt, komen daarom niet voor legalisering in aanmerking.
III De acrobatentoer van Nederland en het kloneerverbod van de Raad van Europa[/size]
Direct-therapeutische experimenten die verricht worden in het belang van het betrokken embryo zijn in theorie
aanvaardbaar. In de praktijk zijn er echter onoverkomelijke bezwaren.
In de kern van de bevruchte eicel kan een normale kopie van een ontbrekend of pathologisch gen worden
ingebracht. Maar de methoden die hiervoor worden gebruikt in dierexperimenten zijn bij de mens niet
toepasbaar.
Het kabinet wilde aanvankelijk ingrepen in de celkern slechts tijdelijk verbieden, namelijk voor een periode van
vijf tot zeven jaar. Tussentijds kwam er echter een richtlijn van de Europese Gemeenschap van 4 april 2001,
bedoeld om de wetgeving van de diverse lidstaten op elkaar af te stemmen. Deze behelsde onder meer een
verbod op het klinisch onderzoek van gentherapie die leidt tot verandering van de erfelijke identiteit. Het
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tijdelijk verbod is daarom omgezet in een permanent verbod. Dit is gelukkig, omdat niet valt te voorzien dat in
de nabije toekomst betere methoden voor gentherapie worden gevonden.
Mitochondriale therapie
Een nieuwe mogelijkheid van genetische therapie betreft de behandeling van mitochondriale aandoeningen. De
mitochondriën zijn kleine orgaantjes in de cel buiten de celkern die voor de energieproductie zorgen. Zij worden
alle geërfd van de moeder (de mannelijke zaadcel bestaat immers praktisch alleen uit een kern, terwijl de eicel
naast de kern ook nog een andere celinhoud heeft, waarin zich de mitochondriën bevinden). Bij de hiervoor
benodigde techniek wordt de kern verwijderd uit de eicel van een vrouw die abnormale mitochondriën heeft, en
overgeplant naar een eicel waarvan de oorspronkelijke kern verwijderd is. De resulterende eicel, die de normale
mitochondriën heeft van de laatste eicel, wordt vervolgens kunstmatig bevrucht en in de baarmoeder
ingebracht. Hier gaat het niet zozeer om een kerntransplantatie als wel om een transplantatie van de rest van
de cel (cytoplasmatransplantatie).
In principe zou deze techniek volgens de Embryowet toepasbaar zijn, omdat hierin alleen de verandering van
het erfelijk materiaal in de kern wordt verboden. Toch is zij niet vrij van bezwaren. De mitochondriën bevatten
namelijk ook een DNA-streng, dezelfde substantie die in de kern zorgt voor de overdracht van erfelijke
eigenschappen. Is de mitochondriale therapie dan toch niet een verandering van de erfelijke identiteit?
Bovendien worden mitochondriën ook aan het nageslacht doorgegeven.
In-vitro-fertilisatie
Of het nu om gentherapie van de kern of om mitochondriale therapie gaat, voor elk experiment met embryo’s is
in-vitrofertilisatie (IVF) nodig: men moet het betreﬀende embryo immers in handen hebben. De katholieke leer
wijst echter kunstmatige bevruchting af, omdat het kind hierdoor niet de vrucht van de ouderliefde is, maar het
product van een techniek (Donum Vitae II, 4-5). Bovendien gaan bij IVF veel embryo’s verloren. Bij inbrengen
van – zoals gebruikelijk – twee embryo’s tegelijk treedt slechts in 10-15% een zwangerschap op.
Pre-implantatiediagnostiek
Bij pre-implantatiediagnostiek worden enkele cellen uit het embryo verwijderd en gebruikt voor nader
onderzoek. De ethische beoordeling van de pre-implantatiediagnostiek hangt af van het stadium waarin zij
wordt verricht. Bij embryo-biopsie in een zeer vroeg stadium zijn de voor diagnostiek weggenomen cellen nog
totipotent: zij kunnen zich ieder afzonderlijk tot een menselijk individu ontwikkelen. Het kabinet ziet hierin geen
bezwaar omdat zij voor diagnostiek worden gebruikt en geen kans tot verdere ontwikkeling krijgen. Ook al is dat
het geval, toch staat deze techniek in aanleg ethisch gelijk aan kloneren (op de ethische aspecten hiervan
komen we nog nader terug). Omdat de uit het oorspronkelijke embryo verwijderde cellen ieder op zich tot
embryo’s, dus tot menselijke individuen kunnen uitgroeien, moeten zij ook als menselijke personen worden
bejegend. Hun verbruik voor diagnostiek is daarom niet te rechtvaardigen.
Meestal wordt een biopsie verricht in het stadium dat het embryo 6 tot 10 cellen omvat. Naar alle
waarschijnlijkheid zijn de afzonderlijke cellen dan niet meer totipotent. Als dat zo is, vervallen genoemde
bezwaren. De vraag is echter met welke zekerheid dat vastgesteld is.
Kloneren
Kloneren betekent het op ongeslachtelijke wijze vermenigvuldigen van een reeks individuen die dezelfde
erfelijke aanleg hebben (twee- of meerlingen). Hier moet de Embryowet attent worden gelezen: hij verbiedt
namelijk handelingen die tot doel hebben de geboorte van genetisch identieke menselijke individuen. Kloneren
door kerntransplantatie voor transplantatiedoeleinden valt er daarom niet onder: hierbij wordt het embryo
immers gedood doordat de stamcellen ervan worden verwijderd die zich in verschillende weefsels (en in de
toekomst misschien ook organen) kunnen ontwikkelen (hierover is al gesproken in deel I). Het doel heiligt echter

5/8

https://medische-ethiek.nl/embryowet-roept-ethische-vragen-op/ 28 september 2001

niet de middelen: het is niet acceptabel dat de genezing van de ene mens ten koste gaat van het leven van de
andere (en het embryo dient als een mens te worden gerespecteerd).
Acrobatentoer
Hier moest Nederland een acrobatentoer uithalen ten aanzien van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag
inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde van de Raad van Europa (12 januari 1998). Dit betreft
een verbod op het kloneren van mensen. Het verbiedt iedere ingreep die tot doel heeft een menselijk wezen te
creëren dat genetisch identiek is aan een ander menselijk wezen, levend of overleden (art.1). Bij de
ondertekening legde Nederland een interpretatieve verklaring af waarin de term ‘menselijk wezen’ uitdrukkelijk
werd geïnterpreteerd als uitsluitend betrekking hebbend op een menselijk individu, oftewel een menselijk wezen
dat reeds geboren is. Hiervoor was ruimte geschapen, doordat volgens de toelichting op het protocol de
precieze deﬁnitie van de term ‘menselijk wezen’ aan de nationale wetgever werd overgelaten.
Nederlands recht
Volgens het kabinet is alleen het geboren individu een mens of een persoon omdat het subjectieve rechten
heeft, dat wil zeggen rechten kan doen gelden. Dit is echter een deﬁnitie die alleen is gebaseerd op het
Nederlandse recht. Het recht op leven van het embryo is echter een objectief recht dat geldt onafhankelijk van
de vraag of het subjectieve rechten heeft of niet. Men kan zich voorts afvragen of de interpretatie die het
kabinet aan de term ‘menselijk wezen’ geeft daadwerkelijk bij de strekking en intentie van het protocol aansluit.
IV Combinatie van meerdere menselijke embryo’s tot één individu en de vereniging van menselijke
en dierlijke embryo’s[/size]
De onderzoeker Mintz slaagde er in 1965 in twee erfelijke niet verwante jonge muizenembryo’s met elkaar te
combineren tot één embryo. Na implantatie in een draagmoeder kwam hier één volwassen individu uit voort.
Maximaal drie embryo’s konden op deze wijze tot één individu worden gecombineerd. De betreﬀende
nakomelingen, chimères genoemd, hadden dus vier respectievelijk zes ouders. De combinatie van embryo’s is
nuttig gebleken voor de bestudering van de ontwikkeling van zoogdieren en het vaststellen van de lokalisatie
van bepaalde ziekten. Omdat dit onderzoek nieuwe inzichten kan opleveren, wil het kabinet het niet helemaal
onmogelijk maken.
Transplantatie hersenweefsel
Men kan ook delen van embryo’s met elkaar combineren: na transplantatie van bepaalde gedeeltes van de
embryonale hersenen van de Japanse kwartel in de hersenen van kippenembryo’s blijken de hieruit
voortgekomen kippen te kunnen kraaien als jonge Japanse kwartels. Dit is de eerste keer dat gedrag van de ene
diersoort op de andere werd overgebracht door de transplantatie van hersenweefsel. Als na combinatie van
twee menselijke embryo’s één menselijke persoon zou ontstaan, zou een van beide embryo’s de kans hebben
gehad zich verder te ontwikkelen, terwijl de ander lichamelijk zou zijn ‘geabsorbeerd’. Dit betekent simpelweg
de dood van het laatste embryo.
Welke criteria?
Bij de combinatie van menselijke en dierlijke embryo’s zou men zich moeten afvragen wat het resulterende
individu is. Moet het ook als mens worden beschouwd, wanneer het niet kan denken of andere typisch
menselijke eigenschappen mist? Welke criteria zou men dan moeten aanleggen? Wat het resulterende individu
is, zullen we niet te weten komen als het aan het wetsvoorstel ligt, want dit staat niet toe chimères langer dan
veertien dagen in leven te houden of bij mens of dier in de baarmoeder in te brengen. Onafhankelijk van het
resultaat is het echter gezien de status van het menselijk embryo onaanvaardbaar het totaal te laten
absorberen door dat van een dier of omgekeerd.
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Hybriden van mens en dier
Voorts mag men volgens het wetsvoorstel geen menselijke en dierlijke geslachtscellen laten fuseren wanneer
dit gericht is op het tot stand brengen van meercellige wezens (hier hybriden genoemd). Het is dus niet totaal
verboden menselijke en dierlijke geslachtscellen met elkaar te laten fuseren. Dit is gedaan om ruimte over te
laten voor de fusie van menselijke zaadcellen en dierlijke eicellen binnen het kader van het onderzoek en de
behandeling van onvruchtbaarheid. Bij de tot voor kort nog gepraktiseerde ‘hamster-eicel-test’ worden
menselijke zaadcellen en eicellen van de hamster bij elkaar gevoegd om te controleren of de zaadcellen in staat
zijn eicellen te penetreren. De resulterende mens-hamsterhybride ontwikkelt zich echter niet verder dan het
tweecellig stadium.
Mens-muis-hybrides
Ook worden menselijke zaadcellen wel gefuseerd met eicellen van muizen. Het sterk gecomprimeerde DNA van
de zaadcel wordt in de eicel uitgepakt zodat het onderzocht kan worden. Dit onderzoek vindt op dit moment
toepassing bij de controle van de kwaliteit van zaadcellen die door punctie van de bijbal of de testis zijn
verkregen en bestemd zijn voor intra-cytoplasmaire sperma-injectie (een techniek waarbij de zaadcel
rechtstreeks in de eicel wordt geïnjecteerd). Dit onderzoek verkeert nog in de preklinische fase omdat er een
moratorium (tijdelijk uitstel) op rust. Het kabinet acht de vorming van mens-muis-hybrides nuttig om deze
techniek te ontwikkelen. Wanneer zij veilig blijkt te zijn, kan het moratorium eventueel worden opgeheven. Bij
de toepassing ervan draagt men er zorg voor dat de hybride zich niet deelt.
Volslagen waardevrij
Hier geldt hetzelfde als bij de vorming van chimères: omdat het verboden is de hybrides het meercellig stadium
te laten bereiken, zullen we er niet achter komen wat het resultaat bij verdere ontwikkeling zou zijn. Hybrides
kunnen zich tot volwassen individuen ontwikkelen, wanneer de geslachtscellen afkomstig zijn van dieren die
met elkaar verwant zijn. De fusie van geslachtscellen van een paard en een ezel levert een muildier op. Wat zou
een hybride tussen een mens en een hogere primaat opleveren? Hoewel menselijke geslachtscellen niet als
persoon hoeven te worden geëerbiedigd, zijn zij niet volslagen waardevrij. Pogingen geslachtscellen van
mensen met die van dieren te laten fuseren worden daarom in Donum Vitae (I,6) afgewezen.
Conclusie
In de Memorie van toelichting bij de Embryowet laat het kabinet na de status van het embryo ter sprake te
brengen. Door zijn opvatting dat de waarde van het embryo in bepaalde gevallen onderdoet voor die van de
vooruitgang van de medische wetenschap, neemt het impliciet aan dat het menselijk embryo (nog) geen mens
is en daardoor als object kan worden gebruikt. Het embryo dient echter als een menselijke persoon met een
objectief recht op leven te worden gerespecteerd. Het mag daarom niet worden verbruikt in experimenten, hoe
waardevol de resultaten daarvan ook mogen zijn. Helaas werd bij de aanneming van de abortuswet de barrière
van het aan het embryo verschuldigde respect al doorbroken.
Trots
Misschien zal men tegenwerpen dat de Embryowet op een democratische consensus berust. De vragen en
antwoorden die tussen het kabinet en de Tweede Kamer zijn uitgewisseld, wezen er al op dat de laatste met de
Embryowet grotendeels akkoord zou gaan. In een democratie is een compromis vaak noodzakelijk en in veel
gevallen ook acceptabel. Dat neemt niet weg dat een meerderheid zich kan vergissen. De waarheid – ook die
omtrent de status van het embryo – wordt niet vastgesteld bij meerderheid van stemmen. Statistiek achterhaalt
niet zonder meer de waarheid, maar hooguit hoe mensen denken. Het is gevaarlijk wanneer een samenleving
door middel van een consensus bepaalt welke status aan mensen of bepaalde stadia van menselijke
ontwikkeling toekomen. De aanname van de Embryowet maakt Nederland samen met Engeland tot de
voorhoede wat betreft experimenten met embryo’s. Dat is in dit geval echter niets om trots op te zijn.

7/8

https://medische-ethiek.nl/embryowet-roept-ethische-vragen-op/ 28 september 2001

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

8/8

