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Reactie van Tessa J. Roseboom, hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid,
Universiteit van Amsterdlm,_ op de beschouwing-over de ontwikkelingen op het
gebied van voortplanting in de volkskrant van g .r, ro juni zor8

BRIEF VAN DÈ DAG BEPERKING EMBRYO.ONOTNZOTK IS ONETHISCH

Een ongeboren embryo, gebruikt voor opleidingsdoeleinden.

In de argumentatie over de
noodzaak van nieuwe embryo
wetgeving en de aanstaande ra-
dicale veranderingen in de
voortplanting (Sir Edmund, 9
juni) mis ík een belangriik ele-
ment. De zin waarmee het stuk
eindigt, is decruxwaarom de
embryowet aangepast moet
worden en meer onderzoek mo
gelijkwordt.

Professor Bredenoord zegt: 'lk
denk dat de wiize waarop een
zwangerschap tot stand komt
uiteindeliik niet uitmaakt. Zo-
lang er maar hetzelfde soort
mens uit komt.' Feit is dat we
niet weten of de wiize waarop
een zwangerschap tot stand
komt uitmaakt. f uist daarom is
onderzoek nodig. Niet schattig-

heid, maardeveiligheidvan
huidige en toekomstige technie-
ken voor aanstaande ouders en
hun toekomstige kinderen is
het belangriikste criterium.

Toen ivf ruim veertig iaar gele-
den werd geïntroduceerd, werd
dat gedaan zonder gedegen on-
derzoek naar de veiligheid voor
moeder en kind op de lange ter-
miin. Inmiddels ziin er milioe-
nen mensen wereldwiid die hun
leven danken aan deze techniek.
Hoewel de meeste ivf-kinderen
gezond ziin, zii n er overtui-
gende aanwijzingen dat om-
standigheden rondom de con-
ceptie een bliivende invloed
hebben op de groei, ontwikke-
ling en gezondheid van mensen.

Hoe ethisch is het om onder-

zoek naar de veiligheid van hui-
dige en toekomstige voortplan-
tingstechnieken niet toe te
staan, wetende dat deze technie-
ken in het buitenland ontwik-
keld worden en gebruilrt gaan
worden door stellen met een on-
vervulde kinderwens? Zli zijn
daarmee overgeleverd aan on-
wetendheid en de commerciële
belangen van buitenlandse ivf-
klinieken die dergeliike technie-
ken ongetwiifeld gaan aanbie-
den.

Paren met een onvervulde
kinderwens en hun toekom-
stige kinderen verdienen beter.
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