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Embryowet
Wie onderzoek aanvaardt
met restembryo's, moet ook
het voorstel voor een ruime-
re Embryowet accepteren.

olgens Britta van Beers (O&D,
2 iuni) wordt met devoorge-
stelde verruiming van de Em-

V bryoweteen principiële grens
overschreden. Met het toestaan van
het maken van embryo'svooronder-
zoek zou 'een nieuwe categorie van
menselijk Ieven' worden geïntrodu-
ceerd,'van het eerste momentvoor-
bestemd om zuiver instrumentele in
plaats van relationele waarden te die-
nen'. Die voorstelling van zaken is
tendentieus.

Om te beginnen al de term'mense-
lijk leven'.We hebben het nietover
mensen, maar over embryo's van en-
kele dagen oud. Datwe die metzorg-
vuldigheid moeten behandelen, is
een belangrijk uitgangspunt van de
Embryowet. Maar een embryo heeft
niet de morele en iuridische status
die mensen als mensen toekomt.Als
het anders was, zou hetonaanvaard-
baarzijn ze(in de woordenvan Kant)
louterals middel te behandelen.

Want dat is precies wat ergebeurt

bij embryoonderzoek: het embryo
wordt gebruikt voor een buiten zich-
zelf liggend doel. Volgens de Embryo
wet is dat aanvaardbaar als het gaat
om onderzoekdatkan leiden tot
nieuwe inzichten op het terreinvan
de geneeskunde, en als hetonderzoek
nietanders dan metembryo's uitge-
voerd kan worden.Às onderdievoor-
waarden wetenschappelij k onder-
zoek met'restembryo's' (embryo's die
overzijn na een ivf-behandeling)aan-
vaardbaarkan zijn,waarom zou het
dan niet ook mogen met embryo's die
speciaal voor zulk onderzoek worden
gemaak? Het gezaghebben de Hand-
bo ek G e zondheídsrecht is er duideli jk
over: 'Indien onderzoek op embryo's
geoorloofd is, is niet goed in te zien
waarom datwel met de ene en niet
metde andere categorie embryo's
zou mogen gebeuren.'Het onderzoek
is immers even instrumentaiiserend,
envoorde statusvan het embryo
maak de ontstaanswijze geen ver-
schil.

Dat de vriezers vol liggen met rest-
embryo's, betekent niet datergeen
reden is voor het maken van embryo's
voor onderzoek. Voor onderzoek naar
onder meer de effectiviteit en veilig-
heid van nieuwe voortplantingstech-
nieken ziin restembryo's vaak niet
bruikbaar. Maar hetbelangvan dat
onderzoek is evident.

In het verleden zijn nieuwe tech-
nieken (waaronder ivf) vaak direct bij
patiënten uitgeprobeerd. Tegenwoor-
dig bestaat er brede consensus in het
veld dat er eerst adequaat preklinisch
onderzoek nodig is. Qeels metdieren,
maar deels ook met speciaal tot stand
gebrachte embryo'swaarin de effec-
ten van de nieuwe techniekworden

onderzocht. Het achterwege laten
van zulk veiligheidsonderzoek is
door embryologe Anne Maclaren ver-
geleken met'm aking the first test of a
new airoaft-guidance qtstem on e crow-
dedBoeingTa/.

Volgens Van Beers blil'ft dan toch
hetverschil dat restembryo's in eer-
ste instantie bedoeld waren om een
kind geboren te laten worden, en pas
in tweede instantie (als ze over zijn)
bestemd worden om'te dienen voor
instrumentele waarden'. Dat zou
waar zijn als ieder embryo dat bii ivf
tot stand wordt gebracht, gemaak
wordt metde uitdrukkeliike bedoe-
ling ditembryo te laten uitgroeien

Eenembryoheeft
nietde morele en
juridische status
vaneenmens

tot een kind. Maar zo is het niet: ter
willevan de succeskansvan ivf wor-
den altijd meer embryo's gemaakt
dan erin de baarmoederzullen wor-
den geplaatst. Van Beers heeft het
over het'dienen van relationele waar-
den', maarwaar hetop neerkomt is
dat in de reguliere ivf-prakijkem-
bryo's als middelworden gebruikt
ten behoeve van de kinderwensvan
hetpaar. Dat een enkel embryowordt
uitverkoren om in de baarmoederte
worden geplaatst en uit te groeien tot
een kind, verandert daar niets aan.

Je zou dat kunnenvoorkomen door
bij ivf niet méér embryo's te maken
dan erverantwoord in één keer in de
baarmoeder kunnen worden ge-
plaatst. Dat is in het verleden bepleit
door het CDA ( Zinvolleven,tgSs).De
prijs daarvoor wordt afgewenteld op
het paar, in devorm van een lage suc-
ceskans van ivf. Maar het is tenminste
consequent: wie niet wil dat embryo's
instrumenteel gebruikt worden,
moet voorkomen dat er restembryo's
.ontstaan. Wie daarentegen het ont-
staan van restembryo's aanvaardbaar
vindt (zoals Van Beers kennelijk doet),
envindt dat die embryo's ondervoor-
waarden mogen worden gebruikt
voor wetenschappelijk onderzoek
(idem), heeft weinig reden in het hui-
dige kabinetsvoorstel het passeren
van een 'principiële grens' te zien.

Van Beers pleitvoor een Kamerde-
bat. Wat ons betreft moet dat er niet
overgaan of het (door de wetgever als
tijdelijk bedoelde) verbod wel moet
worden opgeheven, maarwaarom de
minister de ruimte die daarmee ont-
staat zoveel beperkter wil houden
dan in de Embryowet (artikel u) is
voorzien.


