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Analyse
Embryowet

Deverruimde Embryowet
blij ft in vergelij king met
elders conservatief. laat de
vernieuwingen maaruit
het buitenland komen, is
de diepereboodschap.

ls een belangrifke en zelfs
enigszins controversiële st ap
voorwaarts werd hij het afge-
,lopen weekeinde ontvangen:

hetvoornemen van het kabinetom
de embryowet te'verruimen', zodat
meer onderzoek met menselijke em-
bryo's rnogelijk wordt. Maar in 1èite
hobbelt Nederland braafachter de
rest van de wereld aan en volgt Den
Haag een conservatieve koers.

In Nederland is het nu nogverbr:-
den om in het laboratorium embryo's
te nlaken, behalve om er nageslacl"lt
mee te verwekken. Vrijdag rnaakte
minister Schippers (Volksgezond-
heid), na dertien jaar kauwen op drie
adviezen vanuit de wetenschap, be-
kend die spelregel iets te versoepelen.
In de coulissen staan immers allerlei
nieuwe behandelingen klaar om be-
paalde patiëntengroepen te helpen
bii het kriigen van biologisch eigen
kinderen. Om die behandelingen ook

hier te kunnen aanbieden, is het no-
clig ze te testen. Door'proef-embryo's'
te maken, bijvoorbeeld. Dat zijn overi
gens geen minibaby's met ledematen
of organen, tnaar klontjes cellen die
je met het blote oog amper kunt zien.

Dat is inderdaad een ven'uiming:
voor het eerst mogen onderzoekers
de celklontles straks speciaal maken
voor onderzoek, als ze deze na twee
weken rnaarvernietigen. Het is een te-
ken aan de wand dat de streng-chris-
telijke partijen tegen zijn. Maar min-
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stens zo veelzeggend is de brede
steun waarop het voorstel in de
Tweede Kamer liikt te mogen reke-
nen. De verruiming is dan ook een
compromis en komt met een forse
biisluitervan mitsen en maren.

Zo mogen onderzoekers de em-
bryo's straks alleen maken om drie af-
gebakende patiëntengroepen te hel-
pen : patiënten met stofwisselings-
ziekten die ze via de eicel doorgeven,
jonge kankerpatiënten die hun llog
onrijpe geslachtscellen hebben laten

invriezen voor later en mensen met
een bepaald soort onvruchtbaarheid
waardoor ze zelf geen geslachtscellen
maken. Tervergelijking: in deVS, Bel-
gië, Zweden en hetVerenigd Konink-
rijkbestaatde mogelijkheid om em-
bryo's te maken vooronderzoekal
lang, en zónder beperkend lijstie van
ziektes waarbij het is toegestaan.

De nieuwe wet laatbovendien on-
derzoekers in de kou staan die em-
bryo's willen maken voor fundamen-
teel onderzoek, bijvoorbeeld om te
begrijpen wat er precies gebeurt bij
de cruciale celdelingen direct na de
conceptie. Ook wetenschappers die
embryo's nodig hebben als onder-
zoeksmateriaal voor futtrristische
therapieën tegen bi jvoorbeeld blind-
heid, parkinson, dementie, diabetes
enA[S, blijven aangewezen op de'al
gedankte' ivf-embryo's en kunstma-
tige'babycellen' gemaakt uit huid.

Laat de vernieuwingen maar uit
het buitenland komen, is de diepere
boodschapvan de nieuwe Embryo-
u/et. De wetsverruiming moet er
vooral toe leiden dat Nederlandse on-
derzoekers kunnen oefenen inet
nieuwe medische technieken die el-
ders zijn bedacht. De frontlinie van
het medisch onderzoek ligt intussen
alweer veel verder. In Groot-Brittan-
nië, Zweden en China zijn al onder.
zoeksvergunningen verleend om em-
bryo's niet alleen te maken, maar ze

ookgenetisch een beetje te verande-

ren. In Groot-Brittannië is een van de
nieuwe celtechnieken toegestaan
voor gebruik bij patiënten. In dat op-
zicht schuifelt Nederland eerder aar-
zelend achter de voorhoede aan, dan
dat we voorop lopen.

Is minister Schippers' koers van
'nee, tenzij'een en al i<oudwater.
vrees? Dat ook weer niet. De nieuwe
embryolvet mag dan zeer behoudend
zijn, wie goed oplet, ziet dat ook de
kleine pasjes van Schippers belang-
rijke gevolgen kunnen hebben. Neem
de techniekvan'mitochondriale
transplantatie' tegen bepaalde stoí-
wisselingsziekten. Bij die behande-
ling rvordt de eicel van een erfelijk be-
laste moeder vermengd met de eicel
van een vrouwelijke donoE waardoor
de ziekte als het goed is genetisch
wordt'gewist'. In íeite betekent dat
niet alleen dat de batrytwéé biologi-
sche moeders heeft, maar ook dat de
hele tamilie, dramatisch gezegd, ge-
netisch rvordt gemodificeerd, zoals
onder rneer medisch ethica Annelie
Bredenoord van UMC Utrecht al op-
merkte. De ziekte wordt immers voc
goed uit de bloedlijn verwijderd.

Zo komt henvonderlijke tijdperk I
waarin we netzogecontroleerd om- |
gaan met levende materialen als rve I
de afgelopen eeuw leerden doen met I
elel<tronen, metalen olsilicium, toch I
steeds dichterbij - sneller dan de be- |
leidsmakerszelflijkentebeseffen. I
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Achtcellige menselijke embryo, drie dagen na de bevruchting.


