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VOORWOORD
Het menselijk lichaam is samengesteld uit een gemeng-

Het debat over stamcellen overstijgt ook het strikt we-

de verzameling van gespecialiseerde cellen. Meer dan

tenschappelijke en medische. Stamcellen brengen maat-

50.000 miljard in totaal. Een gigantisch aantal. Elk van

schappelijke, ethisch-filosofische én beleidsdiscussies

die cellen heeft zijn eigen taak en zijn eigen specialisme.

teweeg. Zo vinden sommige mensen het geen goed idee

De meeste leven korter dan wijzelf. Sommige overleven

om stamcellen te oogsten uit embryo’s. Ondernemers

zelfs niet meer dan enkele dagen of weken. Bloed-, darm-

verwachten dan weer dat ze in de toekomst innova-

of huidcellen bijvoorbeeld. Om al die cellen te vervangen,

tieve celtherapieën op de markt kunnen brengen, maar

zet ons lichaam stamcellen in. Die zitten diep verscholen

voelen zich geremd door de bestaande of aankomende

in de weefsels, houden zichzelf een heel mensenleven in

wetgeving. Anderen stellen zich ethische vragen als top-

stand en differentiëren wanneer nodig tot een gespecia-

voetballers het navelstrengbloed van hun pasgeboren

liseerde cel.

kinderen laten invriezen in de hoop er ooit hun eigen
sportblessures mee op te lappen. En de overheid tracht

De laatste jaren is er erg veel te doen om die stamcellen.

op te treden tegen dubieuze stamcelbehandelingen die

Wellicht staat zelfs geen enkel wetenschappelijk onder-

hun effectiviteit nog niet hebben bewezen.

zoeksveld zó in de belangstelling staat. Elke dag lees,
zie of hoor je in de media wel iets over stamcellen: een

Stamcellen brengen echter niet alleen belofte en discus-

nieuw type stamcel wordt ontdekt, de mogelijkheden van

sie. In een tijdspanne van twintig jaar hebben stamcellen

stamceltherapie na een hartaanval worden onderzocht,

uit beenmerg of navelstrengbloed duizenden patiënten

patiënten met de ziekte van Parkinson wachten onge-

gered - onder hen heel wat kinderen met leukemie of

duldig op een stamcelbehandeling. De media hebben de

aangeboren afwijkingen. Meestal was deze therapie hun

stamcel ontdekt en schilderen hem vaak af als hét nieuwe

enige hoop op overleven.

tovermiddel tegen ouderdomsziekten of de garantie op
Stamcellen … maatschappelijke aspecten.................................................... 33

een eeuwige jeugd! Maar dat is volgens stamcelonder-

Het viWTA achtte het tijd om enige klaarheid te scheppen

zoekers toch niet helemaal realistisch. Stamcellen heb-

in de zin en onzin over stamcellen, in de hype en de hoop,

ben zeker potentie als toekomstig geneesmiddel of als

in de redelijke voorspellingen en de ongerechtvaardigde

modelsysteem om de zoektocht naar nieuwe medicijnen

verwachtingen. Deze brochure is een eerste stap.

vooruit te helpen, maar de nieuwe heilige graal zijn ze
niet. Bovendien moet nog ontzaglijk veel basisonderzoek

Robby Berloznik

gebeuren op stamcellen.

Directeur viWTA
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stamceltechnologie
de biologische basics
Een klein wonder

hersenen om het lichaam te besturen, later op school

“Het is een jongen!” of “Het is een meisje!” is het

flink te studeren en zich sociaal in te passen in een we-

eerste wat de gynaecoloog een pasgeborene toeroept.

reld met meer dan zes miljard andere mensen. Kortom,

Onmiddellijk gevolgd door:
“Alles

zit

en

den miljarden cellen, die

geboorte

van elkaar verschillen in

van een kind is telkens

vorm, structuur en func-

weer een klein wonder.

tie. Maar waar haalt die

De onschuld in persoon

ene bevruchte eicel de

en tegelijk het grootste

wijsheid vandaan om in

raadsel dat we ons kun-

negen maanden tijd zich-

nen

Hoe

zelf te ontwikkelen tot

kan op negen maanden

een dergelijk wonderlijk

tijd uit één cel, de ver-

wezen?

eraan”.

erop

een wezen met vele duizen-

De

voorstellen.

smelting van een ei- en
mens ontstaan? Telkens

Delen en
differentiëren

weer opgebouwd (als

Voor

alles goed is verlopen)

van bevruchte eicel tot

volgens hetzelfde bouw-

klein mensje ‘met alles

plan: twee oren, twee

erop en eraan’, zijn twee

ogen,

handjes,

processen onontbeerlijk:

twee voetjes, tien teen-

delen en differentiëren.

tjes en tien vingertjes,

Binnen de dertig uur

een

vooraan,

na de conceptie deelt

precies in het midden

de bevruchte eicel zich

tussen ogen en mond.

tot twee dochtercellen,

zaadcel,

STAMCELtechnologie 

een

twee

neusje

nieuwe

de

ontwikkeling

Een mensje met spieren om te bewegen, een kloppend

vervolgens tot vier, acht, zestien cellen enzovoort. Na

hart en bloedvaten, een maag- en darmstelsel, een stel

een viertal dagen ontstaat een ‘balletje’ van ongeveer
STAMCELtechnologie 

stamceltechnologie
de biologische basics
honderd cellen, die we een blastocyst noemen. Deze

worden. Meer nog, een volwassen, volledig gespeciali-

Van toti tot zero, een rondje Latijn

blastocyst nestelt zich in de baarmoederwand, om op

seerde cel - een zenuwcel bijvoorbeeld - verliest zelfs de

Een stamcel is per definitie een cel die in staat is om zich-

negen maanden tijd een baby te worden.

capaciteit om nog verder te delen.

zelf in stand te houden door zich te delen (self-renewal)

Delen alleen is echter onvoldoende. Het mensje dat ge-

Maar als gespecialiseerde cellen zelf niet meer kunnen

maar die zich op een bepaald ogenblik ook kan differen-

boren wordt, bestaat immers uit diverse verschillende

delen, hoe vervangt het li-

weefsels met hooggespecialiseerde cellen. Die ontwikke-

chaam dan versleten en afge-

ling van bevruchte eicel naar gespecialiseerde cel wordt

leefde cellen? Darm-, huid- of

door biologen differentiatie genoemd. Dit proces verloopt

bloedcellen bijvoorbeeld over-

geleidelijk: de bevruchte eicel is nog volledig ‘ongedif-

leven slechts enkele dagen tot

ferentieerd’, haar nakomelingen zullen zich stapsgewijs

weken. Andere cellen leven

omvormen tot steeds verder gespecialiseerde cellen.

langer, maar vroeg of laat is
bijna elke cel aan vervanging

tiëren tot een meer gespecia-

Een stamcel is een cel die zichzelf
kan reproduceren en daarnaast
nog in staat is zich om te vormen
(te differentiëren) naar
één of meer gespecialiseerde
celtypes.

liseerde cel.
Een stamcel die nog kan uitgroeien tot alle celtypen,
noemen we totipotent. De
bevruchte eicel is het prototype van de totipotente stamcel.
Andere stamcellen kunnen zich

Eenrichtingsverkeer

toe.

De cel betaalt echter een zware prijs voor die differen-

Gelukkig beschikt het lichaam over een voorraad stam-

alle (pluripotent), een flink aantal (multipotent) of slechts

tiatie: eenmaal een bepaalde richting ingeslagen, is er

cellen. Dat zijn cellen die eveneens afkomstig zijn van die

één celtype (unipotent). Tijdens de embryonale ontwikke-

geen weg meer terug. Zo is een volwassen levercel niet

ene bevruchte eicel, maar die minder sterk of soms zelfs

ling en het uitgroeien in verschillende celtypen, gaat het

langer in staat om zich om te vormen tot een zenuw-

heel weinig gedifferentieerd zijn. Ze zitten verscholen in

met andere woorden steeds verder bergafwaarts met de

cel of een bloedcel. Een huidcel kan geen spiercel of

de weefsels en zorgen voor de permanente regeneratie

plasticiteit van de cel: van een totipotente bevruchte eicel

pancreascel meer worden. De cellen verliezen als het

van het aftakelend lichaam.

naar een ‘zeropotente’ gespecialiseerde cel.

slechts ontwikkelen tot bijna

ware de ‘potentie’ om nog langer andere celtypen te

DOSSIER STAMCELLEN 

Differentiatie, een zaak van de kern

Concreet betekent dit dat een huidcel op het topje van je pink

sloten. In principe is deze afsluiting onomkeerbaar. Al zijn er

Het moleculaire mechanisme achter de stapsgewijze evolutie

nog steeds de informatie bevat of je blauwe dan wel brui-

enkele uitzonderingen. Kankercellen bijvoorbeeld slagen erin

van totipotente bevruchte eicel tot gespecialiseerde lichaams-

ne ogen hebt. Of een hersencel beschikt in haar DNA over

om de methylgroepen te verwijderen waardoor ze vernieuwde

cel grijpt plaats in de celkern. Daarin bevindt zich het gene-

alle gegevens die je bloedgroep bepalen … alleen gebruiken

delingscapaciteit krijgen. Ook therapeutisch of reproductief

tisch materiaal of het DNA. Dit DNA is de databank waarin

de huidcel noch de hersencel die informatie. Ze hebben dat

kloneren, zoals met het schaap Dolly, is een voorbeeld waarbij

ligt opgeslagen welke eiwitten het organisme allemaal kan

deel van hun databank als het ware afgesloten, onder meer

een gespecialiseerde cel wordt omgeturnd tot een pluri- of

aanmaken. In (bijna) elke cel van een volwassen mensenli-

door methylgroepen (-CH3) op de corresponderende genen

zelfs totipotente stamcel.

chaam vinden we een kopie van die databank terug, een ko-

te plaatsen. Deze progressieve afsluiting van het genetisch

pie die, op enkele schrijffouten na, volkomen overeenstemt

materiaal is precies de motor achter differentiatie. Hoe groter

met het DNA van de bevruchte eicel.

de specialisatie, hoe meer mogelijkheden de cel heeft afge-

stamceltechnologie
de bronnen
Embryonale stamcellen

tische fout draagt. De overblijvende cellen vervangen de

Totipotent zijn alleen de bevruchte eicel en de embryo-

weggenomen cellen moeiteloos en het embryo ontwik-

nale cellen tijdens de allereerste delingsstadia. We weten

kelt zich verder op een normale manier.

dat als het embryo uit acht cellen bestaat (na drie cel-

Vanaf de vijfde dag leiden opeenvolgende delingen tot

klievingen) de cellen nog steeds totipotent zijn. Het

een embryo dat de vorm van een ‘hol balletje’ aanneemt,

bewijs daarvoor levert de natuur zelf in de vorm van

de blastocyst. Die is nog steeds veel kleiner dan een spel-

eeneiige tweelingen. Als het heel vroege embryo zich

denknop, maar de eerste ontwikkelingsverschillen tussen

opsplitst, ontstaan er twee genetisch identieke deel-

de cellen worden zichtbaar: de cellenlaag aan de buiten-

embryo’s. Die ontwikkelen zich elk apart tot een nieuw

kant neemt een andere structuur aan dan de cellen aan

mensje. Ook de techniek van de pre-implantatie geneti-

de binnenkant. Deze vormen de zogenaamde binnenste

sche diagnostiek (PGD) is een onrechtstreeks bewijs van

celmassa (in het Engels inner cell mass). Het zijn de cel-

de totipotentie van de cellen in het achtcellig embryo-

len van de binnenste celmassa die zich in de komende

nale stadium. Bij PGD worden uit het embryo één of twee

negen maanden ontwikkelen tot een baby.

cellen verwijderd om na te gaan of het embryo een gene-

Alhoewel deze cellen in potentie kunnen uitgroeien tot
eender welk celtype van het lichaam, noemt men ze niet langer totipotent. Immers, delen
van de placenta, de vruchtvliezen en de navelstreng zijn niet
afkomstig van deze cellen maar
van de cellen die de buitenkant
van de blastocyst vormen. Omdat cellen van de binnenste celmassa wel nog kunnen differentiëren tot de drie zogenaamde
kiemlagen (endo-, meso- en
ectoderm), noemt men ze pluripotent.

STAMCELtechnologie 10
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stamceltechnologie
de bronnen
Prof. dr. Josiane Van der Elst,
Centrum voor Reproductieve
Geneeskunde, Vrije Universiteit
Brussel.

Eeuwige groeikracht

celkolonies die ontstaan kan men gedurende lange tijd,

Het zijn deze cellen die wetenschappers aanduiden met

zelfs eeuwig zo blijkt meer en meer, in het laboratorium

de term embryonale stamcellen, afgekort tot ES-cellen.

verder kweken. Door een cocktail van bepaalde groeifac-

over diverse embryonale stam-

stamcellen van muizen af te zonderen.1 Daarmee was

Om deze af te zonderen, wordt de binnenste celmassa

toren toe te voegen, differentiëren deze cellen tot ver-

cellijnen die allemaal afkomstig

de muis het eerste zoogdier dat zijn ES-cellen vrijgaf.

uit de blastocyst gehaald en in kweek gebracht. De stam-

schillende typen van lichaamscellen.

zijn van restembryo’s uit ons in-

Het duurde tot 1998 voor de eerste humane ES-cellijnen

vitrofertilisatieprogramma. We

werden gerapporteerd.2 Vandaag vormen restembryo’s,

hebben tot nu toe geen stamcel-

die ontstaan in het kader van medisch begeleide voort-

Embryonale stamcellijnen in cultuur brengen en houden is

cellen van een nieuwe embryonale cellijn geïnjecteerd in de

geen sinecure. Sommigen noemen het een ambacht, anderen

proefdieren. Daar differentiëren ze tot goedaardige gezwellen

een kunst. De cellen worden gekweekt in schaaltjes met een

(teratomen) waarin alle weefselsoorten voorkomen. Pas als

vloeistof, het kweekmedium. Die bevat voedingsstoffen voor

aan al die voorwaarden is voldaan, kunnen we spreken van

de cellen. De schaaltjes worden in een broedstoof geplaatst

een embryonale stamcellijn.

die voortdurend de juiste temperatuur, gassamenstelling

Tot voor kort was het noodzakelijk om de bodem van de

en luchtvochtigheid behoudt. Een groot probleem daarbij is

kweekschaaltjes vooraf te bedekken met een laag bindweef-

de permanente dreiging van contaminatie met bacteriën en

selcellen. Deze zogenaamde voedingscellen of ‘feeder cells’

schimmels.

scheiden een aantal groeifactoren af die nodig zijn voor de

Om te bewijzen dat deze ES-cellen ook werkelijk pluripotent

overleving en groei van de ES-cellen. Bovendien zorgen ze er

zijn, onderwerpen onderzoekers ze aan een batterij tests. Ze

voor dat de ES-cellen pluripotent blijven. Zelf kunnen de bind-

moeten in de eerste plaats bepaalde eiwitten aanmaken die

weefselcellen niet meer groeien, omdat ze bestraald werden.

kenmerkend zijn voor pluripotente stamcellen. Voorbeelden

Recent werden voor deze feeder-cellen alternatieven gevon-

zijn de SSEA-3 en SSEA-4-antigenen, het enzym alkalisch fos-

den onder de vorm van synthetische bodems.

fatase en de transcriptiefactoren Oct-4 en Nanog. Het pluri-

Wil men ooit embryonale stamcellen gebruiken voor celthe-

potente karakter wordt verder aangetoond door de cellen op

rapie, dan zullen er massale hoeveelheden van nodig zijn.

kweekplaatjes te laten samenklonteren tot zogenaamde em-

Wellicht vele tientallen miljarden. Dat kan niet met de huidige

bryoid bodies of ‘embryonale lichaampjes’. In deze celclusters

kweektechnieken. Om stamcellen in grote hoeveelheden op

treedt spontane differentiatie op tot diverse gespecialiseerde

te kweken, moeten wetenschappers overschakelen op andere

cellen die kenmerkend zijn voor de grote ontwikkelingsstadia

technologieën die bijvoorbeeld gebruik maken van bioreacto-

van ons lichaam: ectoderm (bv. huidcellen), mesoderm (bv.

ren.

bloedvaten) en endoderm (bv. darmweefsel). Tot slot worden

“Aan de VUB beschikken we

lijnen ontwikkeld uit embryo’s die specifiek voor onderzoeksdoeleinden werden gecreëerd.
Er zijn verscheidene laboratoria in de wereld die op een ge-

In-vitrofertilisatie
In 1981 slaagde men er voor het eerst in om embryonale

planting, de belangrijkste bron van ES-cellen. Deze
embryo’s zijn het product van in-vitrofertilisatie (ivf)

lijkaardige manier ES-cellijnen hebben gemaakt. Wat ons

waarbij in het laboratorium een rijpe eicel bevrucht wordt

echter uniek maakt, is dat we aan de VUB onze expertise in

met een zaadcel. De bevruchte eicel ondergaat in een

in-vitrofertilisatietechnologie, pre-implantatie genetische di-

cultuurschaaltje de eerste delingstappen, waarna het

agnostiek (PGD) en stamceltechnologie hebben gebundeld.

ontstane embryo wordt ingeplant in de baarmoeder.

Daardoor hebben we stamcellijnen kunnen ontwikkelen die

Vaak worden echter meer eicellen bevrucht dan er

een genetische fout dragen. De embryo’s waaruit deze stamcellijnen werden afgezonderd, zijn afkomstig van ouders met
een erfelijke aandoening. Die wensten via in-vitrofertilisatie
en pre-implantatie genetische diagnostiek een kind dat niet

werkelijk embryo’s worden teruggeplaatst bij de moeder.
De overtallige embryo’s van goede kwaliteit vriest men
dan in. Zo kunnen ze nadien, als de eerste ivf-ronde niet

erfelijk belast was. Van een aantal restembryo’s die aan-

succesvol was of indien het koppel een volgend kind wil,

getast waren en die door de ouders afgestaan waren voor

alsnog worden ingeplant. Ouders bij wie de kinderwens

onderzoek, hebben we ES-cellijnen afgeleid. We beschikken

vervuld is en die geen verdere zwangerschap wensen,

vandaag over twee ‘normale’ embryonale stamcellijnen, over

krijgen na enige jaren de keuze over het lot van die

een stamcellijn die een fout draagt in het gen verantwoor-

overtallige, ingevroren embryo’s. Er zijn drie mogelijk-

delijk voor de ziekte van Huntington, één met myotone dystrofie en over een stamcellijn die drager is van de deltaF508
mutatie die mucoviscidose veroorzaakt. De derivatie van nog

heden: de embryo’s doneren aan een ander (kinderloos)
koppel, de embryo’s ontdooien en vernietigen, de embryo’s

andere stamcellijnen staat op stapel.

doneren voor wetenschappelijk onderzoek (waaronder

Voor ons zijn deze stamcellijnen belangrijk om meer inzicht te

stamcelonderzoek).

krijgen in de pathofysiologie van deze aandoeningen. Als we
weten hoe deze cellen zich anders gedragen gedurende de
groei en differentiatie, krijgen we misschien een beter zicht
op wat er fout loopt bij de patiënt. Bovendien kunnen we

STAMCELtechnologie 12

deze cellen ook gebruiken als testmodel om nieuwe behandelingen en geneesmiddelen uit te proberen.”
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de bronnen
Regeneratie als natuurlijk fenomeen

Nooit volwassen

Het regeneratievermogen van menselijke weefsels en orga-

De axolotl, ook wel Mexicaanse wandelvis genoemd, is een

nen is relatief beperkt. Een oppervlakkige schaafwondeher-

amfibie die opvalt door zijn aparte voorkomen. De axolotl

stelt zich nog behoorlijk, bij een diepere snijwond loopt het

blijft zijn hele leven in het larvenstadium, zelfs wanneer het

Beenmerg en MAPC

De term ‘volwassen stamcel’ betekent eigenlijk meer

al mis: het beschadigde weefsel wordt vervangen door niet-

dier seksueel rijp is en dus volwassen. In laboratoria wordt

Veruit de meeste ervaring hebben we op dit ogenblik

‘half voltooid’ dan wel echt ‘volwassen’. Als een embryo

functioneel bindweefsel en er ontstaat een litteken. Verloren

hij gebruikt omwille van zijn regeneratievermogen. Hij kan

met stamcellen uit beenmerg. Deze kunnen opgesplitst

‘klaar’ is met de vorming van alle organen en het eigen-

ledematen of organen groeien al helemaal niet meer aan. In

vernielde ledematen herstellen en in sommige gevallen zelfs

worden in twee categorieën: de bloedvormende en

lijk alleen nog maar hoeft te worden geboren, noemt

de natuur zijn er echter talrijke voorbeelden van dieren voor

delen van zijn hersenen.

de mesenchymale stamcellen. Een bijzondere stamcel

Volwassen stamcellen

men de cellen in het embryo ‘volwassen’. De stamcellen
die dan worden aangetroffen dus ook. Vandaar dat stam-

wie uitgebreide orgaanregeneratie een normale zaak is.

werd in 2002 door de Vlaamse onderzoekster Catherine
Verfaillie ontdekt, toen ze aan de Universiteit van

Kampioen van de regeneratie

Salamanderpoot en hagedisstaart

Planaria, een verzamelnaam voor diverse soorten platwor-

Als een salamander een poot verliest, groeit die na enkele

Minnesota (VS) werkte . Een restje beenmerg dat te lang

het etiket ‘volwassen’ krijgen opgespeld.

men, zijn op het eerste gezicht eenvoudige diertjes. Toch

dagen weer aan met vingerkootjes en al. Ook als bij een

in een kweekschaaltje was blijven staan, bevatte tot

Vermoedelijk bevat elk orgaan gedurende het hele men-

hebben ze ook een zenuwstelsel, ogen, spieren en een darm.

hagedis tijdens een gevecht of vlucht de staart verloren gaat,

ieders verbazing nog levenskrachtige cellen. In plaats

selijke leven een kleine voorraad volwassen stamcellen.

Het gekke aan planaria is dat we ze overlangs kunnen door-

regenereert die. Al vinden puristen onder de wetenschappers

van het hele zaakje in de vuilnisbak te kieperen - hetgeen

Die zorgen voor de aanvoer van ‘verse’ cellen of helpen

snijden zonder dat ze sterven. Integendeel, iedere helft

de hagedisstaart geen goed voorbeeld van regeneratie: de

meestal gebeurt - besloot Verfaillie de cellen nog eens

vormt weer een nieuwe complete platworm. Ook als we de

nieuwe staart is soms niet meer dan een stompje, slechts een

romp van de kop scheiden, of het beestje in diverse stukken

verre schim van de oorspronkelijke staart.

cellen uit foetussen of uit navelstrengbloed ook meestal

bij het herstel als weefsels beschadigd raken. Er zijn nu
alvast indicaties dat het hart, de pancreas, de spieren,
de huid, de darmen, de bloedvaten, de tanden, de lever,

knippen, groeit elk stuk toch weer aan.
Een goddelijk medicijn

nader te onderzoeken. Bleek uiteindelijk dat het restje
uitzonderlijk lang kon delen in kweekcultuur, dat de cellen bovendien weinig gespecialiseerd waren en nage-

het netvlies, de testes en de hersenen allemaal over zo’n

Uitgespuugde darm

Regeneratie is ook een mythologisch fenomeen. De titaan

noeg tot elk celtype konden uitgroeien. Kortom, ze waren

voorraadje stamcellen beschikken. De rijkste bron van

Een zeekomkommer spuugt bij naderend gevaar zijn hele

Prometheus, die aan de mensheid het vuur schonk, werd als

quasi even veelzijdig en delingskrachtig als stamcellen

volwassen stamcellen is evenwel het beenmerg.

darm- en vaatstelsel uit. Kwestie van de vijand alvast een

straf hiervoor door Zeus aan een rots geketend. Elke dag viel

uit embryo’s en toch kwamen ze uit beenmerg. Verfail-

Volwassen stamcellen zijn al een stukje gedifferen-

voorgerecht te serveren. Ondertussen kiest de rest van de

een arend de hulpeloze Prometheus aan en pikte een stuk

lie sloeg de wereld van de celbiologie met verstomming.

tieerd en dus niet meer in staat om tot alle celtypes uit

zeekomkommer, als begeerde hoofdschotel, het hazenpad.

uit zijn lever. Gelukkig groeide die ’s nachts weer aan. Lever-

De ontbrekende organen groeien later weer aan.

regeneratie is echter niet weggelegd voor titanen en go-

Deze stamcellen kregen de naam multipotente adulte

34

te groeien. Vandaar dat men ze multipotent (en niet
langer pluripotent) noemt. Bovendien is bij de mens de
regeneratiekracht van de meeste van deze stamcellen relatief beperkt, zeker als we gaan vergelijken met andere

den alleen, ook de menselijke lever heeft een opvallend
potentieel om te regenereren. Bij levende donoren, die een
deel van hun lever afstaan voor transplantatie, neemt de lever na enige tijd weer zijn oorspronkelijke volume in.

progenitorcellen of MAP-cellen. Inmiddels heeft verder
onderzoek aangetoond dat MAP-cellen zich niet alleen
ophouden in beenmerg maar ook in de hersenen en op
andere plaatsen in het lichaam. Het is nog niet helemaal

diersoorten (zie ‘Regeneratie als natuurlijk fenomeen’).

duidelijk of MAP-cellen volledig ongedifferentieerde cel-

Ook hebben de meeste van deze volwassen stamcellen

len zijn - die zich dus in hetzelfde stadium bevinden als

niet meer de potentie om in het laboratorium einde-

embryonale stamcellen - of dat ze zich tijdens hun groei in

loos door te groeien. Na een aantal delingen neemt hun

de kweekcultuur ‘ont’-differentiëren. Maar dat ze enorm

delingskracht gevoelig af.

veel potentie hebben, daar is iedereen het over eens.
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de bronnen
Bloed bestaat uit verschillende celtypen,

dige beenmerg te herstellen én zich te

elk met hun eigen gespecialiseerde func-

ontwikkelen tot alle bloedcellen.

tie: rode bloedcellen vervoeren zuurstof

De tweede soort stamcellen in het been-

naar de weefsels; bloedplaatjes – afkom-

merg,

stig van megakaryocyten – helpen bij de

rijpen normaal uit tot bindweefselcellen.

stolling; en een hele reeks witte bloed-

Zij spelen een rol bij het in stand houden

lichaampjes

bevechten

de

mesenchymale

stamcellen,

binnengedron-

van de voorraad bloedvormende stam-

gen virussen, bacteriën of schimmels

cellen en helpen hen in hun rijping tot

en verwijderen dode lichaamscellen en

bloedcellen. De mesenchymale stamcellen

kankercellen. De meeste bloedcellen le-

zijn ook in staat om te differentiëren tot

ven slechts kort en moeten voortdurend

bot-, kraakbeen-, vet- en bindweefselcel-

worden vervangen. Tot vele miljoenen

len in andere organen. Injecteert men ze

cellen per seconde. Voor die vervanging

in een muizenblastocyst, dan vindt men

zorgen bloedvormende stamcellen uit

ze nadien terug in alle weefsels van het

het beenmerg. Experimenten met be-

muisje.

straalde proefdieren tonen aan dat
één enkele multipotente stamcel uit
het beenmerg in staat is om het volle-

Foetale stamcellen … navelstrengbloed en andere weefsels

circuleren vrijelijk door het bloed en hebben zich vooral

Kloneren

der van een dra-

genesteld in lever en milt. Onmiddellijk na de bevalling

De term kloneren slaat op het tot stand brengen van

gerdier

Enigszins op de wip tussen stamcellen uit echt ‘volwas-

kan foetaal bloed dat nog in de placenta en de navel-

genetisch identieke organismen door middel van

geplaatst. Uit een

sen’ weefsels en uit blastocysten zitten de stamcellen

streng is overgebleven, op een eenvoudige manier

ongeslachtelijke voortplanting. De bekendste manier om

beperkt

afkomstig uit foetussen en navelstrengbloed. In de orga-

worden verzameld.

dit te doen, is via kerntransplantatie. Dat is ook de wijze

van deze embryo’s

nen van foetussen - onder meer in de hersenen - zitten

Stamcellen uit dit navelstrengbloed hebben méér groei-

waarop Dolly en talrijke andere dieren werden gecreëerd 6.

groeit een dier dat

veel meer stamcellen dan een tijdje na de geboorte. Het

potentieel dan de klassieke beenmergstamcellen van

Men transplanteert de kern van een volwassen cel van

genetisch identiek

is echter duidelijk dat het gebruik van deze stamcellen

volwassenen. In één ‘portie’ navelstrengbloed zitten

het dier waarvan men een kopie wil maken,

is aan het dier dat

voor therapeutische doeleinden een beladen thema is,

meestal voldoende stamcellen om bijvoorbeeld het

in een eicel waaruit de kern werd verwij-

zijn kern doneer-

omwille van de ethische problematiek er rond. Bovendien

beenmerg van een kind met leukemie volledig te ver-

derd. Geholpen door een flinke stroomstoot

de. De hele proce-

zal ook de beschikbaarheid van stamcellen uit foetussen

vangen. Voor een volwassene met leukemie is ongeveer

slaagt de eicel er blijkbaar in om de gedif-

dure wordt reproductief kloneren genoemd. Theoretisch

zeer wisselend zijn.

een drievoudige hoeveelheid nodig.

ferentieerde kern van de donorcel te ‘ont’-

is de procedure ook op mensen toepasbaar7.

Minder problematisch als stamcelbron is navelstreng-

Er zijn aanwijzingen dat ook de navelstreng zelf een rijke,

differentiëren of te herprogrammeren.

bloed. De bloedvormende stamcellen bevinden zich bij

potentiële bron van stamcellen zou zijn. De toekomst zal

Sommige van deze kerngetransplanteerde

de geboorte immers nog niet in de beenmergholten. Ze

dit verder uitwijzen.

eicellen ontwikkelen zich tot embryo’s
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(blastocysten) en kunnen in de baarmoe-

worden
aantal
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beloften en realisaties
Therapeutisch

behandelen. Omdat het gaat om een therapie met eigen

ren een menselijke embryonale stamcellijn te maken. De

toekomst te kijken.

Via deze techniek is het echter (theoretisch) ook

cellen (een autologe transplantatie) bestaat er geen ge-

Zuid-Koreaanse onderzoeker Woo-Suk Hwang heeft dat

Een overzicht van wat stamcellen nú en in de toekomst

mogelijk om van iedere persoon lichaamseigen embry-

vaar voor afstoting. Een tweede, evenzeer nog theore-

wel ooit geclaimd, maar dat bleek bedrog. Hij moest eind

kunnen brengen.

onale stamcellen te produceren. Men spreekt dan van

tische, mogelijkheid voor een autologe transplantatie

2005 zijn publicaties terugtrekken en aftreden als hoog-

therapeutisch kloneren. De blastocyst die ontstaat na

bestaat uit de isolatie van lichaamseigen stamcellen die

leraar aan de Universiteit van Seoul en als hoofd van het

kerntransplantatie, wordt in dat geval niet teruggeplaatst

in het lab worden gedifferentieerd tot zenuwcellen die

Center for Embryonic Stem Cell Research van Zuid-Korea.

Modelsysteem voor groei,
ontwikkeling en ziekte

in een baarmoeder maar dient als bron van embryonale

vervolgens worden ingeplant (linkerzijde figuur). Of deze

De ‘zaak Hwang’ werd een van de grootste fraudezaken

Stamcellen kunnen fungeren als modelsysteem voor

stamcellen. Een volgend scenario behoort dan tot de mo-

strategie ooit mogelijk wordt met stamcellen uit been-

uit de geschiedenis van de moderne wetenschap en be-

celdifferentiatie en voor de eerste fasen van de mense-

gelijkheden: iemand met een degeneratieve ziekte - bv.

merg of uit andere organen, is vandaag nog lang niet

tekende een enorme klap voor alle stamcelonderzoekers.

lijke ontwikkeling. We weten nog relatief weinig over de

de ziekte van Parkinson - staat een huidcel af waaruit via

duidelijk.

Een klap die tot op de dag van vandaag nazindert .

fundamentele biologie van deze processen. Het meeste

8

kerntransplantatie een blastocyst opgroeit (rechterzijde

wat we weten, is afkomstig van onderzoek op mense-

figuur). De embryonale stamcellen hieruit worden in het

Koreaanse fraude

Hooggespannen verwachtingen

lijke embryo’s die werden afgestoten of uit experimen-

lab opgekweekt en gedifferentieerd tot hersencellen die

Tot nu toe is echter niemand erin geslaagd - althans voor

De verwachtingen rond stamcellen zijn hooggespannen.

ten met embryo’s van proefdieren, vooral muizen. Maar

bij de patiënt worden ingespoten om zijn Parkinson te

zover bekend - om met behulp van therapeutisch klone-

Vooral de beloften rond celtherapie worden breed uitge-

dat laatste heeft zijn beperkingen: muizenembryo’s

smeerd in de media en vinden gretig aftrek bij het brede

verschillen nogal sterk van menselijke embryo’s wat de

publiek. Zeker bij patiënten en hun familieleden voor wie

overdraagbaarheid van onderzoeksresultaten beperkt.

de hoop op een toekomstige stamceltherapie soms de

Wetenschappers hopen dat ze via embryonale en andere

enige uitweg op beterschap of genezing lijkt.

stamcellen nieuwe inzichten verwerven in processen als

Talrijke stamcelonderzoekers geloven echter dat de

infertiliteit, spontane zwangerschapsafbreking en het

werkelijke beloften van stamcellen eerder in hun gebruik

ontstaan van geboortedefecten.

liggen als modelsysteem voor het bestuderen van de

Stamcellen kunnen ook een in-vitromodel zijn voor diver-

menselijke embryologie en van ziekten, als instrument

se genetische aandoeningen en andere ziekten (zie inter-

voor toxiciteitsonderzoek of als aangrijpingspunt voor

view met prof. Van der Elst). Zo kunnen cellen afkomstig

de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Ze denken

van een embryo met een mutatie in het huntingtongen

dat dergelijke beloften veel meer binnen het bereik lig-

ons iets leren over wat er precies fout gaat in de hersen-

gen. Daarnaast is het best mogelijk dat stamcellen nog

cellen van patiënten met de ziekte van Huntington. Zelfs

heel andere toepassingen in zich dragen, waarvan we

therapeutisch kloneren kan in die optiek zijn nut bewij-

ons vandaag nog niet bewust zijn. Ook wetenschappers

zen: een cel van een patiënt met een (genetische) aan-

beschikken immers niet over een glazen bol om in de

doening kan via kerntransplantatie omgezet worden tot
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beloften en realisaties
voorbeeld niet op menselijke hartcellen

de potentie een waardevol geneesmiddel te worden dat

toekomstmuziek is. Toch bestaan ook vandaag al celthe-

worden getest. Eenvoudigweg omdat

bepaalde cellen beschermt of aanzet om te delen, ver-

rapieën die wel succes kennen: beenmergtransplantatie

er geen goede hartcellijnen bestaan.

gelijkbaar met epo voor rode bloedcellen. Indien we het

is een vorm van stamceltherapie die al veertig jaar wordt

Daarom moeten geneesmiddelenonder-

geschikte epo voor elke cel vinden, worden vele (ver-

toegepast bij mensen met leukemie. Dat verliep aanvan-

zoekers hun toevlucht nemen tot dierlijke

meende) toepassingen van celtherapie overbodig, net

kelijk met grote moeilijkheden, omdat men de immuni-

modellen. De werking van menselijke en

zoals epo voor patiënten met kanker of nierproblemen

teitsproblemen rond afstoting onvoldoende begreep

dierlijke hartcellen verschilt echter sterk.

de behoefte aan bloedtransfusies heeft teruggedrongen.

en niet kon behandelen. Vandaag kent de behandeling

Diverse geneesmiddelen in spe zijn dan

Naast testbank voor eiwittherapie, kunnen stamcellen

steeds meer succes. Ook de transplantatie van huidcel-

ook door preklinische testen geraakt,

ook een rol spelen in de screenings die farmaceutische

len bij brandwondenpatiënten is een voorbeeld van reeds

terwijl ze toch toxisch waren voor het

bedrijven vandaag opzetten om uit hun gigantische ban-

toegepaste celtherapie, terwijl ook de routinematige be-

menselijke hart. Soms met een fatale

ken met kleine moleculen biologisch actieve stoffen te

handeling van kraakbeenletsels met cellen nabij is.

afloop tot gevolg. Menselijke embryo-

selecteren.

nale stamcellen die men laat differentiëren tot hartcellen (maar ook tot andere

Celtherapie, de hoop

Wishing list
Vanuit een theoretisch standpunt zou men stamcellen kunnen

een blastocyst, waaruit embryonale stamcellen worden

celtypen) kunnen daarom een belangrijke bijdrage

De meest tot de verbeelding sprekende toepassing van

geïsoleerd. Deze stamcellen vormen perfect studiemate-

leveren tot een versneld en veiliger geneesmiddelen-

embryonale stamcellen is cel-, transplantatie- of regene-

riaal om na te gaan wat er op cellulair vlak fout loopt bij

onderzoek.

ratietherapie. Immers, tal van belangrijke ziekten bij de

		 (bv. bij bepaalde ernstige leverziekten, waarbij één

mens worden veroorzaakt door het afsterven of slecht

		 bepaaldgen ontbreekt, zou men de deficiënte cellen

functioneren van bepaalde celtypen. Insulineproduce-

		 kunnen vervangen door exemplaren die het betrokken

rende cellen in de pancreas bij diabetici, neuronen die

		 gen wél hebben);

de patiënt.

gebruiken voor
• het herstel van aangeboren genetische defecten

tel leveren tot een efficiëntere aanpak van kanker. Re-

Aangrijpingspunt voor
geneesmiddelenonderzoek

cent onderzoek toont aan dat de snelst delende en meest

Stamcellen kunnen ingezet worden om specifieke groei-

dopamine aanmaken bij de ziekte van Parkinson, retina-

weerbarstige cellen in een tumor kenmerken dragen van

of beschermingsfactoren op te sporen, om concreet de

cellen bij progressieve blindheid (retinitis pigmentosa en

stamcellen. Een betere kennis van stamcellen, kan een

nieuwe ‘epo’s’ voor lever-, hersen- of hartcellen op te

maculaire degeneratie), hartspiercellen na een infarct,

doorbraak betekenen in de behandeling van kanker.

sporen. Epo - de gangbare afkorting voor ‘erytropoëtine’

zenuwcellen in het ruggenmerg na een dwarsleasie en-

- is een lichaamseigen hormoon dat als sterke groeifac-

zovoort. Een succesvolle vervanging van deze cellen zou

Instrument voor bepaling toxiciteit

		 hartinfarct, chronisch hartfalen (hartdecompensatie),

tor de aanmaak van rode bloedcellen regelt. Ons lichaam

een levenslange genezing teweeg kunnen brengen.

		 nierfalen, leverfalen (cirrose), degeneratie van de

Stamcellen kunnen ook een bron zijn van cellen en

beschikt voor elk cel- en weefseltype over een specifieke

De hoop bij patiënten en familieleden op een toekom-

		 retina of de haarcellen in het oor en andere;

weefsels om de veiligheid van nieuwe geneesmiddelen

reeks hormonen en groeifactoren die op vergelijkbare

stige stamceltherapie is daarom groot, hoezeer het routi-

te testen. Vandaag kunnen nieuwe geneesmiddelen bij-

wijze de celgroei reguleren. Elk van deze factoren heeft

nematig gebruik van elk van deze therapieën nog (verre)

Het valt ook niet uit te sluiten dat stamcellen ons de sleu-
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• het herstel van verworven cellulaire defecten
		 bij ziekten waarbij één specifiek celtype onherroepelijk
		 beschadigd werd of versleten is geraakt en vervangen
		 zou moeten worden. Voorbeelden zijn de ziekte van
		 Parkinson, diabetes, dwarslaesies na ongevallen,

• de vervanging van defecte weefsels bij beenmerg		 ziekten of de aantasting van het afweersysteem;
• als immunologisch wapen tegen kanker;
STAMCELtechnologie 21
• als vehikel voor gentherapie;

		 en talrijke andere
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beloften en realisaties
Celtherapie, de obstakels

voldoende laat differentiëren. Toch blijft het afwachten

Grootschalige productie zonder contaminatie

driedimensionale structuur. Het is veel makkelijker om

De juiste cel voor elke therapie

in hoeverre deze culturen geen ongedifferentieerde cel-

Het opgroeien van stamcellen is geen sinecure. Zo

in het lab bloed- en huidweefsel op te kweken dan een

Geen enkele stamcelonderzoeker gelooft dat er één

len meer zullen bevatten.

moesten embryonale stamcellen tot voor kort op een

hart, lever of een nier. Bloed is een weefsel in suspensie

stamcel bestaat - embryonaal of volwassen - die de

Bijkomend probleem is dat de cellen die men wil gebrui-

‘feeder layer’ van muizen- of humane cellen worden

terwijl huid vooral een tweedimensionaal weefsel is.

optimale stamcel is voor alle celtherapieën. Embryonale

ken voor therapie vaak gedurende lange tijd in cultuur

gegroeid. Vandaag zijn hiervoor synthetische alterna-

Beide sluiten goed aan bij de huidige kweektechnieken

stamcellen bijvoorbeeld lijken redelijk efficiënt te diffe-

zijn gekweekt. Hierdoor kunnen subtiele genetische

tieven beschikbaar. Grootschalige productie blijft echter

in het laboratorium. Een lever opkweken vraagt naast

rentiëren tot kloppende hartspiercellen, terwijl volwas-

veranderingen ontstaan, die het gevaar op kankervor-

gecompliceerd en bovendien zijn bijna alle tot nu toe

een driedimensionale structuur ook een complexe

sen stamcellen hardnekkig weigeren deze differentiatie-

ming vergroten.

gemaakte stamcellijnen in contact gekomen met ma-

functionele opbouw van diverse celtypen - hepatocyten,

teriaal van dierlijke oorsprong (feeder layers of foetaal

steunweefsel, bloedvaten, afvoerkanalen etc. Zowel op-

stap te zetten. Andere lichaamscellen laten zich dan wel
weer gewillig kweken uit adulte stamcellen. Uiteindelijk

Allogeen versus autoloog

kalfsserum dat aan het cultuurmedium wordt toege-

groeien in 3D als het complexe samengaan van meerde-

zullen uiteenlopende factoren bij de celkeuze de door-

Indien vreemde stamcellen worden overgeplant in een

voegd). Dat maakt hen niet geschikt als ‘geneesmiddel’

re celtypen vormt voor celbiologen en weefselingenieurs

slag geven. Daarbovenop komen nog eens de ethische

lichaam (allogene transplantatie), kunnen ernstige tot

voor mensen. Het gevaar op overdracht van prionen,

nog een formidabele uitdaging.

(tegen)argumenten en criteria als beschikbaarheid,

levensbedreigende afstotingsreacties optreden. Net zo-

besmettelijke virussen of andere micro-organismen is

veiligheid van de gebruikte cellen, enzovoort.

als bij een orgaantransplantatie, loopt men het gevaar

immers reëel.

dat de persoon die de celtherapie ondergaat de getrans-

Van bench naar bedside
Lang niet alle factoren die de groei en differentiatie

Teratomen en kanker

planteerde cellen afstoot. Allogene transplantatie gaat

Complexe aandoeningen

van stamcellen beïnvloeden, zijn voldoende gekend

Het lijkt uitgesloten dat we ooit ongedifferentieerde em-

daarom meestal gepaard met het levenslang innemen

Stamcelonderzoekers betwijfelen of ze celtherapie ooit

om veilig en optimaal gebruik te maken van stamcellen

bryonale stamcellen als geneesmiddel zullen injecteren

van bepaalde immuniteitsonderdrukkende medicatie.

zullen kunnen inzetten voor meer complexe aandoenin-

als geneesmiddel. Er valt nog een boel fundamenteel

bij mensen. Onderzoek met proefdieren toont immers

Sommige onderzoekers zien hierin argumenten om zich

gen, waarbij diverse celtypen tegelijk worden aangetast.

onderzoek te verrichten, alvorens we de eigenschappen

aan dat embryonale stamcellen kunnen uitgroeien tot

vooral te concentreren op autologe (lichaamseigen) cel-

Een voorbeeld is dementie, met in hoofdzaak de ziekte

en het gedrag van stamcellen tot in de intiemste details

teratomen. Dit zijn goedaardige gezwellen die alle soor-

therapie. Dit zou kunnen betekenen dat we vooral het

van Alzheimer. Bij deze aandoening gaan niet alleen

zullen begrijpen. Sommige onderzoekers vinden het dan

ten weefselcellen bevatten: van haren, nagels en kiezen

onderzoek op volwassen stamcellen, of zelfs therapeu-

massaal veel cellen van verschillende oorsprong ver-

ook opmerkelijk hoe fundamenteel stamcelonderzoek

tot beenderen, stukjes darm, klieren en zenuwcellen.

tisch kloneren, moeten voortzetten en het onderzoek

loren maar bovendien zorgen neerslaande eiwitketens

blijkbaar achterloopt bij de klinische toepassingen. Het

Voor een patiënt zou het allesbehalve prettig zijn om

op embryonale stamcellen op een lager pitje draaien.

voor het ontstaan van zogenaamde plaques en tangles

verdient volgens hen de voorkeur om eerst voldoende

zo’n gezwel in zijn lever of hersenen te krijgen.

Anderen voorspellen dan weer dat autologe transplan-

in de hersenen. De vorming van deze eiwitaggregaten

basis- en preklinisch onderzoek te verrichten (in het

Bovendien kan uit een teratoom een kwaadaardig

tatie voor de meeste aandoeningen onmogelijk zal zijn

kan niet worden tegengegaan met celtherapie.

laboratorium - de ‘bench’), vooraleer de stap naar de

gezwel ontstaan, een teratocarcinoom. Het gebruik van

bij gebrek aan geschikte of voldoende eigen stamcellen.

embryonale stamcellen voor therapie zal dus noodge-

Bovendien zou therapie met lichaamseigen stamcellen

3D

dwongen beperkt blijven tot cellen die men in het lab

een ongewoon dure zaak worden .

Een ander probleem vormt het groeien van cellen in een
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kliniek (‘bedside’) te zetten.
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Prof. dr. Catherine Verfaillie, Stamcel Instituut Leuven
Relatieve sterkte en zwakte van verschillende typen stamcellen

Embryonale stamcellen

Volwassen stamcellen

MAP-cellen

Pluripotent

Multipotent

Pluripotent – met uitzondering

		

van kloppende hartcellen

Grote self renewal-capaciteit –

Beperkte self renewal-capaciteit	Grote self renewal-capaciteit

cellen verouderen niet

– cellen verouderen

– cellen verouderen niet

Teratoomvorming	Geen teratoomvorming	Geen teratoomvorming
Bijna alle bestaande cellijnen zijn

Meeste bestaande cellijnen zijn

Cellijnen zijn (voorlopig) in

in contact geweest met

in contact geweest met

contact met dierlijke producten

dierlijke producten

dierlijke producten

Cultuur op grote schaal (nog)

Mogelijkheid cultuur op grote

Cultuur op grote schaal

moeilijk

schaal verschillend per cellijn

mogelijk

Allogene transplantatie

Zowel autologe als allogene

Allogene transplantatie

transplantatie mogelijk
Ethische bezwaren met 	Geen ethische bezwaren met	Geen ethische bezwaren met
betrekking tot het morele

betrekking tot het morele

betrekking tot het morele

statuut van het embryo

statuut van het embryo

statuut van het embryo
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Zeventien jaar bracht Catherine Verfaillie
door aan de universiteit van Minnesota
in Minneapolis (VS). Ze richtte er in 1999
het wereldvermaarde Stem Cell Institute
op. In 2005 besliste ze om terug te keren
naar de plaats waar ze haar opleiding
genoot: de Katholieke Universiteit Leuven. Verfaillie werd overtuigd door de
overredingskracht van haar voormalige
promotor, Marc Boogaerts én de toezegging van Vlaams
minister voor Wetenschap en Innovatie, Fientje Moerman,
die zorgde voor een vijf jaar durende basisfinanciering,
om het Stamcelinstituut Leuven (SCIL) uit te bouwen. Vandaag is het Instituut een jaar oud. Een jaar waarin kennis
en expertise uit de VS werd overgebracht, waarin nieuwe
mensen werden aangeworven - de onderzoeksgroep van
Verfaillie telt inmiddels al een kleine dertig medewerkers
- en waarin tal van samenwerkingsprojecten in de steigers
werden gezet.
“In mijn onderzoeksgroep gaan we in de eerste plaats na
hoe stamcellen beslissen om te vernieuwen of te differentiëren,” zegt Verfaillie. “Welke moleculaire processen in die
allereerste fasen bepalen of een stamcel een botcel dan wel
een levercel wordt, of helemaal niets doet en een stamcel
blijft. Sommige differentiatieprocessen - vooral de uitgroei
van stamcel tot hart-, bloedvat-, bot-, pancreas- of levercel
- willen we over heel de lijn bestuderen. Daarvan interesseren ons alle differentiatiestappen.” Verfaillie en haar team
willen immers zelf de groeirichting van stamcellen sturen,
en dan moet je de interne keuken van dat proces tot in de
fijnste details doorgronden. “We slagen er bijvoorbeeld al
in om cellen te maken die insuline kunnen produceren vertrekkende van MAPCs. We hopen daarmee ooit een doorbraak te forceren in de behandeling van diabetes. Maar
ook in andere celtypen zijn we geïnteresseerd.”
Dat Verfaillie in haar onderzoek vooral kiest voor volwassen
stamcellen heeft vooral een praktische reden: “Onze grootste expertise ligt bij de volwassen stamcel en dan nog voor-

al bij de MAP-cel en andere stamcellen uit het beenmerg.
Het heeft voor ons geen zin om in dit stadium de middelen
en kennis te versnipperen en in concurrentie te treden met
onderzoeksgroepen die sterk staan in embryonale stamcellen. Temeer daar er twintig kilometer van Leuven, aan de
VUB, een uitstekend embryonaal stamcellab is. Het is beter
met deze labs samen te werken, dan elkaar te beconcurreren.”
Samenwerken is overigens een rode draad die doorheen het
hele gesprek loopt: “Mijn onderzoeksgroep experimenteert
vandaag vooral met cellen in vitro, in de reageerbuis of de
cultuurfles. Om verder te geraken, hebben we ook expertise
nodig in onderzoek op levende modellen. We willen dat binnen het SCIL verder uitbouwen, door nieuwe groepsleiders
aan te werven, maar anderzijds vallen we ook terug op een
uitgebreid netwerk van externe samenwerking, zowel binnen als buiten de KULeuven.” Het SCIL heeft reeds gemeenschappelijke projecten met onderzoeksgroepen uit alle
Vlaamse universiteiten opgezet of er zijn actieve plannen
hiervoor in die richting. En verder zullen ook de banden met
de bedrijfswereld worden aangehaald. Zo zal Athersys, het
Amerikaanse bedrijf dat de rechten op de MAP-cellen heeft,
ook in Vlaanderen neerstrijken. Een eerste medewerker is al
aangeworven, anderen zullen volgen.
Zelf vindt Verfaillie het onrealistisch om te verwachten dat
stamcellen morgen ‘alles’ zullen genezen. Stamceltechnologie is nog heel jong en de verwachtingen noemt ze te hoog
gespannen. “Het basisonderzoek dat we in het instituut
verrichten heeft weliswaar geen directe economische doelstelling, maar het is ook geen ‘onderzoek om het onderzoek’, geen ‘l’art pour l’art’. De uiteindelijke doelstelling is
uiteraard om mensen te helpen. Wij willen daartoe de basisstukken aanreiken, andere, meer klinisch georiënteerde
groepen, aan de KULeuven of elders, zullen het klinische
onderzoeksluik voor hun rekening nemen. De aanwezigheid
in België van systemen en mensen om het onderzoek op
het grensvlak van laboratorium en ziekenhuis te verrichten,
was zeker een drijfveer om terug naar België te komen.”
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Celtherapie...

gisteren, vandaag en morgen

Leukemie

vormen eveneens een excellente bron van multipotente

Sedert de jaren zeventig worden stamcellen, afkomstig

stamcellen. Zij kunnen zonder enig risico - noch voor de

uit beenmerg van vrijwillige donoren, gebruikt om patiën-

moeder, noch voor de boreling - geoogst worden. Sedert

ten met een ziek, vernietigd of door kanker overwoekerd

begin jaren negentig worden zij routinematig aangewend

beenmerg te genezen. Het principe is om via chemo- en

bij de behandeling van leukemie bij kinderen of ter cor-

radiotherapie het zieke beenmerg van de patiënt te ver-

rectie van aangeboren stoornissen van de bloedaanmaak

nietigen. Daarna spuit de arts gezonde bloedvormende

of van het afweersysteem (immuundeficiënties).

stamcellen van een donor in.11 Het oogsten van stamcellen bij de donor is vrij eenvoudig. Twee technieken komen
in aanmerking: hetzij onder verdoving beenmerg wegnemen uit het bot van de bekkenrand, hetzij uit het bloed,
na stimulatie met bepaalde groeifactoren die ervoor zorgen dat stamcellen tijdelijk uit beenmerg vrijkomen.
De transplantatie van beenmerg kan de genezingskansen
van leukemiepatiënten minstens verdubbelen en vormt
voor heel wat patiënten met lymfeklierkanker (lymfonen)
en myeloon (ziekte van Kahler) de enige kans op genezing.

Transplantatie

met

bloedvormende

stamcellen

behoort

dan ook definitief tot
de routineverworvenheden van de moderne
geneeskunde.
Stamcellen die aanwezig blijven in de
navelstreng

en

de

Huid
Ook de techniek om nieuwe huid te maken is ver gevorderd.12 Huidstamcellen van een patiënt met brandwonden kunnen in het laboratorium worden opgekweekt tot
nieuwe huid. Het is mogelijk om op die manier, vertrekkend van een beperkt aantal stamcellen, toch een relatief
groot verbrand huidoppervlak te behandelen.

moederkoek van de
pasgeboren
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baby,
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Celtherapie...

gisteren, vandaag en morgen

Ziekte van
Parkinson

Diabetes

worden ingepakt in een speci-

aan hartfalen lijden. Omdat

Bij type 1-diabetes

aal materiaal. Dit omhulsel is

de stamcellen van het hart

Bij de ziekte van Parkinson

kunnen de zoge-

erop gericht om de geprodu-

zelf de schade blijkbaar

sterven de zenuwcellen af

naamde ß-cellen in

ceerde insuline door te laten

niet spontaan kunnen her-

die in de zwarte hersenkern

de pancreas geen

maar tegelijk een barrière te

stellen, heeft men getracht

(substantia nigra) de stof

insuline meer pro-

vormen tegen afweercellen.

stamcellen te zoeken die

dopamine produceren. Do-

duceren. De stan-

De

deze

wel de potentie hebben zich

pamine is betrokken bij het

daardtherapie be-

strategie is het aanbod van

tot functionele hartspiercel-

doorgeven van signalen tus-

staat uit het toedie-

menselijke alvleesklieren via

len te ontwikkelen. Hierbij

sen zenuwcellen en is onder

nen van bijkomende

donatie. Dat is vele malen

wordt gedacht aan stamcel-

meer belangrijk voor een ge-

insuline. De laatste

kleiner dan de vraag. Moge-

len van het hart, stamcellen

coördineerde spierbeweging. In het verleden is ervaring

jaren wordt bij per-

lijk kunnen ß-cellen afgeleid

uit skeletspieren en stam-

opgedaan met transplantatie van cellen uit de hersenen

sonen met type 1-diabetes én een gestoorde nierfunctie,

van stamcellen of geïsoleerd

cellen uit beenmerg.

van geaborteerde menselijke foetussen. De resultaten

naast een niertransplantatie ook een pancreastransplan-

uit donordieren (xenotrans-

In het verleden werd een

waren gemengd: sommige patiënten lieten een verbete-

tatie uitgevoerd. Na de transplantatie moet de patiënt

plantatie) in de toekomst een

aantal

ring in het klinisch beeld zien, bij anderen verliep de re-

medicijnen gebruiken die afstoting van de nieuwe pan-

oplossing brengen.

waarin patiënten stamcellen

gulatie van de dopamineproductie veel minder optimaal

creas en nier moeten voorkomen. Omdat deze genees-

en traden ernstige bijwerkingen op. Daarnaast is er de

middelen op lange termijn ernstige bijwerkingen kunnen

Hartinfarct

belangrijke beperkende factor van de beschikbaarheid

vertonen, wordt bij diabetici zonder nierfalen, slechts in

Bij

gaan

diend. Hoewel er enige ver-

van voldoende foetussen en de precaire ethische situatie

heel zeldzame situaties een pancreastransplantatie over-

spiercellen verloren omdat

betering van de hartspier-

rond het gebruik van foetaal donormateriaal.

wogen.

het bloedvat dat deze spier-

functie leek op te treden,

De ziekte van Parkinson blijft nochtans het typevoor-

Met het vorderen van de medische wetenschap vroeg men

cellen van zuurstof voorziet,

werd helemaal geen bewijs

beeld van een neurologische aandoening waar (stam)cel-

zich af of het niet mogelijk was de insulineproducerende

geblokkeerd raakt. Zelfs in-

gevonden van het feit dat de

therapie in de toekomst succes kan boeken.

ß-cellen uit de pancreas af te zonderen en rechtstreeks

dien de patiënt op korte ter-

myoblasten zich omvormden

in te planten in de lever. Sinds enkele jaren heeft men

mijn het infarct overleeft,

tot hartspiercellen. Een bij-

hiermee op beperkte schaal ervaring. Ook in België wer-

kan de samentrekkingskracht

komende en zeer vervelende

den via het Belgisch Diabetes Register patiënten op deze

van de hartspier toch zwaar

bijwerking was het ontstaan

manier behandeld.14 Verder wordt op diverse plaatsen

ondermijnd zijn. Op langere

van

geëxperimenteerd met technieken waarbij de eilandjes

termijn gaat de patiënt dan

waardoor een gedeelte van

13
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achilleshiel

van

studies

opgezet

(myoblasten) uit hun eigen
een

hartaanval

skeletspieren kregen toege-

hartritmestoornissen,
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economische kansen voor vlaanderen

de patiënten medicijnen moest nemen of een interne de-

kraakbeen. Er zijn aanwijzingen dat deze ingreep het

Vlaanderen neemt volop deel aan het stamcelonderzoek.

fibrillator kreeg ingeplant.

meest zinvol is wanneer ze in een vroeg stadium van de

Alle Vlaamse universiteiten, alsook het Vlaams Inter-

Ook autologe stamcellen uit beenmerg worden inge-

kraakbeenafbraak gebeurt. Men verwacht dat deze be-

universitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) zijn in

zet om de hartspier te versterken na een hartinfarct.16

handeling in de loop van 2008 een plaats kan krijgen als

dit onderzoeksveld actief. Beenmergtransplantatie voor

Diverse kleinere, maar ook enkele middelgrote placebo-

gevestigde behandeling van artrose. In België zijn de af-

leukemie en huidtransplantatie voor brandwonden zijn in

gecontroleerde klinische studies werden opgezet. Ook in

deling reumatologie van de K.U.Leuven en het Leuvense

diverse hospitalen uitgegroeid tot routinehandelingen.

België met onder meer de K.U.Leuven, het OLV-Ziekenhuis

bedrijf Tigenix pioniers op dit vlak.

Verscheidene universitaire ziekenhuizen, maar ook an-

15

in Aalst en het Virga-Jesse Ziekenhuis in Hasselt. De resul-

dere, zijn betrokken in klinisch onderzoek naar diverse

taten van deze studies laten eerder een gemengd beeld

vormen van (stam)celtherapie.

zien. In ieder geval blijken ook hier de gebruikte stam-

Alhoewel dit onderzoeksdomein relatief nieuw is en de

cellen niet te differentiëren tot functionele hartspiercel-

technologische activiteiten nog lang niet volledig ont-

len. De huidige hypothese is dan ook dat als er al sprake

wikkeld zijn, kent Vlaanderen naast academisch onder-

heeft zijn hoofdzetel in Leuven. Dochtermaatschap-

kan zijn van enige functionele verbetering, die eerder te

zoek toch ook een belangrijke kiem van industriële ac-

pijen zijn gevestigd in Dublin (Ierland) en New York

danken is aan de aangroei van nieuwe bloedvaten of het

tiviteit rond stamceltherapie. Die is enerzijds gericht op

(VS). De onderneming is genoteerd op Euronext

gevolg van groeifactoren die door de stamcellen worden

de aanmaak en distributie van stamcellen, voor louter

Brussels.

vrijgegeven. Alleen meer fundamenteel onderzoek, meer

onderzoeksdoeleinden en anderzijds op de ontwikkeling

research op diermodellen en uiteindelijk grootschaliger

van innovatieve therapieën op basis van stamcellen.

• Tigenix - www.tigenix.com 		 werd opgericht in 2000 als spin-off van de univer-

studies kunnen voldoende inzicht brengen in de intrinsieke meerwaarde van deze behandeling. Alleszins blijft

De Vlaamse bedrijven met belangrijke activiteiten op het

		 siteiten van Leuven en Gent. Het bedrijf heeft zijn

onduidelijk welk type cellen verantwoordelijk is voor het

vlak van stamcellen zijn:

		 hoofdzetel in Leuven en een dochteronderneming

• ThromboGenics - www.thrombogenics.com -

		 in New York (VS). Tigenix richt zich op de ontwik-

		 een biofarmaceutisch bedrijf dat zich in hoofdzaak

		 keling van innovatieve cellulaire behandelingen voor

		 toelegt op de ontwikkeling van geneesmiddelen

		 beschadigde en door artrose aangetaste gewrichten.

Kraakbeenletsels

		 voor de behandeling van aandoeningen van het

		Het meest geavanceerde product dat Tigenix

Het principe van kraakbeentransplantaties berust op

		 bloedvatenstelsel. Daarnaast is het actief in het

		 vandaag in ontwikkeling heeft, is ChondroCelect,

het wegnemen van gezonde kraakbeencellen bij de pa-

		 kweken en op de markt brengen van muizenstam-

		 een innovatief medicinaal product op basis van

tiënt, het verder opkweken ervan in het laboratorium en

		 cellen voor onderzoek en/of voor de identificatie

		 patiënteigen cellen om letsels van het kniekraa

vervolgens het implanteren ter hoogte van het kraak-

		 van nieuwe geneesmiddelen. ThromboGenics wordt

		 been duurzaam te herstellen. Het fase 3 klinisch

beenletsel. Daar kunnen de cellen uitgroeien tot nieuw

		 geleid door de Leuvense professor Désiré Collen en

		 onderzoek is zo goed als afgerond.

effect, wat hun optimale dosis is, hun precieze werkingsmechanisme en het ideale tijdstip van toediening.
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maatschappelijke aspecten

		 is een dochteronderneming van Innogenetics en

		 gevestigd in Mechelen, isoleert stamcellen uit

Ethische discussie over het gebruik
van ES-cellen

		 ontwikkelt producten voor actieve wondzorg.

		 navelstrengbloed en beenmerg om ze tegen betaling

Embryonale stamcellen worden afgezonderd uit em-

de procedure.

		 Lyphoderm™ bestaat uit gevriesdroogde huidcellen

		 op te slaan. De stamcellen kunnen later gebruikt

bryo’s die zich in het blastocyststadium bevinden. Door

Een tweede aspect is de directe (potentiële) betrokken-

		 van allogene (donorafgeleide) oorsprong en zal

		 worden voor autologe therapeutische toepassingen.

de aard van de experimentele procedure wordt hierbij

heid van elke persoon. Het stamcelonderzoek draagt de

		 binnenkort in een fase 3 klinische studie worden

		 Cryo-Save evalueert op dit ogenblik de mogelijk-

(doorgaans) het embryo vernietigd. Voor sommige men-

belofte in zich dat iedereen potentieel kan genieten van

		 opgenomen. Xcellentis, gevestigd in Gent, rondde

		 heden om adulte stamcellen, afkomstig uit navel-

sen een stap te ver, terwijl anderen er nauwelijks graten

zijn vruchten. We lopen immers allemaal een risico op

		 recent de overdracht van zijn activa naar het Britse

		 strengweefsel, in te zetten voor de behandeling van

inzien. Veel hangt af van het morele statuut dat men aan

diabetes, hartfalen, artrose, de ziekte van Parkinson of

		 Celltran af. Door die transactie heeft Celltran de

		 congenitale afwijkingen bij kinderen.

het embryo toekent. De discussie over het statuut van

ouderdomsblindheid. Als stamcelonderzoek voor deze

		 activa van Xcellentis verworven en ontvangt

het embryo is echter niet nieuw. Hetzelfde debat werd de

aandoeningen een oplossing aandraagt, worden we er

		Innogenetics een aandelenbelang van 51% in

voorbije dertig jaar al meermaals gevoerd in de context

allemaal beter van. Dat gevoel was minder aanwezig

		 Celltran.

van contraceptie, abortus, reproductieve geneeskunde

tijdens het debat over abortus of zelfs bij reproductieve

en andere.

geneeskunde. Als het op stamcelonderzoek aankomt zijn

Toch voegt het stamcelonderzoek een paar nieuwe di-

we met andere woorden allemaal belanghebbende (‘sta-

		 gelokaliseerd in Zellik, ontwikkelt en commerciali-

mensies toe. In de eerste plaats het principe van het

keholder’).

		 seert innovatieve therapieën voor diabetes. De

‘utilitarisme’ van het embryo: bij stamcelonderzoek en

		 primaire focus van het bedrijf is gericht op

stamceltherapie wordt het embryo ‘gebruikt’ als bron

Uiteenlopende visies

		 ß-cellen,

endocriene

van cellen, met de bedoeling om anderen te genezen. Het

Wat betreft de toelaatbaarheid van experimenten op em-

		 cellen uit de pancreas die verantwoordelijk zijn voor

embryo krijgt daarmee een ‘nuttigheidsfactor’, het wordt

bryo’s in vitro en daarmee ook het isoleren van embryo-

• Xcellentis - www.innogenetics.com -

• Cryo-Save - www.cryosave.com -

• Beta-Cell - www.beta-cell.com -

de

hooggespecialiseerde

een middel in plaats van een doel. Dit is in tegenstelling
met ivf, waar het embryo op zich precies het doel is van

		 de productie van insuline. Beta-Cell heeft een
		 preklinisch onderzoeksprogramma om de haalbaar		 heid van xenotransplantatie voor diabetes na te
		 gaan. Beta-Cell ontwikkelde zelf de technologie om
		 uit varkensfoetussen endocriene pancreascellen te
		 isoleren en deze met succes te transplanteren bij
		 muizen. Het bedrijf kon aantonen dat deze cellen in
		 staat zijn om het peil aan plasmasuiker bij immuun		 competente muizen te normaliseren.
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maatschappelijke aspecten
Prof. dr. Johan Braeckman, Vakgroep Wijsbegeerte en
Moraalwetenschap, Universiteit Gent
“Op een bepaald ogenblik kan een

- maar ook die ontwikkeling gebeurt geleidelijk.

ethisch debat in een patstelling te-

De waarde van het embryo wijzigt echter niet alleen

rechtkomen. Dat is zeker zo voor de

met de ontwikkeling. Zij is ook afhankelijk van de situ-

discussie rond het statuut van het men-

atie waarin het embryo zich bevindt en de doelstellingen

van het embryo zelf. Men kan echter ook met de beide

selijk embryo. Alle ethische elementen

waarvoor het werd aangemaakt. Zolang een vrouw een

die geen deel (meer) uitmaken van een reproductiepro-

aspecten rekening houden.

liggen op tafel en iedereen heeft zijn

ivf-procedure ondergaat en niet zwanger is, zullen alle

ject, zijn voor onderzoek toegankelijk, zoals embryo’s

Binnen de groep van de ‘internalisten’ kan men verschil-

- soms onwrikbaar - standpunt ingeno-

embryo’s die uit haar eicellen worden aangemaakt, de-

van andere dieren, onder de voorwaarde dat ze na het

lende deelgroepen onderscheiden: er zijn de ‘essentia-

men. Een standpunt dat gebaseerd is

zelfde (onschatbare) waarde hebben. Ingeval de vrouw

experiment vernietigd worden. Nog anderen zijn van me-

listen’ die vinden dat het statuut bepaald wordt door de

ning dat menselijke embryo’s steeds een zeker respect

intrinsieke kenmerken van het embryo en de ‘conventio-

verdienen en dat leidt de enen tot de opvatting (3) dat

nalisten’ die beklemtonen dat het statuut bepaald wordt

alleen experimenten op ‘overtallige’ of ‘restembryo’s’

nale stamcellen, stelt het Belgisch Raadgevend Comité

wordt door de intenties die anderen, in casu de ouders

voor Bio-Ethiek dat er grosso modo vier standpunten

ermee hebben. De ‘internalisten’ laten hun opvatting

bestaan. (1) Experimenten op embryo’s zijn totaal ontoe-

over het statuut vooral bepalen door karakteristieken

laatbaar. (2) Embryo’s in vitro (ongeacht hun oorsprong)

op fundamentele levenswaarden.

zwanger raakt, vermindert de waarde van de niet-inge-

Zelf heb ik de indruk dat er in onze samenleving toch een

plante embryo’s terwijl dat van het embryo in de baar-

breed draagvlak is voor de morele attitude om de waarde

moeder van dag tot dag toeneemt. Verder zie je dat voor

van het embryo contextueel en intentioneel te bekijken.

sommige ouders, bij wie aan de kinderwens is voldaan,

door conventie binnen een maatschappij. Volgens een

Je kan, in mijn visie, aan het embryo geen absolute waar-

de waarde van de restembryo’s bijna tot nihil is terugge-

(van een stopgezet reproductieproject) toelaatbaar zijn,

ander criterium ziet men aan de ene kant diegenen die

de toekennen. Er is wel een graduele toename in waarde.

vallen. De meesten nemen zelfs niet eens meer de moeite

anderen besluiten dat (4) men ook embryo’s tot stand

duidelijke scheidingslijnen vastleggen voor het ingaan

Een pas bevruchte eicel heeft een lagere waarde dan

om te reageren als het ivf-centrum hen vraagt wat er

mag brengen met het oog op experimenten, indien de

van een bepaald statuut: we noemen ze ‘fixisten’, en an-

een embryo, dat op zijn beurt een lagere waarde heeft

moet gebeuren met de ingevroren restembryo’s.

restembryo’s voor het experiment niet geschikt zijn.

deren die een continue, graduele ontwikkeling vaststel-

dan een foetus enzovoort. In die toename in waarde is

Met betrekking tot het stamcelonderzoek lijkt het mij

Bij het onderzoek van de principiële ethische opvattingen

len: ‘gradualisten’. (Tussen deze criteria en deelgroepen

er geen plotse kwalitatieve sprong, je kan wel verwijzen

daarom redelijk dat er in de toekomst een breed draag-

inzake het statuut van het embryo die tot deze conclusies

zijn tussenvormen mogelijk).19

naar bepaalde ontwikkelingen die daarmee gekoppeld

vlak zal bestaan voor het gecontroleerde aanmaken van

zijn - de ontplooiing van het zenuwstelsel bijvoorbeeld

embryo’s, voor therapeutische doeleinden. Tenslotte gaat

leiden, stelt het Comité vast dat aan deze vier praktische

het hier over een mogelijk levensreddende therapie. Een

richtlijnen geen vier duidelijke fundamentele posities
beantwoorden. Bovendien wordt het opstellen van een
samenhangend overzicht nog bemoeilijkt door het feit
dat sommige posities alleen betrekking hebben op het
embryo in vitro, terwijl andere hun fundering juist zoeken
in een totaalconcept betreffende het statuut van embryo
en foetus samen.
Men kan een eerste onderscheid maken tussen wat men
‘externalisten’ en ‘internalisten’ zou kunnen noemen. De
eersten, ook wel aangeduid als ‘intentionalisten’, vinden
dat het statuut van het embryo in vitro alleen bepaald
STAMCELtechnologie 34

absoluut ‘njet’ tegen stamceltherapie met als argument

Stamcelonderzoek creëert naast medische hoop
en verwachtingen, ook ethische en beleidsmatige
controverses. Vaak lopen die gelijk met andere gebieden waarin het biomedisch onderzoek vorderingen
maakt.
Voorbeelden zijn
• de uitvoering van basis- en klinisch toegepast
		 onderzoek volgens ethische gedragsregels;
• een billijke allocatie van (financiële) middelen;
• gelijke en laagdrempelige toegang tot gezond		 heidszorg voor iedereen;
• intellectuele en eigendomsrechten;

• afleggen van verantwoording en rekenschap
		 ten opzichte van de samenleving, patiënten,
		 donoren
• …
Tot nog toe, stond echter vooral het morele en
juridische statuut van het menselijk embryo centraal
in de maatschappelijke discussie over stamcellen.
Dat statuut bepaalt immers de toelaatbaarheid van
het afzonderen van embryonale stamcellen, bedoeld
voor onderzoek of therapie, uit prille embryo’s
(blastocysten).

dat embryo’s een intrinsieke waarde hebben die gelijk is
aan de waarde van bijvoorbeeld een volwassen, zieke
persoon, lijkt mij niet goed verdedigbaar. Aangezien de
waarde van een embryo niet intrinsiek, maar contextueel en intentioneel is, en aangezien de doeleinden van
stamcelonderzoek potentieel zeer waardevol zijn, vind ik
de aanmaak van stamcellen voor onderzoek gerechtvaardigd.”
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Middenpositie en alternatieven

worden aangetrokken uit landen die een hoger bescher-

ingrepen gericht op de selectie of verbetering van niet-

stamcelonderzoek, hebben in verschillende van onze

In een poging om potentieel levensreddend onderzoek

mingsniveau nastreven.

pathologische genetische kenmerken van de menselijke

buurlanden geleid tot wetswijzigingen. In de nationale

niet te blokkeren en het embryo toch een mate van be-

De embryowet legt in de eerste plaats de voorwaarden

soort (art. 5) en reproductief kloneren (art. 6). Tenslotte

embryowetgevingen kunnen ruwweg vier verschillende

schermwaardigheid te bieden, streven overheden in

vast voor onderzoek op restembryo’s die werden aange-

blijft het materiële toepassingsgebied van de embryo-

standpunten onderscheiden worden.24 Het eerste betreft

veel landen naar een wetgeving die een aanvaardbare

maakt voor in-vitrofertilisatie - de zogenaamde overtal-

wet niet beperkt tot embryo’s in vitro, maar strekt het

een algemeen verbod op embryo-onderzoek, inclusief

tussenpositie inneemt. Aan de andere kant trachten we-

lige embryo’s (art. 3). De wet maakt het ook mogelijk om

zich uit tot geslachtscellen, embryonale stamcellen (art.

het embryonaal stamcelonderzoek. Dit standpunt werd

tenschappers de ethische problematiek te omzeilen door

nieuwe embryo’s in vitro aan te maken, enkel en alleen

5,3°) en geslachtsceldonoren (art. 8).23 De wet voorziet

onder meer verdedigd in Italië, Oostenrijk, Polen, Noor-

naar embryosparende alternatieven te zoeken: manieren

met het oog op verbruikend wetenschappelijk onderzoek,

ook uitdrukkelijk dat de onderzoeker elk experiment

wegen, Denemarken en Ierland. Een tweede standpunt

om toch ES-cellijnen te creëren, waarbij geen levensvat-

op voorwaarde evenwel dat geen evenwaardige alterna-

op embryo’s voorafgaandelijk moet voorleggen aan het

gaat een compromis aan: embryo-onderzoek wordt

bare embryo’s vernietigd worden.

tieven voorhanden zijn om het doel van het onderzoek

plaatselijk ethisch comité van de betrokken universitaire

verboden maar de import en het gebruik van embryonale

te bereiken (art. 4). Dit artikel impliceert dat ook thera-

instelling en aan de Federale Commissie voor Medisch

stamcellen, verkregen uit overtallige embryo’s die vóór

peutisch kloneren in prin-

en Wetenschappelijk On-

een bepaalde datum werden geïsoleerd, wordt toegela-

In België wordt onderzoek op menselijke embryo’s in

cipe wordt toegestaan.

derzoek op Embryo’s in

ten. Deze opvatting werd gehuldigd in de Duitse stamcel-

20

vitro geregeld door de gelijknamige wet van 11 mei 2003

Er wordt in de Belgische

vitro, die begin 2006 werd

wet. Een derde opvatting biedt ruimte voor embryonaal

, afgekort als de embryowet. De directe aanleiding voor

embryowet met andere

geïnstalleerd.

stamcelonderzoek op overtallige embryo’s gedurende

deze wet was de totstandkoming in 1997 van de Con-

woorden een duidelijk on-

ventie Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad

derscheid gemaakt tussen

Europese context

ling. De Nederlandse Embryowet, de herziene Franse

van Europa. Deze Conventie poogt de bestaande regels

overtallige embryo’s af-

In een aantal sociologisch

Bio-ethiekwetten maar ook Finland, Zweden, Spanje en

met betrekking tot ethiek in relatie tot biogeneeskunde

komstig uit een program-

en demografisch aan Bel-

Griekenland hebben zich achter dit standpunt geschaard.

in de verschillende lidstaten van de Raad van Europa, te

ma voor medisch begeleide

gië gerelateerde Europese

In een vierde visie wordt zowel embryonaal stamcelon-

harmoniseren. Deze regels hebben een gemeenschappe-

voortplanting en embryo’s

landen, was men reeds

derzoek op overtallige embryo’s als therapeutisch klone-

lijke bron van inspiratie: de vrees dat diepgaande weten-

aangemaakt voor onder-

eerder tot wetgeving op

ren - onder voorwaarden - toegelaten. De embryowetge-

schappelijke ontwikkelingen, toegepast in de biologie en

zoeksdoeleinden. Verder

dit terrein overgegaan,

ving in het Verenigd Koninkrijk en de recente Belgische

geneeskunde van hun oorspronkelijk doel worden afge-

komen in de wet talrijke

hetgeen

embryowet hebben zich bij die visie aangesloten.

wend en een gevaar gaan vormen voor de samenleving.

(be)handelingen aan bod

embryowet zeker heeft

De Europese Unie lijkt er voor te kiezen om de regel-

De verschillen in beschermingsniveau tussen de lidstaten

waaraan embryo’s in vitro

beïnvloed. Nationale wet-

geving inzake bio-ethische kwesties vooral onder de

kunnen immers leiden tot het ontstaan van aantrekke-

niet kunnen worden on-

geving is echter niet sta-

bevoegdheid van de lidstaten te laten vallen. Bij de

lijke ‘bio-ethiekparadijzen’ waar minder strikte regels

derworpen, onder andere

tisch. Nieuwe toepassin-

voorstelling van het ‘Rapport over het Onderzoek aan

gelden, waardoor patiënten, artsen en onderzoekers

eugenetica of medische

gen, zoals embryonaal

Menselijke Embryonale Stamcellen’ erkende de toenmalige

Belgische embryowet

21
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de eerste veertien dagen van de menselijke ontwikke-

de

Belgische
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Europese commissaris voor wetenschappelijk onderzoek,

embryo’s die reeds vernietigd wer-

embryo’s toe. Californië en New Jersey tenslotte hebben

grammeren van volwassen cellen, zonder tussenkomst

Philippe Busquin, het bestaansrecht van een breed scala

den. In de eerste helft van 2006

een wetgeving die de specifieke aanmaak van embryo’s

van een eicel, waardoor er helemaal geen ‘levensvat-

van regels en ethische paradigma’s op het gebied van

trachtte het Amerikaanse Congres

voor onderzoeksdoeleinden wél toelaat, zowel met be-

baar’ embryo ontstaat of ze opteren voor het gebruik van

het onderzoek met menselijke embryonale stamcellen.

de regeling te versoepelen door

hulp van ivf als in het therapeutisch kloneren. In de ove-

eicellen van dieren.

De uitdaging bestaat erin, volgens de commissaris, om

onderzoek op restembryo’s toch

rige 35 staten zijn wel wetsvoorstellen ingediend maar

Tot

door middel van dialoog uit te zoeken hoe wij binnen de

financieel te ondersteunen. Dit

vooralsnog is elke vorm van embryo-onderzoek in privé

ivf-embryo’s van ‘slechte kwaliteit’ te gebruiken. Dit zijn

Europese onderzoeksruimte een hechte samenwerking

stuitte echter op het veto van pre-

biotechnologiebedrijven toelaatbaar.27

embryo’s die normaal nooit zouden ingeplant worden

kunnen stimuleren en speerpuntonderzoek kunnen be-

sident George W. Bush.

vorderen dat vruchten afwerpt voor de Europese burger

In tegenstelling tot het openbaar

Embryosparende alternatieven

en tegelijk de nationale regels en waarden in ere kunnen

gefinancierd onderzoek, dienen

Recent werden door onderzoekers diverse alternatie-

houden.

particulier

onder-

ven voorgesteld om embryonale stamcellijnen af te lei-

Een therapeutisch broertje redderbaby’s

Ook wat de onderzoeksgelden betreft, schuift Europa een

zoeksprojecten zich niet te hou-

den, zonder dat hierbij embryo’s vernietigd worden.28 29

Redderbaby’s zijn het resultaat van in-vitrofertilisatie

deel van de verantwoordelijkheid door naar de nationale

den aan deze richtlijnen. Niet-fe-

Zo werd voorgesteld om uit een achtcellig embryo één

(ivf), gecombineerd met pre-implantatie genetische di-

overheden. Europese onderzoeksgelden voor stamcelon-

deraal gefinancierd embryonaal

of twee cellen af te zonderen en deze te gebruiken als

agnose (PGD). Deze PGD heeft als doel die ivf-embryo’s

derzoek blijven nog wel beschikbaar, maar mogen niet

stamcelonderzoek is verder on-

bronmateriaal voor het opzetten van embryonale stam-

te selecteren die een weefseltype hebben, compatibel

besteed worden aan kloneeronderzoek of het vernietigen

derworpen aan de wetgeving van

cellijnen. De resterende zes of zeven cellen uit het

met dat van een broertje of zusje dat leidt aan een ziekte

van embryo’s. Lidstaten die om principiële redenen tegen

de betrokken staat. Slechts 15 van

embryo zouden verder kunnen ontwikkelen tot een nor-

en alleen kan gered worden met cellen van een geschikte

stamcelonderzoek zijn kunnen door de rest van Europa

de 50 staten hebben wetten goed-

male blastocyst, net zoals bij pre-implantatie genetische

donor. Omdat die donor niet wordt gevonden, kan het

echter niet gedwongen worden om stamcelonderzoek

gekeurd om verbruikend embryo-

diagnostiek gebeurt.

‘creëren’ van een ‘baby op maat’ een alternatief zijn. Het

alsnog nationaal te subsidiëren.

onderzoek door particuliere orga-

Een andere mogelijkheid is om niet-levensvatbare blas-

navelstrengbloed dat, zonder gevaar voor de baby, bij de

nisaties uitdrukkelijk te regelen.

tocysten te creëren door een somatische cel, waarin

geboorte kan geoogst worden, dient dan als bron van

De Verenigde Staten

Elf staten verbieden elk soort van

een genetische groeifout is aangebracht, te laten sa-

stamcellen om een transplantatie uit te voeren, zoals bij

In de Verenigde Staten geldt de regeling dat onderzoeks-

experiment op embryo’s, inclusief

mensmelten met een lege eicel. Het embryo dat op deze

Charlie gebeurde (zie ‘De reddende engel’).

projecten die gebruik maken van ES-cellijnen die gemaakt

de vernietiging ervan ten behoeve

manier ontstaat, zou zich, omwille van zijn genetische

Redderbaby’s worden soms wel verkeerdelijk aangeduid

zijn ná 9 augustus 2001, niet langer in aanmerking komen

van ES-celonderzoek, twee andere

fout, nooit kunnen inplanten in de baarmoeder en uit-

met de term ‘designerbaby’s’. Er is in bovenstaande sce-

voor overheidsfinanciering. Door een uiterste gebruiks-

staten verbieden de creatie van

groeien tot een foetus. De stamcellen afgeleid van dit

nario’s echter in geen enkele fase sprake van een ‘de-

datum te kleven op ES-cellijnen wil de Amerikaanse over-

embryo’s via klonering maar laten

embryo dragen ook wel de fout, maar ze worden hierdoor

sign’-stap, wel van een selectiestap. Die selectie gebeurt

heid de vernietiging van embryo’s in de toekomst tegen-

wel de aanmaak van embryo’s via

niet gehinderd in hun normale functioneren.

op basis van immunologisch weefseltype en al of niet

gaan, maar toch nog enig medisch voordeel halen uit de

ivf en onderzoek op overtallige

Andere onderzoekers focussen zich op het direct herpro-

dragerschap van een genetische fout. Van selectie op
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bekostigde

slot

wordt

ook

voorgesteld

om

overtallige

omdat hun levensvatbaarheid sterk gehypothekeerd is.
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De reddende engel
Charlie was vier en leed aan een levensbedreigende
vorm van bloedarmoede. Om in leven te blijven moest
hij voortdurend aan de bloedtransfusie. Hij zou gebaat
zijn bij een beenmergtransplantatie, maar een geschikte donor was niet te vinden.
De ouders van Charlie zochten en vonden een oplossing: een nieuwe baby maken die donorcompatibel is
met Charlie. In het laboratorium werden verscheidene
embryo’s uit zaad en eicellen van het echtpaar gecreëerd om vervolgens uit die embryo’s één te kiezen dat
genetisch het beste paste bij Charlie. In 2003 bevalt
Charlies mama van baby Jamie. Jamie is de eerste
‘redderbaby’. Stamcellen uit het navelstrengbloed van
Jamie worden gebruikt als transplantaat voor nieuw
beenmerg van Charlie. Een jaar na de behandeling
verklaren de artsen Charlie officieel ‘genezen’ van zijn
bloedziekte.
Tv-reportage ‘De reddende engel’ uitgezonden door onder meer
Canvas (2003) en belicht in diverse media.

Dr. Bart Hansen, Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht,
Katholieke Universiteit Leuven.
landers. Logisch, want de bloedziekten waarvoor men
babydonoren op maat kan verwekken, komen beduidend

zoals soms wordt voorgesteld, is in het geheel geen sprake. De redderbaby’s van vandaag hoeven dus geen eerste

uiteindelijk niet geneest? Zijn ouders dan nog in staat

breidere en meer genuanceerde ethi-

om voldoende zorg – zowel pedagogisch als economisch

vaker voor in mediterrane landen dan in België. Het gaat

sche analyse dan tot nu toe werd ver-

– op te brengen voor beide kinderen? Of wat als het zieke

richt”, meent Hansen. “We leggen aan

kind zelfs overlijdt? Welke invloed heeft dit op de relatie

om aangeboren ziekten als thalassemie, sikkelcelanemie

ouderparen de aartsmoeilijke taak op

ouder-redderkind?

en immuunziekten. Met een bloedtransfusie van een ge-

om de baatzuchtige behoefte aan een

In de bredere ethische analyse moet ook aandacht gaan

schikte donorbroer of -zus maken kinderen die aan zo’n

compatibele stamceldonor voor hun

naar de arts en de toekomstige donorbaby, aldus Hansen.

ziekte lijden 75 tot 90 procent kans op genezing. Bij niet-

ziek kind te overstijgen in de richting

Het artsenteam moet zich hoeden voor een zekere thera-

van een ethisch gekwalificeerde kinderwens. Vervolgens

peutische verbetenheid die ‘datgene wat technologisch

gaan we na hoe oprecht die kinderwens is. Hierbij kan

haalbaar is’ laat prevaleren op ‘wat menselijk het meest

men zich echter de vraag stellen wie over voldoende

wenselijke is’. “Bovendien moeten we anticiperen op de

(psychologisch) inzicht en autoriteit beschikt om uit te

beleving van de toekomstige donor om hem of haar te-

een redderbaby te verwekken, als deze baby ook echt

maken of dit nieuwe kind werkelijk gewenst is.”

gemoet te treden in de specifieke gevoeligheden die ge-

welkom is in het gezin. Het redden van een ander kind -

Evenmin volstaat het volgens de Leuvense ethicus om

paard gaan met deze bijzondere vorm van reproductie.”

hoe nobel ook - mag zeker nooit de enige bestaansreden

louter naar de intenties van het betreffende ouderpaar

Tot slot mag een adequate ethische analyse zich niet be-

van een kind zijn. Als wordt geoordeeld dat het nieuwe

te kijken. Er dient immers ook sprake te zijn van een

perken tot het microniveau. “Ik wil vooral de ‘sociaal on-

verantwoord ouderschap. “Zijn de relationele en fami-

bewuste trits’ vermelden van controleerbaarheid, tech-

liale draagkracht sterk genoeg om dit nieuwe leven tot

nocratie en intolerantie tegenover (negatieve) gevoelens

een volwassen persoon te laten uitgroeien? De confron-

van pijn en smart. Dat kan ertoe leiden dat men steeds

tatie met een zoon of dochter met een zware aandoe-

meer voor invasieve medische technieken opteert zonder

ning in combinatie met de psychologische problemen

zichzelf of de ander de ruimte te gunnen om een proces

die gepaard gaan met ivf en PGD zet de relatie tussen

van verwerking en betekenisverlening aan te vatten.”

erfelijke ziekten als leukemie is de genezingskans minder:
30 tot 50 procent.
Lokale ethische commissies geven alleen groen licht om

kind op zich niet welkom is, wordt de zaak herbekeken.
Daarom worden de ouders niet alleen door medici bijgestaan. In de voorbereidende gesprekken spelen ook psy-

oog- of haarkleur, intelligentie of potentiële schoonheid,

“Redderbaby’s vragen om een uitge-

chologen een belangrijke rol. Als zij de vraag van de ouders niet voldoende ‘rijp’ vinden, wordt ze afgewezen.

de ouders erg onder druk.” Maar wat als het zieke kind

opstap te zijn naar toekomstige ‘kinderen op bestelling’
bij wie we een reeks eigenschappen op voorhand kunnen
vastleggen.

Weefselbanken –
manke regelgeving
Het domein van de cel- en weefseltherapie is niet alleen

Gewenst kind

op medisch-technologisch en ethisch vlak maar ook op

Ook in Vlaanderen, met name in het Academisch Zieken-

het gebied van regelgeving nog volop in ontwikkeling. Er

huis van de VUB, zijn al redderbaby’s geboren. De meeste

bestaat wetgeving op diverse niveaus inzake bloedafna-

koppels die bij de VUB aankloppen zijn evenwel buiten-

me, menselijke organen, eicellen en embryo’s in vitro. De
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rode draad in die wetgeving is doorgaans dat het menselijk lichaam en de delen ervan geen ding of geen goed
zijn dat je zomaar economisch kan en mag exploiteren.
Men kan er bijgevolg geen contract over afsluiten, men
kan het niet kopen of verkopen. Juridisch gezien is men
dus geen eigenaar van zijn/haar lichaam. Wel wordt algemeen erkend dat een donor zeggenschap heeft over wat
er al dan niet met zijn lichaamsmateriaal wordt gedaan.
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van de voorwaarden van informed consent, vrijwillige en

Voortbouwend op EU-richtlijnen – Vlaamse industrie

kosteloze donatie en bescherming van privacy), hiermee

in het nauw

geen winst mogen nastreven als zij erin slagen om een

De huidige wetgeving in België rond het gebruik van cel-

meerwaarde creëren door de cellen te bewerken, te mo-

len voor therapie is in de eerste plaats gebaseerd op de

dificeren, er stoffen uit extraheren enzovoort.

bestaande transplantatiewetgeving. Anderzijds zijn er
enkele EU-richtlijnen, met als voornaamste 2003/6331 en
2004/2332. De eerste regelt de gemeenschapscode voor
humane geneesmiddelen, de tweede formuleert de ver-

De wetgever erkent daarnaast principes als het ‘recht op
leven’, de ‘fysieke integriteit’ en het ‘zelfbeschikkingsrecht over het lichaam’.30
Bij donatie speelt daarom vrijwilligheid, privacy en geïn-

eisten voor de veiligheid en kwaliteit van menselijke cellen en weefsels voor toepassing op de mens.

Dr. Els Vanheusden,
FlandersBio

Voor wat betreft somatische celtherapie is in België de
omzetting gerealiseerd van EU-richtlijn 2003/63, maar

FlandersBio en de industri-

ook Tigenix zich genoodzaakt om tenminste een deel van

ële partners betrokken bij de

zijn activiteiten naar het buitenland over te brengen.

ontwikkeling van innovatieve

Als betrokken industrie streven we finaal naar een regle-

therapieën op basis van stam-

mentering waarin het belang van de patiënt optimaal

celtechnologie zijn van mening

wordt gediend en waarin zowel publieke weefselbanken

dat de omzetting van EU-richt-

als private instellingen hun ‘core business’ ten volle kun-

vandaag voor instellingen die cel- en weefseltherapie

lijn 2004/23 tot het prioritei-

nen uitoefenen. Hierbij moeten artsen en ziekenhuizen een

ontwikkelen een rechtsonzekere situatie. Die situatie

sel) ontvangt. Voor hem moet de kostprijs beperkt blijven

tenlijstje van de federale coali-

centrale rol blijven spelen in de interactie met de donoren,

leidt ertoe dat niet alleen de controverse rond de private

tot onkosten voor de medische zorgen, het ontwikkelen

tie moet behoren. Het over de verkiezingen heen tillen van

en verantwoordelijk zijn en blijven voor de afname. Er

dan wel publieke weefselbanken niet is opgelost (zie vol-

van de therapie, de opslag van het materiaal enz. maar

dit thema heeft tot gevolg dat voor de Vlaamse industrie

moet een zo goed mogelijke toegang worden gecreëerd tot

tot ver in 2008 een rechtsonzekere en discriminatoire situ-

(stam)cellen, zowel voor publieke als private instellingen,

gend hoofdstuk), ook bedrijven die zich toeleggen op de

atie blijft bestaan. Dat zal negatieve gevolgen hebben voor

terwijl ethische principes (vrijwillige kosteloze donatie, ge-

de verdere ontwikkeling van cel- en weefseltherapieën in

ïnformeerde toestemming, bescherming van privacy, veilig-

onze regio. Zo kon bijvoorbeeld Xcellentis geen statuut van

heid, kwaliteit, werkzaamheid en traceerbaarheid) voorop

in Europa weinig controverse.

weefselbank krijgen in België. Pas toen het begin oktober

moeten blijven staan. We streven ernaar dat dezelfde re-

volgens hen wel noodzakelijk is om hun activiteiten in

Het feit dat het lichaam geen goed is dat economisch ge-

met Celltran (UK) fuseerde, kreeg het in de UK als private

gels gelden voor de ontwikkeling van (stam)celtherapie,

Vlaanderen te kunnen voortzetten. Vandaag heeft de

ëxploiteerd mag worden, betekent echter niet dat derden

instelling wel dit statuut. Anderzijds verwacht Tigenix in

of deze nu van publieke of private oorsprong is en dat de

minister alleen publieke weefselbanken erkend. Daar-

die cellen of weefsels afgenomen hebben (mits naleven

de komende maanden de resultaten van haar fase 3 trial

Belgische regels harmoniëren met de regels in de ons om-

mee ontstaat volgens FlandersBio - de overkoepelende

met ChondroCelect, waarna dit bedrijf wenst over te gaan

ringende landen, zodat Vlaamse bedrijven dezelfde kansen

tot commercialisering. Indien het bedrijf echter op korte

krijgen als buitenlandse bedrijven.

formeerde toestemming een belangrijke rol. Bovendien
mag het menselijk lichaamsmateriaal nooit het object van
betaling zijn. Dus mogen de donoren enkel een vergoeding ontvangen gelijk aan de door hen geleden onkosten
en inkomstenderving. Hetzelfde geldt voor de persoon
die het lichaamsmateriaal (bloed, een orgaan of weef-

volgens de wetgever mag het gedoneerde menselijk materiaal zelf nooit het object van die kosten zijn. Omtrent
deze algemene principes bestaat in Vlaanderen en elders
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termijn geen erkenning als weefselbank kan bekomen, ziet

wel met enkele afwijkingen en aanvullingen. EU-richtlijn 2004/23 had op 7 april 2006 in Belgische wetgeving
moeten omgezet zijn, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Door het ontbreken van regelgeving bestaat er

ontwikkeling van innovatieve stamcelbehandelingen, zoals Tigenix en Xcellentis, hebben vandaag niet de mogelijkheid om erkend te worden als weefselbank, hetgeen
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STAMCELLEN...

maatschappelijke aspecten
Kraslot of Levensverzekering?

organisatie die de belangen van de biotechnologiesector

stamcellen op te vragen. De stamcellen van je pasgebo-

in Vlaanderen behartigt - de facto een discriminatiesitu-

ren kind laten invriezen, krijgt daardoor het aura van een

atie voor wat betreft de regels voor het ontwikkelen, op

geboortegeschenk of levensverzekering. Weliswaar met

de markt brengen en distribueren van bepaalde typen

een prijskaartje: 1.375 € voor afname van de stamcel-

van celtherapie, ten voordele van de publieke weefsel-

len, transport, bewerking en opslag gedurende twintig

banken. FlandersBio, maar ook VIB, Bio.be en Pharma.

jaar. Volwassen stamcellen uit beenmerg laten invriezen

be menen dat de oplossing ligt in het maken van nieuwe

kan ook bij Cryo-Save. De totale kostprijs ligt dan tussen

wetgeving die niet alleen de omzetting van de 2004/23

1.585 en 1.950 € voor tien jaar opslag.33

richtlijn realiseert, maar ook de genoemde ongelijkheden
opheft. Een wetsvoorstel hierover van minister Demotte

Pro en contra

heeft echter de federale regering niet gehaald, maar zal

Het debat tussen voor en tegenstanders wordt in België

in plaats daarvan nu in de senaat worden geïntrodu-

al enige tijd gevoerd. Voorstanders beroepen zich op de

ceerd. De vraag is echter of dit wetsvoorstel nog tijdens

keuzevrijheid van het individu en de vrijheid van onderne-

deze legislatuur zal worden afgewerkt.

ming. Hoewel ze erkennen dat de opslag en behandeling
met eigen cellen op dit moment slechts in uitzonderlijke

Navelstrengbloed - privaat
of publiek

gevallen zin heeft (bv. als het kind na de geboorte een
bepaalde aandoening blijkt te hebben of later een aan-

Er zijn in Vlaanderen diverse publieke banken voor de

doening als leukemie krijgt), hopen ze toch dat door de

opslag van stamcellen uit navelstrengbloed. In deze pu-

vooruitgang van de wetenschap autologe transplantatie

blieke navelstrengbloedbanken worden de stamcellen

op basis van stamcellen een routinebehandeling wordt

aangewend voor allogene transplantaties en slaat men

voor uiteenlopende belangrijke aandoeningen. Je kan ze

de cellen niet op naam op. Omdat de stamcellen in deze

dan maar beter nu al bewaard hebben, is de redenering.

banken in feite publiek bezit zijn, kost opslag van navel-

Baat het niet, dan schaadt het niet.

strengbloed in de publieke banken aan de ouders niets.

Kritische meningen ten opzichte van de commerciali-

Sedert enkele jaren is in Vlaanderen ook het bedrijf Cryo-

sering van navelstrengbloed stellen dat er slechts een

Save actief. Cryo-Save is gespecialiseerd in het langdurig

geringe kans is dat een individueel bewaard preparaat

opslaan van stamcellen uit navelstrengbloed. De cellen

van stamcellen uit navelstrengbloed daadwerkelijk ooit

worden op naam bewaard en zijn bestemd voor ‘eigen’

therapeutisch zal aangewend worden voor de persoon

(autoloog) gebruik: alleen de donor heeft ‘recht’ om zijn

van wie het navelstrengbloed afkomstig is. Voorts is er
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Een kleine investering – A.E. (43) liet bij de geboorte van
haar zoontje L. zijn stamcellen opslaan. Ze hoefde niet lang
na te denken. “Het is een relatief kleine investering, zonder
gevaar voor moeder en kind.” A.E. is arts en heeft een cardiologische achtergrond. “Nu ben ik heel blij dat ik het heb laten doen. Een jaar geleden bleek ons zoontje een hartafwijking te hebben. Zijn hart is te groot. Het gaat heel goed met
hem, hij groeit en bloeit. Maar met zo’n afwijking moet je
vroeg of laat geopereerd worden - en daarna elke tien jaar.
Dat kan niet te vaak. Het zou geweldig zijn als stamcellen
zouden kunnen helpen.” Het is wel een bizar toeval, zegt ze.
“Voor mij is het niet de vraag óf stamcellen worden toegepast, maar wanneer.”
Toch nooit nodig – L.E. (35) en haar man hebben voor geen
van beide kinderen stamcellen opgeslagen. “2.500 euro
kostte het vier jaar geleden, all-in.” Geen van haar zwangere
vriendinnen begon eraan. “Als het een paar tientjes had gekost, denk je nog: baat het niet, dan schaadt het niet. Maar
het is veel geld voor iets wat niet eens een levensverzekering
is. En we hadden al snel iets van: die stamcellen hebben we
toch nooit nodig.” Maar wat als een van de kinderen toch
ziek wordt en er een werkzame, veilige stamceltherapie ontwikkeld is? Zijn zij dan slechte ouders die hun kind een kans
op gezondheid hebben ontnomen? Onzin, vindt L.E., schuldgevoel kun je haar niet aanpraten. “Die bedrijven moeten
klanten werven. We namen onze beslissing weloverwogen.
En daar staan we nog steeds achter.”

reeds de reële mogelijkheid om bij een eventuele latere
aandoening, die een behandeling met stamcellen vereist,
aan te kloppen bij een bloedbank om een compatibel
staal op te sporen.34
Maatschappelijke keuze
Stel dat het wetenschappelijk nut van opslag voor autologe, uitgestelde toepassing toch zou aangetoond zijn
(of worden), dan blijft natuurlijk nog steeds de vraag hoe
de toegang hiertoe voor iedereen geregeld kan worden.

Uit NRC Handelsblad - 3 mei 2006

Moet de opslag dan ook publiek georganiseerd worden
en gefinancierd vanuit de solidaire gezondheidsbudgetten? Bijkomende vraag is dan vervolgens of het privé

voorlopig geen medische consensus over de supplemen-

aanbod voor opslag moet worden verboden of mag deze

taire voordelen van een autologe navelstrengdonatie

naast het publieke systeem bestaan en op dezelfde wijze

ten opzichte van een allogene donatie. Tot slot bestaat

gefinancierd worden?
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maatschappelijke aspecten
Proefkonijnen voor 25.000 euro

ling voor het genezen van cardiovasculaire ziekten. Health-Spinal C is een autoloog stamcelpreparaat met de
mogelijkheid om zich te differentiëren in zenuwcellen en
hierdoor dwarslaesies te regenereren. Health-Stroke is
een autoloog stamcelpreparaat met de mogelijkheid zich
te differentiëren in zenuwcellen en het herstellen van het

Het is een verschrikkelijke ziekte, ALS (Amyotrofische
Laterale Sclerose). Ze sloopt het zenuwstelsel en voert
binnen drie tot vijf jaar onherroepelijk tot de dood,
want er bestaat geen remedie. Geen wonder dat het
storm liep toen in het voorjaar van 2004 het gerucht
ging dat een onbekende Chinese arts een behandeling

transplantatie’ de klinische toepassing van stamceltherapie vanaf 1 januari 2007 verbieden. Dit in navolging van
sommige andere Europese landen. Alleen universitaire
medische centra en het Nederlands Kanker Instituut komen dan nog in aanmerking voor een vergunning omdat
alleen daar een duidelijke controle bestaat over de bron

cerebrovasculaire systeem.’

gevonden had die de aftakeling minstens aanzienlijk

van de stamcellen en de doeltreffendheid van de toege-

Terwijl het voor zijn omstreden praktijken vroeger uit-

vertraagde. “Ik vertrok in een rolstoel en keerde terug

paste therapie.

week naar Turkije, heeft het onlangs getracht om behan-

op krukken”, meldde Danny Vyvey uit De Haan, die als

Een wijs besluit, vinden veruit de meeste wetenschap-

delingen in westerse ziekenhuizen op te starten. Volgens

eerste Europeaan op eigen houtje naar Peking trok.

pers, artsen en bedrijven die op een wetenschappelijk

de krant De Morgen trachtte Cells4Health voet aan de

Dokter Huang Hongyun spoot zenuwcellen van ge-

onderbouwde manier betrokken zijn bij het onderzoek en

grond te krijgen in de privékliniek Cosmipolis in Brugge

aborteerde foetussen in de hersenen en het ruggen-

de ontwikkeling van therapieën met stamcellen. Vandaag

en het algemeen Ziekenhuis Maria Middelares in Sint-Ni-

merg van verlamde patiënten om de taak van de uit-

is stamceltherapie voor de meeste aandoeningen alles-

Innovatieve genezing of
cowboytherapie?

klaas. Cell4Health beweert zelf dat het met een Duitse

gevallen cellen te doen overnemen. Held of charlatan?

behalve een succesvolle behandeling. Celtherapie be-

kliniek een samenwerking heeft opgezet.

Westerse specialisten waarschuwden dat het allemaal

vindt zich volop in de ontwikkelingsfase en is daarom

Stamceltherapie is een toverwoord geworden waarin

De Rotterdamse privékliniek Preventief Medisch Cen-

nattevingerwerk was, een trial and error-experiment

nog niet rijp om nu al op routinematige basis te worden

ernstig zieke en vaak wanhopige patiënten maar al te

trum (PMC) bood tot voor kort eveneens commerciële

zonder enig hard wetenschappelijk bewijs, maar in

aangeboden !

graag geloven. De Chinese mirakeldokter Huang Hongyun

stamceltherapieën aan, naast een hele rist andere - al-

het internettijdperk luisteren patiënten meer naar el-

is slechts één van de artsen (of bedrijven) die wonderen

ternatieve - geneeswijzen waaronder ayurvedische mas-

kaar dan naar hun dokter en binnen de kortste keren

beloven met stamcellen. Dichter bij huis is er het Zwit-

sage, therapie met dierlijke celextracten, darmspoeling,

had mirakelman Huang een wachtlijst van honderden

sers-Nederlandse bedrijf Cells4Health van Cornelis Klein-

psycho-kinesiologie, vitaalveldtherapie … allemaal be-

wanhopige proefkonijnen uit Amerika, Europa en het

bloesem. Cells4Health belooft in zes talen op zijn website

handelingen waar tal van wetenschappers sceptisch te-

Midden-Oosten, ook al eist hij 25.000 euro voor een

reddende therapieën op basis van stamcellen van de pa-

genover staan. Lang duurde de stamcelpraktijk van PMC

behandeling.

tiënt zelf voor cardiovasculaire aandoeningen, beroerte

echter niet want ze werd in oktober door de Nederlandse

“Een meerderheid van onze Chinagangers is intussen

of verlamming.

We lezen onomwonden volgende claims

Inspectie voor de Gezondheidszorg stilgelegd, nadat een

overleden”, weet Danny Reviers, voorzitter van de

‘De ontdekking van de stamcel heeft een ware revolutie

patiënt een allergische reactie had opgelopen. De her-

Belgische ALS-liga, die zelf al meer dan twintig jaar

ontketend in de hedendaagse geneeskunde. Cells4health

komst van de gebruikte cellen bleek op zijn minst dubi-

aan een trage vorm van de ziekte lijdt. “Sommigen

slaat niet alleen stamcellen op maar ontwikkelt ook

eus. Vermoedelijk geaborteerde foetussen uit Pakistan.

therapieën. Health-Cardiac MI is een nieuwe behande-

De Nederlandse regering wil met de ‘regeling stamcel-

35
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hebben de reis maar kort overleefd.”
De Standaard, 1 april 2006
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meer lezen over stamcellen

Stamceltechnologie is een uitgebreid en snelgroeiend domein. Deze literatuurlijst is een momentopname en streeft
hoegenaamd geen volledigheid na. Wie onderstaande werken raadpleegt, krijgt wel een goed beeld van het potentieel, het belang en de mogelijke gevolgen van stamceltechnologie.
‘Van cellen tot daden’, Catherine Verfaillie en Gudrun De Geyter, Lannoo, 2006.
‘Stamcellen’, Christine Mummery, Anja van de Stolpe, Bernard Roelen, Natuurwetenschap en Techniek, 2006.
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*(7&,*7&8'3,4$
!"!"!"$ %&$ &'())&*$ +(,$ -&$ .&+/012'3,45$ 2&'$ 9:46'&*'(-307$ &,$ -&$ (,67(83&;,$ .3<$ -&$
.&+/012'3,4$
!"!"="$ %&$ &'())&*$ +(,$ -&$ .&+/012'3,45$ -&$ +&/7&,43,4$ +(,$ 2&'$ 4&,&'3*12$ 7('&/3((8$ +(,$ -&$
+(-&/$&,$-&$76&-&/$&,$-&$&&/*'&$-&83,4$+(,$2&'$&7./:6$
!"!">"$ %&$&'())&*$+(,$-&$&7./:6,(8&$*&47&,'('3&$'6'$((,$-&$3,,&*'&83,4$
!"!"?"$ @($-&$3,,&*'&83,4$
HOOFDSTUK III. Begripsdefinities
3.1. Statuut
3.2. Statuut van het embryo
3.3. De menselijke persoon
HOOFDSTUK IV. Ethisch statuut van het embryo
4.1. Het ‘intentionalistische’ (externalistische) uitgangspunt betreffende het morele statuut
van embryo en foetus: de wil van de ouders
(groep (a))
4.2.‘Fixistische’ standpunten: duidelijke scheidingslijn voor de aanvang van het moreel
statuut van embryo en foetus
>"!"#"$A&'$/(-31(8&$16,1&)'3&B1/3'&/3075$2&'$&7./:6$(8*$)&/*66,$
(groep (b))
4.2.2. C8'&/,('3&+&$((,+(,4*1/3'&/3($+66/$2&'$)&/*66,B93<,$6D$76/&8&$*'('0*$
4.2.2.1. Begin van volwaardig moreel statuut: 15de dag
(groep (c))
4.2.2.2. Andere ‘fixistische’ voorstellen
4.3. Het embryo als ‘potentiële persoon’: een uitgangspunt voor het moreel statuut

(groep (d))
4.4. Gradualistische benadering: een variabel ethisch statuut voor embryo en foetus
(groep (e))
>">"#"$E'23*12$ *'('00'$ 6)$ .(*3*$ +(,$ 7(('*12())&83<F$ G((/-&+688&$ 7&,*&83<F&$ 4&+6&8&,* &,$
(''3'0-&*$
>">"!"$H/(-0(83*'3*12&$+3*3&$6)$-&$03'-/0FF3,4$$I)6'&,'3;8&$)&/*66,J$
>">"="$$H/(-0(83*'3*12&$+3*3&$6)J$2&'$60-&/83<F$)/6<&1'J$
>">">"H/(-0(83*7&$&,$2&'$&7./:6$3,$+3'/6$
$
$
$
$
4.4.4.1. Respect, instrumentalisering, beschermwaardigheid
4.4.4.2. Andere ethische dimensies
>">"?"$ K&*803'$

HOOFDSTUK V. Experimenten op menselijke embryo’s in vitro
5.1. Doelstellingen en karakteristieken
5.2. Standpunten binnen het Raadgevend Comité
?"!"#"$L6,*&,*0*$
?"!"!"$M3'&&,86)&,-&$*'(,-)0,'&,$
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Vraag gesteld aan het Comité
De Senaat stelde de volgende vraag.
NO$P$Q$
H&8&'$ 6)$ -3+&/*&$ G&'*+66/*'&88&,$ ((,2(,434$ 3,$ -&$ R&,(('S$ .&'/&DD&,-&$ 2&'$ 6,-&/96&F$ 6)$
&7./:6J*$&,$-&$.&*12&/73,4$+(,$&7./:6J*$3,$+3'/6$T$
$
H&8&'$6)$-&$.&8(,4/3<F&$7(('*12())&83<F&$&,$&'23*12&$37)(1'$+(,$-&$)683'3&F&$.&*803'+6/73,4$
7&'$ .&'/&FF3,4$ '6'$ 2&'$ G&'&,*12())&83<F$ 6,-&/96&FS$ -&$ '6&)(**3,4*764&83<F2&-&,$ +(,$ -&$
76-&/,&$.36'&12,68643&$&,$-&$37)831('3&*$23&/+(,$6)$-&$.&*12&/73,4$+(,$2&'$&7./:6T$
H&8&'$6)$(/'3F&8$#U$+(,$2&'$V&/-/(4$+(,$-&$W((-$+(,$E0/6)($3,9(F&$-&$/&12'&,$+(,$-&$7&,*$
&,$-&$.364&,&&*F0,-&T$O$P$Q$
$
V&/96&F&,$ 6,-&/4&'&F&,-&,$ 2&'$ K&843*12$ W((-4&+&,-$ L673'X$ +66/$ K36BE'23&F$ 67S$ 03'&/83<F$
.3,,&,$-&$'&/73<,$.&)((8-$3,$+66/7&8-$R(7&,G&/F3,4*(FF66/-S$&&,$(-+3&*$03'$'&$./&,4&,$3,$
2&'$8312'$+(,$+66/,6&7-&$G&'*+66/*'&88&,$6+&/5$
$
B$ 2&'$.&4/3)$N&7./:6Y$&,$N)/&B&7./:6YTZ$
B$ 2&'$.&4/3)$N6,-&/96&FY$3,$-&$93,$+(,$(/'3F&8$#U$$+(,$+66/7&8-$V&/-/(4TZ$
B$ 2&'$.&4/3)$N(-&[0('&$.&*12&/73,4Y$+(,$2&'$&7./:6$&,$)/&B&7./:6TZ$
B$ -&$ 37)831('3&*$ &,$ -&$ /3*316J*$ +(,$ -&$ '6&)(**3,4*764&83<F2&-&,$ +(,$ -&$ 76-&/,&$
.36'&12,68643&$'"("+"$2&'$7&,*&83<F$&7./:6TZ$
B$ -&$ 37)831('3&*$ &,$ 76-(83'&3'&,$ +(,$ 2&'$ G&'&,*12())&83<F$ 6,-&/96&F$ 6)$ 2&'$ 7&,*&83<F$
&7./:6TZ$
$
\&&/$.&)((8-5$
$
B$ -&$ ((,+((/-.((/2&3-$ +(,$ G&'&,*12())&83<F$ 6,-&/96&F$ 7&'$ .&'/&FF3,4$ '6'$ *67('3*12&$
4&,'2&/()3&$&,$4&/73,(8&$4&,'2&/()3&T$
B$ 2&'$ 6,-&/*12&3-$ '0**&,$ 16//&1'3&+&$ 4&/73,(8&$ 4&,'2&/()3&$ &,$ +&/.&'&/&,-&$ 4&/73,(8&$
4&,'2&/()3&T$
B$ -&$,6'3&$N.&2(,-&83,4&,$7&'$&&,$&04&,&'3*12$F(/(F'&/Y$&,$N.&2(,-&83,4&,$7&'$&&,$/&;&8$
&04&,&'3*12$ 6647&/FY5$ 2&'$ 6,-&/*12&3-$ '0**&,$ -&$ )('268643*12&$ &,$ ,6,B)('268643*12&$
4&,&'3*12&$F&,7&/F&,T$
B$ -&$ +/((4$ ,((/$ -&$ ,66-9((F$ &,$ ((,+((/-.((/2&3-$ +(,$ -&$ 1/&('3&$ +(,$ &7./:6J*$ +66/$
6,-&/96&F*-6&8&3,-&,TZ$
- -&$ +/((4$ ,((/$ -&$ ,66-9((F$ &,$ ((,+((/-.((/2&3-$ +(,$ 2&'$ 4&./03F$ +(,$ &7./:6,(3/&$
*'(71&88&,$ 7&'$ '2&/()&0'3*12&$ -6&8*'&883,4&,$ ]'2&/()&0'3*12&$ F86,&/3,4^$ &,$ (8'&/,('3&+&,$
+66/$2&'$4&./03F$+(,$&7./:6,(3/&$*'(71&88&,TZ$
B$ $-&$37)831('3&*$+(,$K&843*12$G&'4&+&,-$6)'/&-&,T$
$
&,$-3'$6)$2&'$4&.3&-$+(,$-&$.368643&S$-&$4&,&&*F0,-&$&,$-&$4&96,-2&3-*96/4S$&,$3,96,-&/2&3-$
7&'$ .&'/&FF3,4$ '6'$ -&$ &'23*12&S$ *613(8&$ &,$ <0/3-3*12&$ (*)&1'&,$ 7&&/$ .&)((8-$ .&'/&DD&,-&$ -&$
&&/.3&-343,4$+(,$-&$/&12'&,$+(,$-&$7&,*"Y"$
$
De plenaire vergadering van het Comité nam de vraag in overweging op 9 juli 2001 en
vertrouwde de behandeling ervan toe aan de Beperkte Commissie 2001/1. Op haar
vergadering van 17 oktober 2001 besliste de Commissie in een eerste advies te
antwoorden op de vragen, aangeduid met een sterretje (zie hierboven); de vragen
betreffende de embryonale stamcellen en het therapeutisch klonen zullen later behandeld
worden.
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HOOFDSTUK I.

Inleiding

De problematiek van de onderzoekingen op embryo’s heeft in de loop van de laatste jaren
veel aandacht gekregen zowel in de kringen van deskundigen als bij het grote publiek.
We herinneren eraan dat dit probleemgebied nauw verbonden is met de ontwikkeling in
de jaren tussen 1960 en 1980 van de menselijke 3,$+3'/6 fertilisatie (IVF). Die leidde in 1978
tot de geboorte van Louise Brown, resultaat van een twaalftal jaar onderzoek op de
menselijke soort door de Britten Edwards en Steptoe.
Voor de ontwikkeling van deze IVF werd in deze periode in nogal belangrijke mate een
beroep gedaan op experimenten op embryo’s, hoewel daarover in het algemeen geen regels
bestonden. Maar met de publicaties van Trounson en Wood in 1980 werd het gebied van de
IVF op beslissende wijze in de richting gestuurd van het onderzoek op embryo’s 3,$+3'/6. Tot
op dat ogenblik immers kwamen de zeldzame successen die in de kliniek werden bereikt, tot
stand binnen de spontane menstruele cyclus. Van dan af echter heeft het gebruik van
gecontroleerde ovariële stimulatie geleid tot een toenemend aantal eicellen en dus ook tot het
voortbrengen van overtallige embryo’s, waarvan het statuut en de uiteindelijke bestemming
het voorwerp uitmaken van de hedendaagse ethische debatten.
Indien de IVF beperkt was gebleven tot de behandeling binnen de spontane cyclus, met
de afname van één eicel, de bevruchting in het laboratorium en de terugplaatsing in de
baarmoeder binnen de 48 uur, dan zou het debat over dit onderzoek vermoedelijk niet de
omvang gekregen hebben die het thans heeft.
Sinds de eerste publicaties van Trounson en Wood is het gebruik van het stimuleren van
de ovaria een essentieel onderdeel gebleven van een succesvolle behandeling, ondanks
herhaalde pogingen in de jaren ’80 en ’90 om terug te keren tot de spontane cyclus.
De aanwezigheid van het menselijk embryo 3,$+3'/6$heeft een intens onderzoek op gang
gebracht en dit vooral rond de technieken van behandeling van de onvruchtbaarheid:
verbetering van de celculturen, ontwikkeling van de technieken van het invriezen van
embryo’s, met het oog op het bewaren van de overtallige embryo’s, ontwikkeling van nieuwe
technieken van medisch begeleide bevruchting en o.m. van ICSI, intracytoplasmatische
sperma injectie.
Bij deze onderzoeksdomeinen moet de jongste jaren (’90) de ontwikkeling gevoegd
worden van de preïmplantatie-genetische-diagnostiek, die het genetisch onderzoek van
embryo’s 3,$+3'/6 mogelijk maakt, en ook die van de verlengde celcultuur tot aan het stadium
van blastocyst, wat toegang geeft tot de stamcellen en zo het onderzoek mogelijk maakt van
embryonale stamcellen.
Parallel met dit toegepast onderzoek werden studies op
fundamentele domeinen die betrekking hebben op het inzicht
celdifferentiatie en/of het controleren van de expressie van het
(genoomactivatie, -ontwikkeling , tot stand komen van het
37)/3,'3,4J).

het getouw gezet in meer
in de mechanismen van de
vroege embryonale genoom
mechanisme van ‘4&,6731$

De resultaten van dit onderzoek zijn vermoedelijk van essentieel belang om te begrijpen
hoe sommige anomalieën die verband houden met chromosomale afwijkingen (zoals trisomie
21), ontstaan maar ook om vooruitgang te boeken op het terrein van de oncologie, aangezien
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die essentieel te maken heeft met storingen van de celdifferentiatie.
Het is dus duidelijk dat het experimenteren met menselijk embryo’s 3,$ +3'/6 talrijke
facetten vertoont, die tijdens het laatste kwart van de 20ste eeuw een groot aantal
onderzoekers hebben gestimuleerd.

HOOFDSTUK II. De stadia van de vroege embryogenese
2.1. Woord vooraf
Naarmate de kennis op het gebied van de embryologie zich ontwikkelde, hebben de
wetenschappers bepaalde momenten (of etappes) in het voortplantingsproces die zij
opvallend vonden, met bepaalde termen bedacht in functie van de observatietechnieken
waarover ze beschikten. Dat brengt er ons soms toe uit het oog te verliezen dat het
voortplantingsproces en de embryologische ontwikkeling continu verlopen; ‘het leven’
begint nooit, maar zet zich verder, van het individu naar zijn geslachtscellen of gameten, van
de gameten naar het embryo, van het embryo naar het volwassen individu van de volgende
generatie, en dat sinds het ontstaan van de mensheid. Men moet er echter ook attent op zijn
dat dit procédé van naamgeving aan bepaalde momenten in het ontwikkelingsproces niet
ideologisch neutraal is, zelfs al is men zich van dit aspect weinig of niet bewust. Indien men
kan zeggen dat elke wetenschap verbonden is met de wijsbegeerte van haar tijdperk, dan
moeten we daar rekening mee houden, zeker wanneer we het ethisch debat willen aanvatten.
Zo is het geen toeval dat de Duitse wetgeving slechts de term embryo gebruikt vanaf de
samensmelting van de pronuclei (‘embryo’s’ mogen immers niet worden ingevroren), dat de
Franse wetgeving (die invriezen van embryo’s wel toestaat) de term embryo gebruikt zodra
de zaadcel en de eicel versmolten zijn en dat de Engelse wet de term ‘pre-embryo invoert om
de periode aan te duiden tussen het samensmelten van zaadcel en eicel tot aan de eerste
anatomische aanloop tot het zenuwstelsel, die plaats vindt bij het embryo op de 14de dag na
de bevruchting (binnen deze periode laat deze wet immers experimenten toe). Daar doen zich
dus een aantal semantische problemen voor en we zullen een poging doen om die
systematisch uiteen te zetten en vooral om de betekenis van de termen te preciseren.
2.2. De etappes van de bevruchting en de ontwikkeling van het embryo tot aan de
innesteling
!"!"#"$ %&$ &'())&*$ +(,$ -&$ .&+/012'3,45$ +(,$ -&$ 6,'76&'3,4$ +(,$ -&$ 4(7&'&,$ '6'$ ((,$ 20,$
*(7&,*7&8'3,4$
$
Het samenkomen van zaadcel en eicel veronderstelt dat een volwaardig seksueel contact leidt
tot het deponeren van zaadcellen in de diepte van de vagina: die zullen dan de genitale weg
opklimmen, waarbij ze eerst geschift worden door het baarmoederslijmvlies en dan, na door
de baarmoeder getrokken te zijn, verplaatsen ze zich verder, bij voorkeur via de eileider, naar
de eicel, volgens een aantal mechanismen die tot op heden niet volledig zijn opgehelderd.
Tijdens al deze stadia zal de zaadcel, door het contact met de genitale vochten van de vrouw,
allerlei veranderingen ondergaan in haar metabolisme, haar beweging en ook in de
samenstelling van haar celmembraan (het verschijnsel dat men ‘capacitatie’ noemt) zodat de
etappes van de samensmelting met de eicel gerealiseerd kunnen worden. De eicel van haar
kant, wordt losgelaten door de eierstok onder invloed van een hormoon (luteïniserend
hormoon, = LH), dat het barsten van de omgevende follikel veroorzaakt en tevens het proces
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van de meiose (genetische rijping) op gang brengt, dat slechts voltooid zal worden na de
versmelting met de zaadcel. De trechter van de eileider is voorzien van haartjes die het
aanzuigen van het vocht van de follikel bevorderen en zo de geovuleerde eicel opvangen. Het
is in dit distale gedeelte van de eileider dat de verschillende etappes van het binnendringen
van de zaadcel in de eicel plaats zullen vinden. Dit binnendringen van de zaadcel laat toe een
aantal belangrijke momenten te onderscheiden.
De gecapaciteerde zaadcel zal zich stevig vasthechten aan de schil van de eicel (de zona
pellucida), maar dit alleen als die ‘herkend’ wordt als behorend tot dezelfde soort. Dit
vasthechten doet het enzymenzakje dat zich op de kop van de zaadcel bevindt, openbarsten
(de acrosoom reactie) en dank zij de samenwerking van die enzymen en de beweging van de
zaadcel, zal die de zona pellucida doorboren om zo in de periovocytaire ruimte te komen.
Daar zal haar celmembraan fuseren met dit van de eicel en, bij de mens, zal de hele zaadcel
(inclusief het flagellum) geïntegreerd worden in het cytoplasma van de eicel. Deze fusie zet
een aantal mechanismen op gang:
- het weder opstarten van de meiose van de eicel die nu tot haar voltooiing komt dank zij
het uitstoten van het tweede poollichaam, die de overtollige chromosomen van de eicel
met zich meevoert.
- de degranulatie van de korreltjes, perifeer gelegen in de eicel, waarvan de inhoud zich
uitstort in de ruimte rond de eicel en die door de zona pellucida te verharden, zal beletten
dat een tweede zaadcel binnendringt (het blokkeren van de polyspermie).
- door het contact met stoffen in het cytoplasma van de eicel, zal het DNA van de kern van
de zaadcel zich decondenseren (opzwellen) als voorbereiding op de “vermenging” met de
chromosomen van de eicel.
!"!"!"$

%&$ &'())&*$ +(,$ -&$ .&+/012'3,45$ 2&'$ 9:46'&*'(-307$ &,$ -&$ (,67(83&;,$ .3<$ -&$
.&+/012'3,4

Veertien tot achttien uur na de ontmoeting tussen de geslachtscellen, kan men deze etappe
van de bevruchting (het stadium ‘zygote’) gedurende enkele uren visualiseren; zo kan men
aantonen dat de bevruchting plaats heeft gevonden en normaal is: de mannelijke en de
vrouwelijke kernen zijn in het cytoplasma zichtbaar (de twee pronuclei), alsook de twee
poollichaampjes, die duidelijk maken dat de meiose voltooid is. In dit stadium kan men een
aantal anomalieën vaststellen die belangrijk zijn voor hetgeen volgt: de afwezigheid van
bevruchting (geen pronuclei zichtbaar), de polyspermische bevruchting (meer dan twee
pronuclei) of partenogenistische activatie (1 pronucleus).
In geval van abnormale bevruchting kan verdere deling plaats vinden, maar dit zal tot
abnormale embryo’s leiden. In het geval van polyspermische bevruchting is er een teveel
aan genetisch materiaal en de embryo’s zullen zich niet meer dan enkele dagen ontwikkelen:
men kent bij de mens geen inhoud van een miskraam en a fortiori geen geboorte met een
dergelijke chromosomale samenstelling. In het geval van de parthenogenetische activatie
spreekt men, wegens het ontbreken van mannelijk genetisch materiaal, van een
parthenogenetisch embryo (of parthenoot), dat wel 46 chromosomen heeft (door
verdubbeling van de chromosomen van de eicel), maar die komen alle voort van de moeder:
ook deze embryo’s zullen zich niet verder ontwikkelen, zeker niet verder dan het begin van
de innesteling. Parthenogenese kan spontaan voorkomen [ze is zeldzaam bij zoogdieren maar
komt frequenter voor bij meer primitieve dieren en er bestaat bij de mens een bijzondere
vorm van tumor van de eierstok (het teratoom) die van parthenogenetische oorsprong is];
men kan ze echter ook induceren in het laboratorium. Het feit dat de parthenoten zich niet
ontwikkelen, (hoewel ze het volledige aantal chromosomen hebben), werd bestudeerd en
men heeft kunnen aantonen dat dit fenomeen te wijten is aan een biologische barrière die
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men ‘genomische 37)/3,'3,4’ noemt: sommige chromosomen van vaderlijke en moederlijke
oorsprong hebben een bepaalde markering die ervoor zorgt dat een normale ontwikkeling van
het embryo slechts mogelijk is, als de chromosomen van beide seksen aanwezig zijn. Het
fenomeen van de genomische imprinting is een recent beschreven fenomeen tijdens de
sexuele voortplanting met meerdere implicaties voor de oncologie1 vooral in de pediatrie en
voor het ontstaan van een aantal tumoren (eierstoktumoren en specifieke tumoren van de
zwangerschap nl mola hydatiforme en choriocarcinoom).
!"!"="$

%&$&'())&*$+(,$-&$.&+/012'3,45$-&$N+&/7&,43,4Y$+(,$2&'$4&,&'3*12$7('&/3((8$+(,$
-&$+(-&/$&,$-&$76&-&/$&,$-&$&&/*'&$-&83,4$+(,$2&'$&7./:6

Enkele uren na de observatie van het zygotestadium worden de twee pronuclei onzichtbaar
onder microscopische waarneming. In feite zijn het de membranen van de twee pronuclei die
worden opgelost zodat de chromosomen zich kunnen vermengen om een cel met 46
chromosomen te vormen. Dit fenomeen gaat samen met de eerste segmentatiedeling (eerste
mitose) hetgeen verklaart dat men nooit één enkele bevruchte cel waarneemt met haar kern
van 46 chromosomen: de vermenging van de chromosomen gaat gepaard met hun kopiëring
in twee exemplaren (92 chromosomen) die elk een deel van het cytoplasma meenemen en
zich splitsen in twee dochtercellen: dit tweecellig stadium vormt het einde van het
bevruchtingsproces en het begin van het proces van celsegmentatie en - differentiatie dat in
enkele maanden tijd zal leiden tot de vorming van een volwaardige foetus die voorzien is van
het geheel van organen en functies die noodzakelijk zijn om onafhankelijk van het organisme
van de moeder te overleven.
!"!">"$%&$&'())&*$+(,$-&$&7./:6,(3/&$*&47&,'('3&$'6'$((,$-&$3,,&*'&83,4$$
$
Deze etappes duren vijf tot zes dagen (figuren 4,5 en 6). Zodra het tweecellig stadium bereikt
is (ca 12 u na dit van de zygote) gaat het embryo zich regelmatig delen zodat men een
stadium van 4 cellen heeft op de tweede dag na het begin van de bevruchting, dan een
stadium 8, 16, enz. Tussen het stadium van 32 en 64 cellen vormt het embryo een compacter
geheel van cellen (ze zijn hechter met mekaar verbonden, daar waar ze tot dan toe eerder
losse verbindingen hadden) zodat het stadium ‘morula’ bereikt wordt en, de vijfde dag, zich
een eerste holte vormt binnenin het embryo: deze holte, het blastocoel, verdeelt de cellen in
twee groepen met uiteenlopende bestemmingen. De meeste cellen bedekken de wand van het
blastocoel en zullen de annexen vormen (moederkoek, extra-embryonaire membranen); een
minderheid van cellen vormen een groepje van 20 tot 30 cellen (de kiemknop) die aan de
oorsprong zullen liggen van de foetus, maar die nog volledig ongedifferentieerd zijn. Dit
stadium, van de blastocyst, is het laatste dat zich nog ontwikkelt binnen de zona pellucida,
dus in dezelfde ruimte van ongeveer 130 micron (0,130 mm) waarbinnen de zygote zich
bevond. Bij het vermenigvuldigen werden de cellen steeds kleiner en er zijn er een
honderdtal op het ogenblik dat het embryo ontluikt (2('123,4 in het Engels) tegen het einde
van de vijfde dag of op de zesde dag na het begin van de bevruchting. Rond hetzelfde
moment (zesde, zevende dag) zal het embryo, dat zich tijdens die dagen verplaatst heeft van
het distale einde van de eileider tot aan de baarmoeder, zich moeten innestelen om een
verbinding met het organisme van de moeder tot stand te brengen.
!"!"?"$ @($-&$3,,&*'&83,4$
$
Zodra ze zijn ingenesteld ontwikkelen de cellen van de wand van de blastocyst progressief
dit actief interactiegebied met het moederlijk organisme dat noodzakelijk is voor het
1

Ezzel C.: Genomic imprinting and cancer: J NIH Research 1994; 6: 53-59
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aanvoeren en afvoeren van de voedings- en afvalstoffen, vereist door de fantastische
ontwikkeling van de cellen van de embryonaire knop. Enkele van de 20 tot 30 cellen van de
interne celmassa zullen nog een bijdrage leveren tot de ontwikkeling van de moederkoek; 7
dagen na de innesteling en 14 dagen na het begin van de bevruchting zullen de overige cellen
een ronde platte schijf vormen (de kiemschijf) van een halve mm diameter, die bestaat uit
ongeveer 2000 cellen die over twee ‘kiembladen’ verdeeld zijn. Dan begint de ‘gastrulatie’,
die in ca 4 dagen de tweebladige structuur zal omvormen in een structuur met drie
kiembladen van waaruit de grote groepen van organen van de foetus tot stand zullen komen 2 :
(zeer schematisch)
het eerste kiemblad (‘ectoderm’) leidt tot de huid en het zenuwstelsel;
het tweede kiemblad (‘mesoderm’) leidt tot de spieren, de botten, het vaatsysteem en het
urogenitaal systeem
het derde kiemblad (‘endoderm’) loopt uit op het spijsverteringsstelsel en het
ademhalingsstelsel.
Een van de eerste tekenen van de gastrulatie (15de tot 16de dag) is het verschijnen van de
primitiefstreep in de kiemschijf, die de aanloop betekent tot de vorming van de neurale buis,
die aan de grondslag ligt van de hersenen en het ruggenmerg. Deze etappe betekent het einde
van de mogelijkheid van het ontstaan van eeneiige tweelingen en dus het begin van een
onomkeerbare individualisering van het embryo. Dit ontwikkelingsproces (neurulatie) vangt
aan op de 18de dag en eindigt op de 28ste dag met de sluiting van het hoofduiteinde van de
neurale buis. Van dit ogenblik af zullen de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen zich
verder ontwikkelen om dan later functioneel te worden. Dat is echter een langdurig proces
dat slechts na de geboorte wordt afgesloten, wanneer de langste motorische zenuwen (die de
spieren van de onderste ledematen bedienen) functioneel zullen worden. Pas enkele maanden
na de geboorte zijn die zenuwen in die mate voltooid dat ze progressief het kind toelaten te
gaan zitten en dan te lopen.

2

Tuchman-Duplessis H : Embryologie, fascicule 1, Masson et Cie Ed. Paris 1968

definitieve versie

8

HOOFDSTUK III. Begripsdefinities
Wie de discussie betreffende het ‘embryo 3,$ +3'/6J op het vlak van de principes ten
gronde wil voeren, kan deze thematiek niet los zien van de meer algemene problematiek
betreffende de menselijke reproductie en de ontwikkeling van een menselijk organisme tot
aan de geboorte. Deze problemen kwamen vroeger al aan de orde naar aanleiding van de
verspreiding van de moderne contraceptie en vooral van de abortuskwestie; daarna werden
ze geactiveerd door de ontdekking en het succes van de 3,$+3'/6$D&/'383*('3&" Thans staat, in
het kader van het stamcellenonderzoek, de vraag hoe men met embryo’s om moet gaan,
opnieuw centraal. Men zou geneigd kunnen zijn de vragen die ons gesteld worden te
beperken tot het embryo$3, +3'/6S$wegens het feit dat momenteel alleen experimenten op deze
embryo’s beoogd worden. Hierbij zou men echter op kunstmatige wijze het &'23*12$ debat
verengen. Embryo’s 3,$ +3'/6 vormen slechts één van de mogelijke stadia in de prenatale
ontwikkeling van het menselijke organisme en men kan de principiële ethische discussie
slechts dan grondig voeren wanneer ze op het geheel van die prenatale fasen betrekking
heeft.
Daarom zijn een aantal leden van het Raadgevend Comité overtuigd dat het
noodzakelijk is de vraag hoe wij ons tegenover het embryo &, de foetus moeten gedragen,
heel algemeen te behandelen, vooraleer we een concrete toepassing, bv. het onderzoek inzake
stamcellen, kunnen beoordelen.
Deze thematiek werd in de ethische en juridische discussies betreffende de biomedische
activiteiten vaak geformuleerd als een vraag naar ‘het *'('00' van het embryo en de foetus’,
en dit werd dan soms verder gepreciseerd als de vraag of men aan het embryo of de foetus in
meerdere of mindere mate het statuut van )&/*66, kan toekennen. Om verwarring in de
discussies te vermijden lijkt het daarom van belang de betekenis van deze begrippen nader te
onderzoeken.
3.1. Statuut
$
Men gebruikt soms de term ‘statuut’ (bv. van het embryo) op zo’n wijze dat de indruk
gewekt wordt dat het hier een eigenschap betreft die men door empirisch onderzoek (bv. van
dat embryo) kan detecteren.
3.1.1. E&,$ ((,'(8$ 8&-&,$ +(,$ 2&'$ W((-4&+&,-$ L673'X vinden het daarom nuttig de hier
volgende analyse van dit begrip voor te stellen.
De term ‘*'('00'’ (Fr. statut, E. status, D. Status/Stand) dateert in zijn huidige brede
betekenis uit de 20ste eeuw 3 .
Deze brede betekenis werd vooral ontwikkeld binnen de *61368643& (Weber, Linton).
Het was de bedoeling de )6*3'3& van een individu te karakteriseren binnen het sociaal
netwerk, in verband met de dimensies ‘macht’, ‘invloed’ en ‘aanzien’, los van de strikt
‘juridische status’ of van de omvangrijker omschrijving ‘klasse’.
Deze ‘status’ (statuut) wordt bepaald door de /&8('3&* van het individu binnen het
sociaal geheel en deze hangen zelf af van de erkenning door de anderen. (Je bent bv. alleen
‘rijk’, als de gemeenschap je eigendomsrechten erkent.).
3

Aanvankelijk verwees het Latijnse woord ‘*'('0*’ naar een wettelijke toestand gekenmerkt door
rechten en plichten; hiervoor werd in het Nederlands de term ‘staat’ gebruikt (burgerlijke -,
huwelijkse -; vergelijk: ‘état civil , - marié, civil status, marital -, Zivilstand, Ehestand).
De uitbreiding naar een meer algemene (aanvankelijk sociaal-economische) betekenis vindt men
reeds bij Stuart Mill (1848): “'2&$*'('0*$6D$($-(:B8(.60/&/”.

definitieve versie

9

Hoewel de term ‘statuut’ ook gebruikt wordt in verband met onderlinge relaties tussen
niet menselijke wezens, willen we ons in de huidige context tot het menselijke domein
beperken.
De definitie luidt dan als volgt: “Het *'('00'$van een entiteit E is de )6*3'3& ervan ten
overstaan van een groep of een gemeenschap van mensen, in functie van de relaties die
tussen E en die mensen bestaan. Dit statuut komt tot uiting in de wijze waarop E en die
omgeving zich tegenover elkaar zullen 4&-/(4&, en het wordt bepaald door de 4&+6&8&,*S$-&$
(''3'0-&* die ze$.3<$&8F((/$6)G&FF&,S$&,S$6)$8(,4&/&$'&/73<,$-66/$-&$G((/-&,$&,$,6/7&,$die
bij de betrokkenen leven” 4 .
Afhankelijk van de ((/-$+(,$-&$+&/7&8-&$/&8('3&*S$en de gedragingen en gevoelens die
ermee gepaard gaan, maakt men vooral een onderscheid tussen het *6136B&16,673*12&, het$
<0/3-3*12& en het &'23*12&$statuut. Dit laatste beïnvloedt de ethisch relevante gedragingen en
gevoelens die men tegenover de bedoelde entiteit moet vertonen.
Het *'('00'$ van een entiteit is dus ,3&' een kenmerk dat rechtstreeks uit de
natuurwetenschappelijk vaststelbare eigenschappen ervan voortvloeit, maar hangt af van$ -&$
]73,$ 6D$ 7&&/$ .&G0*'&^$ 4&-/(43,4&,$ &,$ (''3'0-&*S$ G((/-&,$ &,$ ,6/7&,S$ of van een .&G0*'&$
consensus of meerderheid binnen een gemeenschap.
Het <0/3-3*12 statuut wordt bepaald door wetten of jurisprudentie. Het *6136B
&16,673*12 statuut hangt grotendeels af van de positie die men inneemt in de economische
productie- en transactieprocessen, en van de financiële situatie.
Betreffende het &'23*12 statuut suggereren veel gegevens dat ook hier maatschappelijke
factoren een wezenlijke rol spelen, met het gevolg dat zo’n statuut door historische en/of
culturele omstandigheden bepaald is. (Zo zijn de statuten van slaaf of lijfeigene nagenoeg
verdwenen en ook het huidige statuut van de fabrieksarbeider verschilt grondig van dit van
de 19de eeuw.)
Het is een boeiende vraag in welke mate en door welke invloeden al deze types van
statuut verschillen en evolueren naargelang van de culturen en periodes. De leden van het
Comité die deze definitie voorstellen, loochenen het filosofische en wetenschappelijk belang
van deze vragen niet, maar beklemtonen vooral dat .3,,&,$&&,$.&)((8-&$108'00/$6D$)&/iode,
het statuut van een entiteit op de eerste plaats een maatschappelijk gegeven is, dat essentieel
samenhangt met de attitudes van de mensen tegenover die entiteit. Hierbij betwist men niet
de rol van de eigen kenmerken van die entiteit bij het ontstaan van de attitudes, maar men
maakt een onderscheid tussen het *'('00'$zelf en de 66/9(F&, die het ontstaan van het statuut
beïnvloeden; deze laatste zijn meestal het resultaat van een interactie tussen de
eigenschappen van die entiteit en de attitudes en waardeschalen van de betrokken mensen.
De interactie tussen de eigen karakteristieken van het menselijk embryo enerzijds en het
waardeoordeel en het moreel aanvoelen anderzijds, komt uitvoerig ter sprake in het
Hoofdstuk IV van dit advies.Daar worden immers enkele belangrijke opvattingen besproken
betreffende de vraag welke criteria bepalend zijn en doorslaggevend bij het toekennen van
een ethisch statuut aan het menselijk embryo.
3.1.2. C,-&/&$8&-&,$+(,$2&'$L673'X kunnen het niet volledig eens zijn met de opvattingen
hierboven ontwikkeld over het ethisch statuut van een bepaalde entiteit binnen een
mensengemeenschap. Ze vinden dat men een onderscheid moet maken tussen, enerzijds het
D&3'&83<F ethisch statuut van een entiteit (mens, embryo,...) en anderzijds sommige ethische
waarden die zij als essentieel, transcultureel en universeel beschouwen. In hun visie hangen
4

Voorbeelden: ‘Het statuut van D3/*'$ 8(-: in de VS’; ‘het statuut van drugsverslaafde’; ‘Het statuut
van beschermd dier in de Belgische wetgeving op de dierenbescherming’; ‘Het statuut van
statenloze’.
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deze universele waarden samen met de menselijke natuur en zijn ze niet het eenvoudig
resultaat van een consensus of een meerderheidsakkoord. Deze leden zijn van mening dat,
ook al is het mogelijk dat een bepaalde maatschappij die of die waarden niet erkent, deze
toch bestaan als een voorwaarde van menselijkheid. Bijvoorbeeld, het is niet omdat sommige
maatschappijen genocide hebben aanvaard, dat die een positieve ethische waarde
vertegenwoordigt.
Daarbij dringt zich uiteraard de vraag op hoe deze universele waarden gevonden en
omschreven kunnen worden.
Voor sommigen, die zich bv. terugvinden in het erfgoed van Kant (of andere filosofen),
staat het reflecterend rationeel filosofisch denken toe dergelijke waarden te erkennen op basis
van de rationaliteit van de menselijke geest. Bijvoorbeeld, de uitspraak volgens dewelke de
menselijke persoon altijd tevens moet beschouwd worden als doel op zichzelf, en nooit als
louter middel, kan worden voorgehouden als universeel geldend, ongeacht de vraag of een
bepaalde concrete maatschappij die waarde erkent of niet.
Anderen vinden dat ze het universeel karakter van bepaalde ethische stellingen kunnen
baseren op hun godsdienstige overtuigingen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de katholieke
kerk en voor sommige christelijke kerken, die een absolute waarde toekennen aan ‘het
menselijk leven vanaf zijn natuurlijk begin’, waarbij ze ervan uitgaan dat het leven gewild is
en geschonken wordt door God: de mens kan er dus niet over beschikken.
Nog anderen, die een stroming volgen die dichter staat bij de fenomenologie en bij de
menswetenschappen, achten het mogelijk sommige waarden als universeel te poneren op
basis van onderzoek op het gebied van de geschiedenis, de psychologie en de sociologie. Zij
beschrijven zo de taboe van de moord en soms die van de incest, als constitutieve
voorwaarden van het psychisme en van de mensenmaatschappij. Wat betreft de taboe van de
moord, de meest fundamentele, daarvan onderstrepen ze niet in de eerste plaats het negatief
aspect, dat voor de hand ligt, nl. het verbod medemensen van dezelfde maatschappij te
doden. Zij vinden er vooral een universele positieve waarde in: iedere mens moet het leven
van zijn medemensen aanvaarden en hen zelfs een ‘goed leven’ (Ricoeur) toewensen. Zij
zien in deze universele waarde de grondslag van de sociale bindingen , die de mensen ertoe
gebracht hebben culturen en beschavingen op te bouwen.
Degenen die deze positie verdedigen beschouwen de menselijke maatschappijen als
opgenomen in een historisch proces van vooruitgang, niet alleen op wetenschappelijk, maar
ook op ethisch vlak. Zij gaan ervan uit dat de mens in staat is langzamerhand een beter
begrip te krijgen en een betere toepassing tot stand te brengen van de ethische waarden die
noodzakelijk zijn om het welzijn van de individuen en de ordening van de maatschappij te
garanderen. Zij onderstrepen bv. dat de menselijke maatschappijen stilaan gekomen zijn tot
het veroordelen van de slavernij, tot de erkenning van de gelijkheid van man en vrouw, van
de gelijkwaardigheid van alle mensen, van de noodzaak om de zwaksten te helpen, enz..
De leden van het Comité die op deze wijze de idee verdedigen van het bestaan van
universele ethische waarden, gaan er niet van uit dat de instemming van een meerderheid
binnen een maatschappij alleen volstaat om de positieve waarde te garanderen - in verband
met het menselijk welzijn – van om het even welke ethische regel, of om het even welk
wetsvoorstel dat deze maatschappij zou aanvaarden via een meerderheid of een consensus op
een bepaald moment van haar geschiedenis. Zij vinden dat de wetgever en de wetten die hij
uitvaardigt, blijk moeten geven van een pedagogische bekommernis: de vooruitgang van het
geheel van de maatschappij in de richting van een bewustwording en een betere realisatie van
deze universele waarden.
Deze universele waarden kunnen hun uitdrukking vinden zowel door gevoelens en
handingen die algemeen worden begrepen en gedeeld, als onder de vorm van eerder abstracte
algemene beginselen. Her reële probleem bestaat erin men moet pogen dit te laten
samenvallen met de concrete beslissingen. Deze laatste vraagen de actieve inbreng van een
groot aantal elementen: politieke, economische, wetenschappelijke, sociologische,
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relationele, cultureel symbolische, enz.. Dit heeft tot gevolg dat het in feite moeilijk is op
lange termijn de ethische gevolgen te voorzien van beslissingen die hier en nu noodzakelijk
zijn.
3.2. Statuut van het embryo
In het ,('00/G&'&,*12())&83<F&$vertoog$beschrijft men hoe een eicel na de bevruchting
door een zaadcel een aantal delingen en andere ontwikkelingen doorloopt. In verband met de
menselijke reproductie noemt men bij conventie dat wat zich tot de 56ste dag ontwikkelt, het
&7./:6 en dat wat vanaf de negende week tot aan de bevalling groeit, de D6&'0*T$*oms noemt
men een embryo tot 14 dagen een )/&B&7./:6S$$maar de zinvolheid van het gebruik van deze
term wordt betwist.
We moeten opmerken dat vanaf het ontstaan en de rijping van de gameten tot aan de
geboorte een continue ontwikkeling plaats vindt. Hierbinnen maakt men, zoals in iedere
wetenschap, indelingen op basis van het tot uiting komen van bepaalde karakteristieken of
het versnellen van bepaalde processen. Het is methodologisch echter niet verantwoord deze
indelingen over te dragen 6)$ &&,$ (,-&/$ ':)&$ +(, +&/'664S$ &'23*12$ 6D$ <0/3-3*12, zonder een
grondige argumentatie van ethische of juridische aard.
De *'/3F'$ G&'&,*12())&83<F& benadering van die opeenvolgende stadia kan op zichzelf
geen ethisch evaluatieve of normatieve termen bevatten: beschrijvingen van de ontwikkeling
van het embryo van een muis, van een chimpansee of van een mens, zullen wel verschillen
vertonen, maar die zijn alleen gebaseerd op objectief vaststelbare gegevens. Voor de
wetenschap als zodanig bestaat het enig wezenlijk verschil tussen die embryo’s in het feit dat
ze van een verschillende soort zijn.
Mensen, en meer bepaald ook wetenschapsmensen, maken deel uit van een 7&,*&83<F&$
7(('*12())3< en die maatschappij kan wel in een &'23*12& of <0/3-3*12& context een
uiteenlopend statuut toekennen aan embryo’s van mensen tegenover die van andere dieren.
Indien dit het geval is zal ook de onderzoeker, die als mens niet neutraal kan blijven,
daarmee rekening moeten houden in zijn gedragingen en attitudes tegenover het menselijk
embryo.
De leden van het Raadgevend Comité die van oordeel zijn dat het statuut van embryo
en foetus maatschappelijk bepaald is, zien hiervan een bevestiging in het feit dat bij
historische en culturele vergelijking uiteenlopende stellingnamen naar voren komen. Vaak
hebben die in een eerste benadering betrekking op de vraag of en in welke mate het menselijk
embryo of de foetus deel hebben aan het statuut dat aan menselijke )&/*6,&, toekomt. Deze
leden steunen hun overtuiging op een historische analyse (zie kaderartikel).
$
K6,-34$23*'6/3*12$6+&/9312'$+(,$-&$(''3'0-&*$-3&$*(7&,2(,4&,$7&'$2&'$*'('00'$+(,$2&'$&7./:6$
&,$-&$D6&'0*$
$
Hoewel de vergelijkende studie van culturen en godsdiensten interessante gegevens kan
verschaffen, lijkt het vooral nuttig het statuut van embryo en foetus te belichten in die
culturen die op de onze een invloed hebben uitgeoefend. Bepaalde spontane attitudes binnen
onze bevolking kunnen immers door deze voorgeschiedenis bepaald zijn.
In het _0-&$ @(.3<&$ _6*'&, werd de ongeboren vrucht als een 6.<&1'$ beschouwd (de
waarde was iets minder dan die van een ploeg).
Dat was ook het geval in de K3<.&8: Ex. 21, 22-23 . Deze passus is de enige die expliciet
voor het statuut van embryo en foetus relevant is. Ze heeft dan ook eeuwenlang een
beslissende invloed uitgeoefend. Dat blijkt o.m. uit de Joodse traditie zoals die bv. in de
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Talmud tot uiting komt: de overwegende opvatting is die welke het statuut van mens aan het
embryo en de foetus ontzegt. Ook nog bij Maimonides (12de eeuw) krijgt de foetus pas het
statuut van mens (en is foeticide dus verboden) zodra bij de bevalling het hoofd te voorschijn
gekomen is.
Vermoedelijk werkt dezelfde invloed nog na in de C/(.3*12B3*8(73'3*12&$ 108'00/; zo
schrijft o.a. Avicenna (11de eeuw)
naast contraceptieve, ook abortieve middelen
probleemloos voor.
Bij de H/3&F&, en de W67&3,&, moest de vader het pasgeboren F3,- aanvaarden ('688&/&$
83.&/07) vooraleer men het in de mensenmaatschappij opnam; vergelijkbare gebruiken
bestonden in veel andere culturen. Ook hier lijkt dus geen bijzonder statuut van embryo’s en
foetussen te bestaan.
In de H/3&F*&$ D386*6D3&$ ontstaat bij Aristoteles, onder invloed van zijn onderscheid
tussen ‘materie’ en ‘vorm’, de vraag wanneer het embryo ‘vorm’ krijgt, ‘bezield’ wordt (na
40 dagen bij een jongen, na 90 dagen bij een meisje). Deze benadering ligt aan de grondslag
van een +&/*12388&,-$ *'('00' tussen een gevormde en een niet gevormde foetus: hoewel
Aristoteles (zoals Plato) in bepaalde gevallen abortus aanvaardt, raadt hij die bij een bezield
embryo af. De Stoïcijnse filosofie daarentegen ontkende een eigen statuut van de foetus.
Deze laatste stellingname beïnvloedde vermoedelijk het W67&3,*$W&12', dat het embryo
(en de foetus) als een onderdeel van de moeder beschouwt (7083&/3*$)6/'36$&*'$+&8$+3*1&/07).
De rechten van een kind (bv. erfrecht) worden wel berekend vanaf de conceptie, maar onder
voorwaarde dat het levend en levensvatbaar geboren is.
De bovenvermelde passus (Exodus, 21, 22-23) had ook op het L2/3*'&,-67 een
beslissende invloed, weliswaar via de H/3&F*&$ +&/'(83,4 ervan in de R&)'0(43,' (3de-2de
e.v.C.). Onder Aristotelische invloed werd in deze vertaling een onderscheid gemaakt tussen
een ongevormde en een gevormde foetus (&`&3F6,3*7&,6,): in het eerste geval wordt bij
abortus een vergoeding betaald, in het tweede volgt de doodstraf.
Weliswaar vindt men in het @3&0G&$ a&*'(7&,' geen aanduidingen betreffende het
statuut van het embryo of de foetus (dit wordt door de meerderheid van de deskundigen –
ook katholieke – bevestigd) maar toch ontstaat reeds vroeg (begin 2de eeuw) een radikale
afwijzing van contraceptie en abortus, nl. in de %3-(12b$ en de K/3&D$+(,$K(/,(.(*"$
Zo ontstond een dubbele traditie. (a) Die waarin men, onder invloed van deze beide
teksten, niet alleen abortus, maar ook contraceptie als 766/- beschouwde. Hier werd dan ook
geen onderscheid gemaakt tussen vroege of late vrucht. (b) Onder invloed van de Septuagintvertaling voorzag men voor een D6&'0*$ 3,D6/73* (tot 40 dagen) geen bijzonder statuut: de
straffen bij abortus waren dezelfde als voor contraceptie, maar voor abortus na deze periode
(D6&'0*$D6/7('0*) golden dezelfde straffen als voor moord. In het _6*'&, had, onder invloed
van Basilius, vooral de eerste opvatting invloed; in het c&*'&, kreeg, via de interpretatie van
Augustinus en Hieronymus, de tweede het overwicht. Dit werd in het kanoniek recht
bevestigd door het %&1/&'07$ H/('3(,3 (1140) en in de theologie door d&'/0*$ e67.(/-0*
(1154). In 1588 poogde paus Sixtus V opnieuw het eerste principe (a) door te drukken, maar
reeds in 1590 herriep paus Gregorius XIV dit standpunt en keerde terug naar het principe (b).
Slechts in 1869 schafte de Kerk het onderscheid tussen D6&'0*$3,D6/73* en D6&'0*$D6/7('0* af.
Uit deze merkwaardige ontwikkeling mag men niet afleiden dat het vroege embryo niet
beschermd werd - zowel contraceptie als abortus waren immers verboden -, maar wel dat het
niet het statuut van ‘mens’ kreeg, wat bij -&$D6&'0*$D6/7('0* wel het geval was.
Deze visie moet een diepe impact gehad hebben op de mentaliteit bij de brede massa’s,
want ook in het *'/(D/&12' van de c&*'&0/6)&*& landen bestond sinds de Middeleeuwen een
onderscheid tussen een vroege en late abortus (wat een verschillend statuut veronderstelt van
de vroege en late ‘vrucht’). Abortus was moord vanaf het moment van ‘bewegen’ van de
foetus ([031F&,3,4). Dit onderscheid tussen vroege en late abortus verdween in de 18de eeuw
uit het strafrecht, maar de straf voor abortus werd niet gelijkgesteld met moord, wat opnieuw
een verschillend statuut impliceert tussen embryo-foetus enerzijds en kind anderzijds.
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Tenslotte wordt voor het .0/4&/83<F$ /&12' van de Westerse landen een menselijk
organisme slechts een ‘)&/*66,’, een volwaardig rechtssubject, als het levend en
levensvatbaar geboren is.
Men kan stellen dat de algemene houding tegenover abortus in de 19de en de eerste helft
van de 20ste eeuw zeer negatief werd, wat wijst op een hoge beschermingsgraad van embryo
en foetus. Sinds de jaren ’60 echter evolueert de mentaliteit weer in omgekeerde richting. Dat
blijkt uit de discussies en de wetswijzigingen in verband met abortus. Gaandeweg immers
hebben meer en meer instanties van uiteenlopende aard zich in positieve zin uitgesproken
voor het toelaten van eerste-trimesterabortus op nogal ruime indicaties (biologen,
gynaecologen, juristen, filosofen, theologen…). Hetzelfde geldt voor ‘conservatieve’ en
‘reformistische’ rabbijnen en ook voor de Britse Anglicaanse en de Amerikaanse
Episcopaalse Kerk, de Methodistische Kerk, The American Baptist Convention, enz.. Hieruit
blijkt in elk geval dat zij ((,$ 2&'$ &7./:6 ,3&'$ &&,$ *'('00' toekennen dat met dit van een
pasgeborene vergelijkbaar zou zijn.
Tenslotte hebben een groot aantal landen, die samen meer dan drie vijfde van de
wereldbevolking omvatten, een wetgeving ingevoerd die een eerste-trimester abortus op
ruime criteria toelaat. Ook dat impliceert dat voor velen het statuut van het &7./:6 duidelijk
verschilt van dit van een )(*4&.6/&,$F3,-.
(Voor referenties betreffende deze gegevens, zie: Vermeersch, E., e&4(83*&/3,4$+(,$(.6/'0*S$
Mededelingen van het Centrum voor Milieufilosofie en Bio-ethiek, RUG, 1998.).
C,-&/&$8&-&,$+(,$2&'$W((-4&+&,-$L673'X stellen vast dat de christelijke kerken steeds
de waarde van het menselijk embryo hoog hebben ingeschat. De houding die men innam ten
opzichte van het menselijk embryo werd mee bepaald door de (beperkte) wetenschappelijke
kennis van dat ogenblik en door filosofische overwegingen. Hoewel consensus bestond over
de opvatting dat elk menselijk embryo, van bij zijn ontstaan, recht had op bescherming, was
er discussie over het ogenblik waarop het menselijk embryo een ziel kreeg, gegeven dat van
belang was voor de zielzorg in het geval van abortus. Naarmate meer inzicht groeide in het
ontstaan van nieuw menselijk leven, ontstond vrij snel het inzicht dat menselijk leven van bij
de conceptie geheiligd is.
In deze benadering blijkt de waarde van het menselijk embryo hieruit dat elk nieuw
menselijk leven ons herinnert aan het mysterie van de schepping. De mens wordt geschapen
als beeld en gelijkenis van God. Er is dus iets goddelijks in elk nieuw menselijk leven.
Vervolgens blijkt de waarde van het menselijk embryo uit de diepe zorg en bekommernis die
God toont voor elk menselijk leven, van bij zijn aanvang. Dit aanvoelen wordt in Psalm 139
verwoord: “U hebt mijn nieren geschapen/Mij samengevlochten in mijn moeders schoot./
Dank voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben,/Voor het wonder van uw werken, hoe ga
ik U ter harte../ Mijn gebeente had voor U geen geheimen/Toen ik in het verborgen werd
gemaakt,/Werd samen geweven in de diepten van de aarde.”
Ook de incarnatie en menswording van Jezus beklemtonen het mysterie van het
menselijk leven. De menswording impliceert dus een goddelijke dimensie in het menselijk
bestaan. Dit wordt o.m. geïllustreerd in de kindsheidsevangelies. De Amerikaanse
gezaghebbende moraaltheoloog Richard A.McCormick verwoordt dit als volgt: “In other
words, the biblical story teaches us to think of unborn children in a very special way (1982)”.
Tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijk leert het voorbeeld van Jezus Christus dat het
niet in het minst de kleinsten en de zwaksten zijn die onze aandacht verdienen, en dat zij
evenveel, indien niet meer, respect verdienen als de sterken en machtigen van deze wereld.
Samenvattend stellen deze leden dat het menselijk embryo in zich een uitnodiging draagt om
met eerbied te worden benaderd.
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3.3. De menselijke persoon
3.3.1. Vanuit een ,('00/G&'&,*12())&83<F oogpunt kan men bij conventie datgene wat zich
ontwikkelt vanaf de menselijke zygote tot aan de definitieve afbraak van de hersenen van een
menselijk lichaam, &&,$6/4(,3*7&$+(,$-&$*)&13&*$2676$*()3&,* noemen. Vijftien dagen na de
bevruchting spreken we van een 3,-3+3-0 of 3,-3+3-0&&8$ 6/4(,3*7&$ van deze soort (na
ongeveer 14 dagen is splitsing in tweelingen immers niet meer mogelijk).
R67734&$ 8&-&,$ +(,$ 2&'$ L673'X wijzen erop dat uit historisch en vergelijkend
cultuuronderzoek blijkt dat die wezens die we vanuit een wetenschappelijk oogpunt
‘organismen van de menselijke soort’ noemen, nooit in hun totaliteit als echte 7&,*&,
werden beschouwd (of als leden van de stam of de clan). Om ‘mens’ te zijn werd in
sommige culturen zelfs de pasgeborene eerst aan een /3'0&&8$+(, 6),(7&$onderworpen. Maar
vooral werden in bijna alle maatschappijen D6&'0**&, niet tot de mensengemeenschap
gerekend en er heeft ,663' een$ 108'00/ bestaan waarin &7./:6J* unaniem als ‘volwaardige
mensen’ werden beschouwd.
Daar staat tegenover dat sommige culturen, en met name de christelijke, reeds vroeg
strenge verbodsbepalingen tegen, vooral late, abortus kenden, waaruit men kan afleiden dat
men aan de ‘D6&'0*$D6/7('0*J of de foetus na ‘[031F&,3,4’ een bijzonder statuut toekende.
De vraag over -&$((/-$+(,$-3'$.3<96,-&/$*'('00' werd vaak gesteld onder de volgende
vorm: “Vanaf welk ogenblik bekomt zo’n organisme het statuut van ‘mens’ of van
‘menselijke persoon?”. Ook in de abortusdiscussie werd de vraag over de toelaatbaarheid
ervan soms op deze wijze geformuleerd. De reeds vermelde leden van het Comité zijn van
mening dat een heldere discussie over deze thema’s slechts dan vruchtbaar kan verlopen,
wanneer men voor dezelfde inhouden systematisch dezelfde, nauwkeurig gedefinieerde
terminologie gebruikt. Zoniet loopt men het gevaar inhoudelijke problemen te verwarren met
onenigheden inzake woordgebruik 5 .

5

Indien men bv. de volgende vraag stelt: “c(,,&&/$.&43,'$2&'$7&,*&83<F$8&+&,fYS kan men daarmee
bedoelen:
(a) Vanaf welke periode in de evolutie van de hominiden kan men deze wezens ‘mensen’
noemen?
(b) Wanneer ontstaat een nieuw 0,3&F organisme van de menselijke soort (dat niet voor verdere
splitsing vatbaar is)?
(c) Wanneer ontstaat een organisme van de menselijke soort, met een nieuw uniek genoom (maar
dat eventueel voor verdere splitsing vatbaar is)?
(d) Wanneer ontstaat een uniek organisme van de menselijke soort dat binnen een bepaalde
maatschappij alle mensenrechten krijgt toegekend?
(e) Wanneer ontstaat een uniek organisme van de menselijke soort dat volgens bepaalde
individuen of groepen alle mensenrechten 960$76&'&, toegekend krijgen?
De eerste vier vragen kunnen via wetenschappelijk onderzoek een antwoord krijgen dat een brede
consensus zal meedragen.
(a) ca 200.000 jaar geleden, afhankelijk van een conventie onder de specialisten;
(b) ten laatste 14 dagen na de conceptie;
(c) bij de conceptie;
(d) afhankelijk van de wetgeving: in België bv.: als dat organisme levend en levensvatbaar
geboren wordt.; […]
(e) Het antwoord op deze vraag zal van 03'&&,86)&,-&$((/- zijn, naargelang van de standpunten
van degenen die aan het debat deelnemen.
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C,-&/&$8&-&, van het Comité zijn, in verband met de laatste drie alinea’s, van oordeel
dat de mensengemeenschap met toenemend respect de rechten van de mens waardeert. Dit
blijkt o.m. uit verschillende initiatieven inzake ontwikkelingshulp, afschaffing van de
slavernij, afschaffing van de doodstraf, e.d. Dit respect is ingegeven door een houding van
eerbied tegenover het kwetsbare menselijke leven, wat voor velen er ook toe leidt het leven
van een menselijk embryo “als een persoon” te willen eerbiedigen.
%&$ &&/*'.&-6&8-&$ 8&-&,$ +(,$ 2&'$ L673'X (zie punt 3.3.1., alinea 2) wensen nog te
beklemtonen dat men bij het stellen van vragen en het formuleren van antwoorden ook
rekening moet houden met de context of het type van vertoog waarin de discussie plaats
vindt. Als men met ‘mens’ bedoelt: ‘een organisme van de soort 2676$*()3&,*’, dan bevindt
men zich normaal in de G&'&,*12())&83<F& context. Wanneer men de term ‘mens’ echter in
een (,'/6)68643*12, &'23*12 of <0/3-3*12 vertoog gebruikt, wat in het huidige debat meestal
het geval is, dan moet men de definities .3,,&,$-&9&$+&/'64&, onderzoeken, vooraleer men de
vraag kan beantwoorden.
3.3.2. In verband met de uitdrukking ‘menselijke persoon’, stellen -&9&8D-&$ 8&-&,$ +(,$ 2&'
L673'X$ (punrt 3.3.1., alinea 2) uitgaande van hun antropologische, etische en juridische
inzichten, de volgende analyse voor.
De D386*6D3*12&$ (,'/6)68643&, die in de Middeleeuwen )*:1268643& werd genoemd,
stelde o.m. de vraag wat de wezenskarakteristieken zijn van de mens, bv. in tegenstelling
met, aan de ene kant de dieren, en, aan de andere kant, de engelen, de duivelen en God.
Reeds bij Aristoteles kwamen hierbij twee aspecten naar voren: de mens heeft een
lichaam zoals de dieren, maar hij beschikt bovendien over de rede: hij is dus een ‘redelijk
dier’ (9!36,$ 8646,$ &126,S$ (,37(8$ /('36,(8&). De christelijke traditie gebruikte eveneens dit
dubbel criterium: zo kon men de mens zowel van de dieren als van de engelen
onderscheiden.
Tijdens de Renaissance werd deze middenpositie van de mens, en tevens zijn
mogelijkheid om +/3< te kiezen voor het hoogste of het laagste, als de kern van zijn
G((/-342&3- beschouwd (Pico de la Mirandola: %&$ -34,3'('&$ 2673,3* - Over de menselijke
waardigheid).
Bij latere filosofen zoals Descartes, Pascal, Locke, werd als wezenlijk kenmerk van de
mens vooral de nadruk gelegd op het bewustzijn en het zelfbewustzijn als bron van vrijheid.
Bij Angelsaksische empiristische filosofen en Franse materialisten werd daarnaast
beklemtoond dat de mens een wezen is dat genieting en/of geluk nastreeft en daar ook recht
op heeft.
g(,'$vormde dit (,'/6)68643*12 vertoog om tot een &'23*12 vertoog. Het zelfbewustzijn
van het handelend ik is datgene wat de mens radicaal van de gewone dingen (inclusief de
dieren) onderscheidt; dat hem tot een )&/*66, maakt, die vrij beslissingen neemt, maar
daarvoor ook de volle verantwoordelijkheid draagt. Dit persoon-zijn vormt de grondslag van
zijn menselijke G((/-342&3-" Een )&/*66, is volgens Kant een wezen dat door zijn +/3<2&3-$
De hier bedoelde leden van het Comité vinden het gewenst dat men telkens uitlegt of men vraag (e)
bedoelt, of de andere vragen en dat men bij het debat geen nieuwe termen invoert zonder die vooraf
gepreciseerd te hebben. Als men het bv. heeft over ‘zwakke’ of ‘kwetsbare’ wezens, is het nuttig
duidelijk te maken over welke organismen men het heeft: ook embryo’s van dieren kan men immers
zwak of kwetsbaar noemen.
Spreken over ‘menselijk leven’, ‘individu’, ‘persoon’, zonder nauwkeurige en consequent
volgehouden definitie, maakt een helder debat onmogelijk.
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steeds$ doel op zichzelf is en dat men derhalve nooit tot het statuut van louter middel mag
herleiden.
Sinds de Amerikaanse %&18(/('36,$ 6D$ h,-&)&,-&,1& (1776) en de Franse %X18(/('36,$
-&*$ %/63'*$ -&$ 8JA677&$ &'$ -0$ L3'6:&,$(1789), werd in brede kringen de gedachte verspreid
dat aan het mens-zijn onvervreemdbare /&12'&, verbonden zijn: vooral leven, vrijheid en
geluk. Het &'23*12 appel van Kant om ieder mens doel op zichzelf te laten zijn, krijgt
daarnaast nu ook een <0/3-3*12& dimensie. De traditionele vragen die de D386*6D3*12&$
(,'/6)68643& stelde, betreffende het G&9&, van de mens: zijn relatie met God, met de kosmos,
met de medemensen, en betreffende zijn inzicht in zichzelf en de zingeving van zijn bestaan,
worden nu onvermijdelijk gekoppeld aan het ethisch denken en het rechtsdenken.
Men zou dus verwachten dat de vraag welke wezens voldoen aan de kenmerken om een
‘persoon’ te zijn in kantiaanse zin, of een ‘drager van mensenrechten’, een antwoord zal
vinden in deze zoektocht naar het wezen van de mens. Maar zo heeft het westerse denken
zich niet ontwikkeld: de vraag naar de <03*'&$67*12/3<+3,4$+(,$-&$+&/9(7&83,4$+(,$G&9&,* die
drager zijn van deze rechten, werd in het filosofisch denken zelden gesteld.
Dat hing samen met het feit dat bij het nadenken over de &**&,'3;8&$F&,7&/F&, van de
mens, zowel in de filosofie als in menswetenschappen (zoals de sociologie en de culturele
antropologie) vooral$-&$+68G(**&,$7&,*$als prototype gold.
De karakterisering ‘(,37(8$/('36,(8&J van Aristoteles en Thomas, de ‘/6*&(0$[03$)&,*&J
van Pascal, de mens waar ‘R&8.*'.&G0**'*&3,’ ‘R&8.*'9G&1F’ wordt bij Kant, het wezen ‘dat
niet 76&'S maar G38JS van Schiller, ‘het dier dat beloven, liegen en folteren kan’ van
Schopenhauer, ‘het vererende dier’ van Nietzsche, ‘dat neen kan zeggen’ van Scheler, ‘'2&$
'668$ 7(F3,4$ (,37(8J van Franklin, het %(*&3,$ tussen ‘H&G6/D&,2&3'’ en ‘E,'G0/D’ , van
Heidegger, of dat geen h12 kan zijn zonder een %0S$ van Buber, enz. enz.; al deze
‘beslissende’ kenmerken zijn niet toepasselijk op een pasgeboren baby en evenmin op een
zwaar demente grijsaard en dezelfde opmerking geldt voor die ‘mensen’ die 3,*'3'0'3&* in
stand houden en daar een /68 in vervullen, volgens de sociologie, of die welke 108'0/&8&$
*12&))3,4&, voortbrengen en doorgeven volgens de culturele antropologie.
Kortom, datgene wat in de wijsbegeerte of de menswetenschappen vermeld wordt als
wezenlijk kenmerk van ‘de mens’ of ‘de persoon’, lijkt niet altijd toepasbaar op de hele
verzameling van die wezens aan wie wij traditioneel de ethische of juridische rechten willen
toekennen, m.a.w. die welke we in die context als een ‘persoon’ of een ‘volwaardige mens’
willen beschouwen.
Het wezen dat bedoeld wordt in ongeveer alle algemene uitspraken over ‘de mens’ in
de wijsgerige antropologie of in de wetenschappen van de mens, noemen we – in de hier
voorgestelde benadering - ‘-&$ 7&,*$ B$ 6D$ -&$ )&/*66,$ B$ 3,$ (,'/6)68643*12&$ 93,J"Welnu, bij
onderzoek van de relevante teksten blijkt dat deze ‘persoon’ minimaal aan de volgende
voorwaarden beantwoordt.
Het is een wezen van de menselijke soort dat gekenmerkt is door uniciteit; dat
.&G0*'93<, heeft, d.w.z. subject is van gewaarwordingen (en/of waarnemingen); dat
9&8D.&G0*'93<, heeft, d.w.z. zichzelf en de eigen gewaarwordingen als voorwerp van
bewustzijn kan hebben; dat 83<-&,$ en 4&80F kent; dat +&/8(,4&,* heeft, en de ervaring te
beschikken over een (0'6,67&$G38.
Het is een onloochenbaar empirisch gegeven dat een embryo of een foetus, maar ook
zelfs een pasgeboren kind of een diep demente grijsaard, geen ‘mensen’ of ‘personen’ zijn 3,$
-&9&$(,'/6)68643*12&$93,"$$
Toch worden bv. wel de pasgeborenen en de dementen traditioneel beschouwd als
dragers van de mensenrechten, hoewel daar veelal geen uitvoerige argumentatie voor
geboden werd.
De verklaring van deze leemte op het gebied van de fundering ligt vooral in het feit dat
we, in verband met de &'23*12&$ en <0/3-3*12&$ rechten, traditioneel over twee &&,+60-34&$
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1/3'&/3( beschikken, die lange tijd tot weinig betwisting aanleiding gaven: de geboorte en de
dood.
Men maakt dus, zonder veel analyse, spontaan een onderscheid tussen (a) de mens - of
de persoon - in de antropologische betekenis, en, (b) de mens - of de persoon - als wezen
waaraan de maatschappij op ethisch of juridisch vlak /&12'&,S$of een *'('00' toekent.
Voor de omschrijving van de verzameling bedoeld onder (b), is de definitie vermeld
onder (a) moeilijk hanteerbaar omdat de grenzen te vaag zijn (bv. vanaf welk ogenblik krijgt
een kind de essentiële kenmerken van ‘de mens’?). Daar staat tegenover dat de omschrijving
door de criteria ‘geboorte’ en ‘dood’, wel praktisch (en juridisch) goed hanteerbaar was, maar
toch op het principiële vlak problemen stelde. Zo kon men het recht op vrijheid ‘funderen’
door te verwijzen naar het D&3' dat mensen over zelfbewustzijn en een streven naar autonomie
beschikken; maar strikt genomen geldt deze fundering alleen voor die wezens die 3,$ -&$
(,'/6)68643*12&$93, mensen zijn.
De recente ontwikkeling van de biomedische wetenschappen brengt met zich mee dat
men het leven kunstmatig kan verlengen en verkorten, zodat de ‘dood’ als natuurlijk’
criterium in het gedrang komt. Ook in de diverse stadia van het reproductieproces grijpt men
in, met als gevolg dat ook het ‘levensbegin’ vaak geen natuurlijk gegeven meer is. De
verzameling bedoeld onder (b) wordt dus moeilijker omschrijfbaar.
Dat brengt sommigen ertoe, vooral in verband met problemen rond de reproductie, een
derde verzameling (c) te gebruiken om het begin- en eindpunt voor het toekennen van de
mensenrechten vast te leggen, nl. de verzameling van ‘organismen van de soort 2676$
*()3&,*JS$zoals die in het vertoog van de ,('00/G&'&,*12())&, voorkomt. Zoals verder nog
zal blijken, leidt deze keuze echter tot een hele reeks nieuwe problemen (zie bv. 4.2. en
4.4.1.). (Bv., moeten we mensen in persisterende vegetatieve status onbeperkt behandelen als
‘volwaardige mensen’, en moeten we te allen prijze alle embryo’s - eventueel met zware
handicaps - ter wereld doen komen, ook als deze poging de moeder in gevaar kan brengen?)
Heel algemeen kan men nu reeds zeggen dat het weinig zinvol is voor het afbakenen
van grenzen voor de oplossing van ethische en juridische problemen, een beroep te doen op
criteria die niet voor dit soort oplossingen werden ingevoerd. Meer concreet uitgedrukt, als
de mensengemeenschap grenzen wil trekken in de loop van het menselijk reproductieproces,
met het oog op het toekennen van rechten en het stellen van normen, dan moet dit gebeuren
na een zorgvuldig afwegen van de voor- en nadelen van die criteria zelf voor het algemeen en
individueel welzijn. De stadia die de wetenschapsmensen binnen hun domein onderscheiden,
zijn met betrekking tot die menselijke afwegingen irrelevant.
We besluiten met betrekking tot de ‘menselijke persoon’, dat men het volgend
onderscheid moet maken. Er zijn (1) de termen ‘mens’ of ‘persoon’ in de (,'/6)68643*12& zin
van het woord, waarbij vooral op descriptieve wijze wordt onderzocht wat kenmerkend is
voor een doorsnee volwassen mens. In deze context is een omschrijving van de bedoelde
verzameling moeilijk, maar niet zo belangrijk. (2) Daarnaast zijn er de termen ‘volwaardige
mens’ of ‘persoon’ in de &'23*12B<0/3-3*12& betekenis. De criteria voor de omschrijving van
deze verzameling zijn zeer belangrijk, wegens hun impact op het maatschappelijk leven. Bij
deze omschrijving moet men met enkele feitelijke gegevens rekening houden, maar
uiteindelijk gaat het om een maatschappelijke .&*83**3,4 door een meerderheid of bij
consensus, na een ethisch-juridisch debat.
In verband met het embryo en de foetus komt dit erop neer, zoals reeds vermeld, dat de
vraag niet is welk statuut ze 2&..&, , maar welk statuut de maatschappij eraan zal '6&F&,,&,"$
Deze vraag is vergelijkbaar met die welke we betreffende bepaalde -3&/&, kunnen
stellen. Ook uit de natuurwetenschappelijke beschrijving van deze organismen volgt niet met
evidentie dat ze een bepaald statuut hebben. Rekening houdend met het feit dat ze gevoelens
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van pijn en welzijn lijken te hebben die met de onze vergelijkbaar zijn, kan men argumenten
ontwikkelen om ze een bepaald statuut '6&$ '&$ F&,,&,$ dat onze gedragingen ertegenover
inperkt of stimuleert.
3.3.3. De onder 3.3.2. ontwikkelde gedachtegang wordt niet door alle leden van het Comité
gedeeld. De leden bedoeld onder 3.1.2. hebben een andere opvatting over de filosofische
antropologie en meer bepaald zijn ze van mening dat er 3,'/3,*3&F& kenmerken van het
embryo en de foetus bestaan die de maatschappelijke keuzes dwingend richten of beperken.
Volgens deze leden is een belangrijk intrinsiek kenmerk van het menselijk embryo zijn
finaliteit. Daarmee wordt bedoeld dat het embryo als 'organisme van de soort homo sapiens'
de elementen bevat van een groeiproces waardoor, dankzij een inherente dynamiek
(potentialiteit), volgens een welbepaald ontwikkelingsschema een menselijk individu tot
stand kan komen 6

HOOFDSTUK IV. Ethisch statuut van het embryo
In hoofdstuk V zal duidelijk worden dat, in verband met de toelaatbaarheid van
experimenten op embryo’s 3,$ +3'/6S$ 4/6**6$ 76-6$ de volgende standpunten bestaan. (1)
Volgens sommigen zijn experimenten op embryo’s totaal ontoelaatbaar. (2) Anderen vinden
dat embryo’s 3,$ +3'/6 (ongeacht hun oorsprong) die geen deel (meer) uitmaken van een
reproductieproject, voor onderzoek toegankelijk zijn zoals embryo’s van andere dieren, onder
de voorwaarde dat ze na het experiment vernietigd worden, Nog anderen zijn van mening dat
menselijke embryo’s steeds een zeker respect verdienen en dat leidt de enen tot de opvatting:
(3) dat alleen experimenten op ‘6+&/'(8834&’ of ‘/&*'&7./:6J*’ (van een stopgezet
reproductieproject) toelaatbaar zijn, anderen besluiten dat, (4) indien de restembryo’s voor
het experiment niet geschikt zijn, men ook embryo’s met het oog op experimenten tot stand
mag brengen.
Bij het onderzoek van de )/3,13)3;8&$ ethische opvattingen inzake het statuut van het
embryo die tot deze conclusies leiden, stellen we vast dat aan deze vier praktische richtlijnen
niet vier duidelijke fundamentele posities beantwoorden. Bovendien wordt het opstellen van
een samenhangend overzicht nog bemoeilijkt door het feit dat sommige posities alleen
betrekking hebben op het embryo 3,$ +3'/6 terwijl andere hun fundering juist zoeken in een
totaalconcept betreffende het statuut van embryo en foetus samen.
Men kan een eerste onderscheid maken tussen (1°) wat men ‘externalisten’ zou kunnen
noemen, of ‘intentionalisten’, die vinden dat het statuut van het embryo 3,$ +3'/6 alleen
bepaald wordt door de 3,'&,'3&*$ die (,-&/&,, in casu de ouders ermee hebben. En (2°) de
‘internalisten’, die hun opvatting over het statuut vooral laten bepalen door karakteristieken
van het &7./:6$9&8D. (3°) Maar men kan ook met beide aspecten rekening houden.
Binnen de groep van de ‘internalisten’ kan men volgens verschillende criteria een
onderscheid maken: er zijn de ‘essentialisten’ die vinden dat het statuut bepaald wordt door
intrinsieke kenmerken van het embryo en de ‘conventionalisten’ die beklemtonen dat het
statuut door conventie binnen een maatschappij bepaald wordt. Volgens een ander criterium
ziet men aan de ene kant diegenen die duidelijke scheidingslijnen vastleggen voor de
6

Cf. E,1:186)X-3&$)2386*6)23[0&$0,3+&/*&88&S$e&*$@6'36,*$)2386*6)23[0&*, I, p. .994, s.v. i3,(83'X :
'Parmi ces faits de finalité, on mentionne la régulation et la régénération des embryons, c'est-à-dire la
faculté que possède, à un certain stade de développement, un fragment de l'organisme d'édifier
l'organisme tout entier ou d'en reconstituer une région ou un organe’.
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aanvang van een bepaald statuut: we noemen ze ‘fixisten’, en anderen die een continue,
graduele ontwikkeling vaststellen: ‘gradualisten’. (Tussen deze criteria en deelgroepen zijn
tussenvormen mogelijk).
Degenen die de ‘externalistische’ of ‘intentionalistische’ positie aanhangen,
onderscheiden zich hierdoor duidelijk van alle anderen; we behandelen ze als
eerste: groep (a). Sommige standpunten die in de literatuur te vinden zijn, worden
door geen enkel lid van het Comité aangehangen, we zullen ze slechts bondig
vermelden. Wel schenken we een bijzondere aandacht aan twee posities die in elk
geval in brede kring verdedigd werden. De positie van de ‘Congregatie voor de
Geloofsleer’ (4.2.1.), waarvan men mag aannemen dat een deel van de Belgische
bevolking ze aanhangt, noemen we groep (b). De verdedigers van het
‘potentialiteitsargument’ (4.3.), dat een ruime weerklank heeft gekregen, noemen
we groep (d). Onder groep (c) rangschikken we diegenen die een absolute
beschermwaardigheid van het embryo voorstellen vanaf de 15de dag, en een meer
beperkte tijdens de eerste 14 dagen; de motiveringen voor dit standpunt kunnen
uiteenlopend zijn. Degenen die in grote lijnen akkoord gaan met de
‘gradualistische’ positie (uiteengezet in 4.4), behoren tot groep (e); ook hier kunnen
nog onderlinge verschillen bestaan.
Noch de volgorde van behandeling van deze standpunten, noch uit de omvang
van de teksten die eraan gewijd worden, mag men enige gevolgtrekking afleiden
betreffende het aantal van de Comitéleden die ze verdedigen.
De uiteenzettingen hieronder worden telkens aan één van de groepen toegeschreven; indien
dit niet gebeurt, gaat men ervan uit dat ze een consensus uitdrukken.
4.1.

Het ‘intentionalistische’ (externalistische) uitgangspunt betreffende het morele
statuut van embryo en foetus: de wil van de ouders
(groep (a) )

Sommige ethische theorieën gaan ervan uit dat alleen bestaande personen belangen en
dus rechten hebben. Dit principe moeten we in die zin aanpassen dat niet-bestaande wezens
rechten hebben indien ze in de toekomst als personen zullen bestaan. Een embryo of foetus
heeft dus geen recht om geboren te worden (geen recht op leven) maar heeft wel rechten
indien het zal geboren worden. Mogelijke toekomstige personen hebben rechten en belangen
indien men de intentie heeft of de mogelijkheid openhoudt dat ze werkelijke personen zullen
worden.
In deze positie wordt een variabele ethische status aan het embryo toegekend maar het
grootste verschilpunt met de ‘gradualistische’ positie is dat de ethische status in zeer grote
mate wilsafhankelijk is, d.w.z. of men het embryo als een toekomstig persoon moet
beschouwen, is afhankelijk van de beslissing van bestaande personen. De eigenschap
‘toekomstig’ is geen inherente maar een toegekende eigenschap.
Deze intentionele positie sluit aan bij de idee dat het aan de mens toekomt om zin te
geven aan de natuurlijke gebeurtenissen: de waarschijnlijkheid dat een bepaald proces
(bevruchting, zwangerschap) tot een bepaald resultaat (geboorte) zal leiden, wordt bepaald
door de intentie van de bevoegde personen en de betekenis die zij eraan geven. De
intentionele positie kent geen morele status toe op grond van fysieke ontwikkelingen en
eigenschappen en vermijdt zo het probleem waarmee de gradualistische positie telkens weer
wordt geconfronteerd, namelijk dat men moet uitleggen waarom een bepaalde
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ontwikkelingsfase een bepaalde morele status en beschermwaardigheid oplevert.
Een embryo 3,$ +3+6 of 3,$ +3'/6 kan worden geschaad, maar enkel in de zin dat de
toekomstige persoon die uit dit embryo geboren zal worden, schade zal lijden. Zo is er zelfs
preconceptuele schade mogelijk, namelijk wanneer schade wordt berokkend aan de gameten
waaruit later een persoon zal voortkomen. - In Hiroshima werden kinderen geboren met
handicaps tengevolge van straling waaraan hun ouders vóór hun conceptie onderworpen
werden door de atoombom.- De zorg die men moet dragen voor bepaald materiaal, zij het de
gameten of het embryo, heeft dus niets te maken met de eigenschappen van het materiaal
zelf, maar met het feit dat het gebruikt wordt (of dat de mogelijkheid daartoe bestaat) bij de
aanmaak van een persoon.
De status die we toekennen aan het embryo heeft zijn gevolgen voor de handelingen die
we ermee uitvoeren. Binnen de IVF-praktijk bestaan talrijke regels die in overeenstemming
zijn met het bovenstaande beginsel. Gedurende een IVF-behandeling worden meerdere
embryo’s aangemaakt. Indien embryo’s defecten vertonen of om welke reden ook geen kans
maken op inplanting, worden ze vernietigd. De geschikte embryo’s worden teruggeplaatst of
ingevroren. Men doet grote inspanningen om te zorgen dat de latere terugplaatsing van de
embryo’s mogelijk blijft zonder schade te berokkenen aan de mogelijke toekomstige
personen.
Wanneer na een bepaalde periode de intentionele ouders beslissen dat ingevroren
embryo’s noch voor donatie aan anderen, noch voor terugplaatsing bij zichzelf in aanmerking
komen, kunnen ze die laten vernietigen, of vrijgeven voor wetenschappelijk onderzoek (ze
worden daarna vernietigd). De embryo’s maken dan niet langer deel uit van een ouderlijk
project 7 . Ze verliezen met die beslissing de status van mogelijk toekomstig persoon die ze tot
op dat ogenblik bezaten.
Het is eveneens mogelijk om reeds voor de conceptie te beslissen dat een embryo enkel
voor onderzoek zal worden gebruikt. Het is bijgevolg geen toekomstige persoon en krijgt ook
geen overeenstemmende status en bescherming. Een embryo heeft geen belangen als
zodanig, maar geniet uitsluitend beschermwaardigheid als voorloper van een toekomstige
persoon. In deze optiek bestaat er dus na ouderlijke toestemming voor onderzoek, geen
ethisch onderscheid tussen ‘6+&/'(8834&$&7./:6J*J en ‘6,-&/96&F*&7./:6J*’.
Uit deze visie volgt ook dat embryo’s die voor onderzoek en experimenten worden
vrijgegeven niet langer voor terugplaatsing in aanmerking komen. De experimenten kunnen
immers schadelijk zijn voor het embryo en zo voor de persoon die er mogelijk uit voortkomt.
Deze clausule wordt in de meeste verklaringen over embryo-onderzoek opgenomen. Het niet
samengaan van experiment en terugplaatsing stelt problemen voor de overgang van
experimenteel onderzoek naar klinische toepassing. Indien men na een experimentele
toepassing toch tot terugplaatsing wil overgaan, is een strikte controle en beperking van de
experimentele ingrepen noodzakelijk, ter bescherming van de persoon die eruit kan ontstaan
en moet het experiment noodzakelijk gericht zijn op een therapeutisch voordeel voor de
toekomstige persoon.
In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt de ethische status aan een embryo
toegekend door de intentionele ouders, die meestal ook de verstrekkers van de
geslachtscellen zijn. Zij kunnen door het geven van een bestemming beslissen over de
toekomst van hun embryo’s. Donoren van gameten kunnen in een eerste stap het gebruik van
hun materiaal aanduiden. Zij bepalen of de embryo’s voor voortplanting of voor
wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Indien ze voor voortplanting zijn voorzien,
kunnen de intentionele ouders in tweede instantie wel beslissen om de embryo’s te
7

Zie advies over de bestemming van ingevroren embryo’s nog niet uitgebracht
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vernietigen of af te staan voor onderzoek. Wanneer de donoren aangeven dat hun gameten
enkel voor de aanmaak van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek mogen worden
gebruikt, kunnen anderen later die bestemming niet wijzigen.
Ook het belang dat wordt toegekend aan de fysieke ontwikkeling is ondergeschikt aan
de intentie. Zolang het embryo deel uitmaakt of kan uitmaken van een ouderlijk project en
zolang de vrouw de intentie heeft om haar zwangerschap uit te dragen, gaat de fysieke
ontwikkeling door en vergroot de mogelijkheid dat een persoon zal geboren worden. De
fysieke ontwikkeling is vanzelfsprekend een noodzakelijk gegeven om uiteindelijk een
bestaand persoon te worden. Maar die ontwikkeling heeft op zich geen dwingend karakter.
De overgang van 3,$+3'/6 naar 3,$+3+6 verandert niets aan de status van het embryo maar wel
aan de beslissingsbevoegdheid van de vrouw in wie het embryo wordt geplaatst en aan het
gewicht van de medische en psychologische risico’s voor de vrouw.
In geval van een zwangerschap verliest de partner (indien van toepassing) in
belangrijke mate de bevoegdheid om over het embryo of de foetus waarvan zij beide de
intentionele ouders zijn te beslissen.
De uiterste grens van de beslissingsbevoegdheid van de vrouw over leven of dood ligt
bij de levensvatbaarheid van de foetus (22 à 25 weken). Vanaf het ogenblik dat de foetus
levensvatbaar is, is de zijnsstatus niet meer uitsluitend afhankelijk van de vrouw maar neemt
de samenleving die bevoegdheid over. Een levensvatbare foetus heeft dus ongeveer dezelfde
rechten als een pasgeboren kind.
De bovenstaande visie impliceert dat een embryo dat niet tot een toekomstige persoon
zal uitgroeien een relatief geringe status krijgt. Deze status laat experimenten op embryo’s
toe. De embryo’s krijgen een beschermwaardigheid die in overeenstemming is met die van
ander schaars menselijk materiaal. Die beschermwaardigheid en het respect uit zich in de
doelen van de experimenten en onderzoeken waarvoor de embryo’s worden gebruikt.
Onderzoek dat tot doel heeft fundamentele of praktische kennis of vaardigheden te
verwerven op het vlak van de geneeskunde, en dat op korte of lange termijn kan leiden tot de
ontwikkeling van methodes en middelen om het welzijn van de mensen te vergroten, is in
overeenstemming met dit respect.
L677&,'((/$
(1^$ R67734&$ 8&-&,$ +(,$ 2&'$ L673'X wijzen er op dat in deze visie de levensvatbaarheid
van de foetus een -&13*3&D$767&,' wordt waarop de maatschappij de bevoegdheid over het
statuut van de foetus overneemt. Voor de keuze van dit moment wordt geen motivering
aangevoerd.
Deze stellingname houdt geen rekening met het feit dat de levensvatbaarheid geen echte
scheidingslijn vormt, maar sterk afhankelijk is van de inzet van medische technieken en dus
ook van de vooruitgang ervan. Deze vooruitgang zou dus volgens het hier voorgestelde
criterium meer en meer de zeggenschap van de ouders reduceren: in de limiet (kunstmatige
baarmoeder) zou die zelfs bijna verdwijnen.
Verder kan de levensvatbaarheid slechts worden uitgedrukt in percentages van kansen op
leven tegenover kansen op min of meer zware handicaps. De suggestie dat inzake de
zwaarwichtige keuzes die in dit verband soms noodzakelijk zijn, “de maatschappij de
bevoegdheid overneemt” is onrealistisch en voor velen ook onaanvaardbaar.
Bovendien is deze positie ook onverenigbaar met een zeer brede intuïtie, die in de
meeste abortuswetten haar neerslag vond, nl. dat, hoe verder de zwangerschap gevorderd is,
hoe zwaarwichtiger de redenen voor abortus moeten zijn, hetgeen impliceert dat men een
groeiende beschermwaardigheid van de foetus aanneemt, ongeacht de wens van de moeder.
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(2) C,-&/&$8&-&,$voegen hier nog aan toe dat ze het oneens zijn met een opvatting die
elke ethische waarde van het embryo alleen laat afhangen van volwassenen die het omringen.
Zij vinden dat de moeilijkheid van het probleem er precies in bestaat dat deze waarde zowel
ontleend is aan de materiële menselijke oorsprong van het embryo als aan de intenties van de
betrokken volwassenen. Zij vinden het onaanvaardbaar het statuut van het menselijk embryo
te reduceren tot dit van een dierlijk embryo op basis van de intenties. Toch zijn de wijzen
waarop deze leden hun positie funderen, onderling verschillend, en zelfs uiteenlopend, zoals
verder zal blijken.
(3) Sommige leden hebben nog een ander bezwaar tegen de stellingen omtrent het
« ouderlijk project ». Het is in hun ogen een bijzonder gevaarlijke ontwikkeling als het
respect voor het embryo afhankelijk wordt gemaakt van de « intentie » van ouders. Eén van
de mogelijke problemen met deze stelling is o.m. dat dan ook andere kwetsbare leden van de
samenleving afhankelijk kunnen worden gemaakt van de « intenties » van anderen.
4.2.‘Fixistische’ standpunten: duidelijke scheidingslijn voor de aanvang van het moreel
statuut van embryo en foetus
Alle standpunten die we hierna in afdeling ‘4’ bespreken, zijn geheel of gedeeltelijk
‘3,'&/,(83*'3*12’: ze houden rekening met karakteristieken van het embryo zelf, ongeacht de
houding van anderen ertegenover. In de afdeling ‘4.2’ worden die ethische visies behandeld
die een goed omschrijfbaar moment voorstellen, vanaf wanneer men een embryo of foetus als
een persoon moet behandelen, of, in andere termen ‘morele status’ moet toekennen. Het
‘D3`3*'3*12’ aspect van deze standpunten (duidelijke scheidingslijn) is niet in alle gevallen
even scherp geformuleerd.
>"!"#"$ A&'$/(-31(8&$16,1&)'3&B1/3'&/3075$$2&'$&7./:6$(8*$)&/*66,$
(groep ]b^)
$
1. Dit uitgangspunt komt op duidelijke wijze naar voren in het officiële standpunt van
de W667*BF('2683&F&$ g&/F, inzake het embryo, zoals het werd uitgedrukt in de instructie
%6,07$ V3'(& (DV) van de Congregatie voor de Geloofsleer (1987) en in de encycliek
E+(,4&8307$V3'(&$van paus Johannes Paulus II (1995).
Volgens DV I,1 moet men de mens respecteren als een persoon vanaf het eerste
ogenblik van zijn ontstaan. Zodra de eicel bevrucht is, begint een leven dat niet dit van de
vader of de moeder is, maar dit van een nieuwe mens die zich uit zichzelf ontwikkelt. Hij/zij
zal nooit meer menselijk worden indien hij/zij dit niet reeds is vanaf dit moment.
Vanuit een ethische optiek vereist het product van de menselijke conceptie het
onvoorwaardelijke respect waarop moreel gezien ieder mens aanspraak kan maken. Dit
impliceert dat men hem alle persoonsrechten moet toekennen en in de eerste plaats het
onvervreemdbaar recht van ieder onschuldig mens op het leven. Hij heeft zoals ieder mens
ook recht, in de mate van het mogelijke, op elke deskundige bijstand die zijn medische
toestand vereist.
Het basisargument van dit standpunt ligt hierin. Ook al zou men in onzekerheid
verkeren over het juiste moment van de bezieling van het embryo, toch blijft het in elk geval
een ‘)6'&,'3;8&$ )&/*66,J - zoals het Franse L673'X$ L6,*08'('3D @('36,(8$ -JE'23[0& het
formuleert - een persoon in wording. Zelfs als er twijfel zou bestaan over het statuut van het
embryo, moet men in geval van onzekerheid uit voorzichtigheidsoverwegingen voor het
maximale respect kiezen.
Daaruit volgt dat in het medisch onderzoek 3,4/&)&,$ 6)$ 2&' &7./:6 verboden zijn,
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tenzij men de morele garantie heeft dat noch het leven noch de integriteit van het toekomstig
kind, of zijn moeder gevaar lopen.
E`)&/37&,'&,$ 6)$ &7./:6J*$ 96,-&/$ /&12'*'/&&F*$ '2&/()&0'3*12$ -6&8$ +66/$ -3&$ &7./:6J*$
9&8DS$93<,$6,'6&8(('.((/.
Het is immoreel menselijke embryo’s voort te brengen voor gebruik als biologisch
materiaal. Het vernietigen van embryo’s die door IVF werden bekomen voor loutere
onderzoeksdoeleinden, is een zeer ernstig vergrijp. Ook het invriezen van embryo’s is een
inbreuk op het respect dat mensen verdienen.
Volgens de katholieke Kerk moet de *'((' het recht op leven en fysieke integriteit van
elke mens, van de conceptie tot de dood, erkennen. De wet moet uitdrukkelijk verbieden dat
mensen, ook in het embryonaal stadium, behandeld worden als experimentele objecten,
verminkt en vernietigd worden.
2. Deze stellingname, die men soms de ‘rigoristische’ noemt, vindt men ook terug bij
sommige katholieke filosofen (.+"$E"$R1261F&,26DDS$e"$A6,,&D&8-&/S$j"$_J%6,6+(,Se.a.). Zij
twijfelen er niet aan dat het menselijk leven begint bij de versmelting van zaad- en eicel en
dat het van dan af onder de bescherming van de wet staat. Het is volgens deze auteurs absurd
een kosten- batenanalyse te maken tussen het recht van het menselijk embryo om te leven en
het gebruik van dit embryo voor onderzoeksdoeleinden. Een dergelijke afweging zou
immers indruisen tegen de democratische rechtsorde, zelfs als deze afweging uitsluitend in
uitzonderingsgevallen zou gebeuren. Men verwerpt ook de suggestie dat er pas vanaf de
innesteling in de baarmoeder sprake zou zijn van ‘menszijn’ in de volle betekenis van het
woord: de ‘aanname’ van het kind door de moeder heeft geen fundamentele gevolgen voor
het statuut van het embryo en het eventuele ‘niet-aannemen’ van het embryo door de moeder
bezorgt geen vrijbrief om op dat embryo onderzoek te verrichten.
Hun visie wordt vaak filosofisch onderbouwd aan de hand van het zgn. aristotelischthomistisch substantialisme. Het dynamisch-evolutieve is volgens dit ontologisch
substantialisme accidenteel, terwijl het wezenlijke, permanente en funderende de substantie
is. Vanaf de conceptie is er een nieuwe substantie, die - op grond van een goddelijke
scheppingsact – “bezield” is, dit betekent, begaafd met een geestelijke ziel. En daar de ziel
het principe van denken, willen en handelen is, is het embryo een persoon in act vanaf de
conceptie. Dat de denk- en wilsactiviteit zich slechts progressief manifesteert, is van de orde
van het “accident” ((113-&,*) en stelt geenszins de subsistente werkelijkheid van het embryo
als geestelijke substantie of persoon ter discussie. Deze substantialiteit is integendeel de
dragende grond voor de volstrekte continuiteit in het biologisch ontwikkelingsproces van het
embryo.
L677&,'((/$
$
Het ‘rigoristische’, scherp ‘fixistische’ standpunt roept de volgende kritieken op.
$
(1) Volgens *67734&$ 8&-&,$ +(,$ 2&'$ L673'X houdt dit standpunt geen rekening met de
stelling verdedigd onder ‘3.1.1.en 3.3.1.’ hierboven. Die stelling wijst op het onderscheid
tussen een ,('00/G&'&,*12())&83<F en een &'23*12$vertoog: een &'23*12$*'('00' is niet een D&3',
dat logisch uit natuurwetenschappelijke gegevens volgt, maar is het resultaat van een
consensus of van een meerderheidsbesluit binnen een maatschappij over het al dan niet
'6&F&,,&, van een bepaald statuut.
Ook wie deze stelling niet onderschrijft, blijft toch geconfronteerd met het feit dat geen
enkele maatschappij in de wereldgeschiedenis ooit bij consensus of bij meerderheid een
statuut van volwaardig persoon aan het vroege embryo heeft toegekend en tevens dat binnen
theologische, ethische, juridische en biomedische kringen geen meerderheid in die richting
bestaat of bestaan heeft. Om tegen dit brede aanvoelen in te gaan zou wel een verpletterende
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argumentatie nodig zijn.
Deze leden wijzen ook op het feit dat de substantialistische visie van enkele van deze
filosofen niet goed spoort met de positie van de ‘Congregatie voor de Geloofsleer’ die
instemmend naar de notie ‘)&/*6,,&$)6'&,'3&88&J$verwijst.$
(2) R67734&$ 8&-&,$ +(,$ 4/6&)$ ]1^S met een christelijke achtergrond, wijzen erop dat dit
standpunt te eng gekoppeld is aan het normen- en waardenstelsel van een bepaalde periode,
hetgeen onoverkomelijke moeilijkheden oproept voor het ethisch verantwoord oordelen en
handelen. De ervaring leert dat een statisch wereldbeeld moeilijk in overeenstemming te
brengen is met onze huidige kennis over de dynamiek van het leven en dus tot een discours
leidt dat voor de meeste mensen nauwelijks te begrijpen, laat staan te aanvaarden is.
Tenslotte laat een statisch wereldbeeld ook weinig ruimte voor de creativiteit zo eigen aan de
mens. Als de mens ‘naar Gods beeld en gelijkenis’ geschapen is, dan is hij/zij ook tot
medescheppen in staat. Embryo-onderzoek en het zoeken naar therapieën bij de behandeling
van ernstige ziekten, kan vanuit die optiek beschouwd worden als het gebruiken door de
mens van zijn door God geschonken mogelijkheden voor grotere ontplooïng van de
schepping.
4.2.2. C8'&/,('3&+&$((,+(,4*1/3'&/3($+66/$2&'$)&/*66,B93<,$6D$76/&8&$*'('0*
Door de discussies inzake abortus, experimenten op embryo’s, foetale chirurgie
(eventueel conflict moeder-foetus) enz. ontstond de vraag of men 3,'&/7&-3(3/&$ stadia of
momenten kon vinden betreffende het begin van een ethisch statuut, of van de
persoonsrechten, tussen de bevruchting en de geboorte in. De hierna vermelde standpunten
hebben gemeenschappelijk dat ze uiteindelijk tot duidelijke scheidingslijnen (D3`3*7&) komen
voor het al dan niet toestaan van bepaalde types van experimenten op embryo’s; maar wat
betreft de argumentatietypes kunnen ze sterk van elkaar verschillen; ze zijn ook niet alle in
dezelfde mate ‘fixistisch’.
4.2.2.1 Begin van volwaardig moreel statuut: 15de dag
(groep c)
Een aantal leden van groep (c), van christelijke inspiratie, stemmen in met de bijdrage
van W"C"$ \1L6/731FS$ die een onderscheid maakt tussen genetische individualisering en
ontwikkelingsindividualisering. Hij wijst er op dat een embryo van minder dan veertien
dagen oud wel een genetische uniciteit bezit, maar dat dit nog voor deling vatbaar is en tot
twee individuen met hetzelfde genoom aanleiding kan geven; pas in de latere ontwikkeling
ontstaan volwaardige individuen. Daarom kan er een ethisch onderscheid gemaakt worden
tussen het moreel statuut van het menselijk embryo vóór en na de veertiende dag. Dit is een
‘D3`3*'3*12&J benadering in de zin dat er gekozen wordt voor een absolute
beschermwaardigheid van het embryo na de veertiende dag. Toch wordt dit standpunt ook
‘4/(-0(83*'3*12’ genoemd omdat het ook een zekere - mindere - beschermwaardigheid vanaf
de conceptie erkent, die niet uitsluit dat bepaalde experimenten met 6+&/'(8834&$ &7./:6J*
plaats kunnen vinden vóór de vijftiende dag.
Vanuit deze visie blijft het tot stand brengen van embryo’s voor onderzoeksdoeleinden
onaanvaardbaar. Enerzijds wijst men op de enorme belasting voor de vrouw die de oöcyten
afstaat en anderzijds vindt men dat de kans dat het embryo als middel tot een doel gezien
wordt, te groot. Het afzien van deze experimenten kan een beperking betekenen van onze
mogelijkheden om het leed te verlichten, maar het alternatief zou zijn dat we een van de
meest kwetsbare wezens op aarde zouden gebruiken en opofferen: het menselijk leven in
zijn allerprilste begin.
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4.2.2.2. Andere’ fixistische’ voorstellen
a. A&84($g02*& en d&'&/$R3,4&/, die in hun ethische (utilitaristische) visie een centraal belang
hechten aan pijn en welzijn van organismen, vinden dat de 76/(8$*'('0* van de foetus daar
begint waar voor het eerst sprake kan zijn van gewaarwordingen. Op basis van
wetenschappelijke studies vermoeden ze dat het embryo of de foetus een ‘*&,'3&,'$ .&3,4J
wordt ergens tussen de zesde en de twintigste week. Als absolute veiligheidsmaatregel stellen
ze echter de !U*'&$-(4 voor.
b.$K(/012$K/6-:$wijst op de analogie tussen het einde van de menselijke persoon, dat men
thans bepaalt als het stoppen van de activiteit van het brein, en het begin ervan, dat dan zou
samengaan met het ontstaan van de hersenactiviteit (./(3,$D0,1'36,3,4). Het persoon-zijn zou
dus beginnen rond de 9&*-&$G&&F.
c. Ruimer verspreid (volgens leden van groep (e) ) is de opvatting dat de mensenrechten een
aanvang nemen bij de 8&+&,*+('.((/2&3- van de foetus buiten de baarmoeder. Afhankelijk
van de medische omringing en van het risico op handicaps dat men bereid is te lopen, ligt dit
‘moment’ tussen 22 en 30 weken, of tussen een gewicht van 500 en 1500 gram.
L677&,'((/$
$
Volgens *67734&$ 8&-&,$ +(,$ 2&'$ L673'X blijkt uit deze enkele voorbeelden (men kan
nog andere ‘decisieve’ momenten voorstellen) dat dit zoeken naar een vast punt voor het
ontstaan van de persoonsrechten, een hachelijke onderneming is; zij wijzen op het volgende.
(1) Bij alle voorgestelde criteria, zelfs bij de bevruchting, gaat het nooit om een 4&.&0/'&,3*
op een bepaald ogenblik, maar om een )/61&* dat uren, dagen en zelfs weken in beslag kan
nemen. Dat introduceert een vorm van gradualisme dat afbreuk lijkt te doen aan het decisief
karakter van de scheidingslijn. Men zal dan toch een beroep moeten doen op een
conventionele scheidingslijn, hoewel men die in de feiten zelf wou zoeken.
(2) Alleen reeds de vaststelling dat zoveel uiteenlopende voorstellen ter tafel liggen,
suggereert dat er voor geen enkel criterium beslissende argumenten bestaan.
(3) De voorstellen vertrekken veelal van de boven bekritiseerde opvatting dat een &'23*12$
*'('00' uit ,('00/G&'&,*12())&83<F& gegevens afleidbaar is, terwijl die hoogstens het
voorbereidend materiaal kunnen leveren voor het antwoord op de vraag welk statuut de
maatschappij zal '6&F&,,&,"$
(4) In de Angelsaksische literatuur is het niet steeds duidelijk wat men met de uitdrukking
‘76/(8$*'('0*’ bedoelt. Bij sommigen (bv. Brody) is dit een alles-of-niets begrip: een wezen
met 76/(8$*'('0* is een persoon. Bij anderen kan het een variabele karakteristiek zijn: men
kan meer of minder 76/(8$*'('0* hebben en dat laat toe dit statuut af te wegen tegen andere
waarden.
(5) Tenslotte wordt niet inzichtelijk gemaakt op welke gronden sommige types van
experimenten vóór de decisieve scheidingslijn wel kunnen en andere niet.
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4.3. Het embryo als ‘potentiële persoon’: een uitgangspunt voor morele status
(groep (d ))
Het hier bedoelde funderingscriterium verdient een aparte en enigszins grondiger
behandeling, niet alleen omdat het herhaaldelijk in de recente literatuur voorkomt, maar
vooral omdat het als uitgangspunt diende voor de adviezen van enkele belangrijke
commissies: het Franse L673'X$L6,*08'('3D$$@('36,(8$-J$E'23[0&, het$L673'X$)&/7(,&,'$-&*$
7X-&13,*$ -&$ 8($ L6770,(0'X$ E0/6)X&,,&$ $ en, tot op zekere hoogteS$ het Britse c(/,61F$
W&)6/'. Het criterium is niet ‘D3`3*'3*12’, omdat het vóór de geboorte geen duidelijk moment
voorstelt voor het begin van de ‘persoon’, maar het is ook niet echt ‘4/(-0(83*'3*12J$ omdat
het niet uitloopt op een stijgende beschermwaardigheid van het embryo en de foetus
naarmate men dichter komt bij de geboorte.
In de versie van het CCNE luidt dit principe als volgt: “eJ&7./:6,$ 207(3,$ -63'$ k'/&$
/&16,,0$ 1677&$ 0,&$ )&/*6,,&$ )6'&,'3&88&P$ L&''&$ [0(83D31('36,$ 16,*'3'0&$ 8&$ D6,-&7&,'$ -0$
/&*)&1'$[03$803$&*'$-l$m" Het c(/,61F$W&)6/'$zegt5$Na2&$6.<&1'36,$'6$0*3,4$207(,$&7./:6*$3,$
/&*&(/12$3*$'2('$&(12$6,&$3*$($)6'&,'3(8$207(,$.&3,4Y U "$
Zoals uit het W())6/'$E'23[0& blijkt, moeten we het uitgangspunt van het CCNE op een
meer genuanceerde wijze interpreteren, dan meestal het geval is. Het Advies zegt niet zozeer
dat het embryo een ‘potentiële persoon’ 3*$, maar dat het als een ‘potentiële persoon’ 76&'$
G6/-&,$ &/F&,-; dit laatste is niet een bewering over feiten, maar een &'23*12$ )6*'08(('
waarrond men een zo ruim mogelijke consensus hoopt te realiseren. Ook het c(/,61F$W&)6/'
gaat in dezelfde richting waar het schrijft: “we hold the answer to such questions (of when
life or personhood begin) in fact are complex amalgams of factual and moral judgements.”
Het blijft echter een probleem of deze subtiele distincties in de loop van de teksten
worden volgehouden, en vooral of de lezers zich daar altijd bewust van zijn.
L677&,'((/$
!" Over deze verwijzing naar ‘potentiële persoon’ of ‘persoon in wording’ kan men
zonder betwisting twee opmerkingen maken.
(a) Deze formuleringen wekken bij de eerste confrontatie de indruk een duidelijke
betekenis te hebben: ze lijken iets uit te drukken wat intuïtief inzichtelijk en aannemelijk is
en openen daardoor de weg in de richting van een ruime consensus.
(b) Ze hebben historisch een belangrijke rol gespeeld omdat ze een uitweg leken te
bieden tussen twee als extreem ervaren posities: de ‘rigoristische’, die stelt dat bij de
conceptie een volwaardige persoon ontstaat, en de strikt natuurwetenschappelijke die geen
essentieel (ethisch) verschil ziet tussen een dierlijk en een menselijk embryo. Deze
formulering bood een opening naar een compromis dat een zeker respect voor het embryo
garandeert, zonder daarom de aanvaardbaarheid van sommige types van experimenten
volledig uit te sluiten.
!" E&,$((,'(8$8&-&,$+(,$4/6&)$]&^ wensen er echter op te wijzen dat deze waardevolle
rol nu uitgespeeld is, omdat bij nadere analyse een aantal onoverkomelijke zwakheden aan
8

(a) “C+3*$ /&8('3D$ (0`$ /&12&/12&*$ *0/$ 8&*$ &7./:6,*$ 207(3,*$in vitro$ &'$ n$ 8&0/$ 0'383*('36,$ n$ -&*$ D3,*$
7X-31(8&*$ &'$ *13&,'3D3[0&* (15/12/1986)” ; de uitdrukking ‘)&/*6,,&$ )6'&,'3&88&J werd ook reeds
gebruikt in een Advies van 22 mei 1984, maar pas in het « W())6/'$X'23[0& », Annex bij het Advies
van 15/12/86, wordt de ethische betekenis ervan verduidelijkt. (b) “C$o0&*'36,$6D$83D&S$a2&$c(/,61F$
W&)6/'$6,$207(,$i&/'383*('36,$(,-$E7./:6864:S$1985”
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het licht komen.
(1) De .&'&F&,3* van de term ‘potentieel’ wordt in de bovenvermelde teksten niet
geanalyseerd. Dit laat vermoeden dat men die zo helder vindt dat het nagaan van het gebruik
via de gewone woordenboeken kan volstaan. Daar vindt men dat deze term wijst op iets wat
mogelijk is, wat F(, bestaan, vaak in tegenstelling tot iets wat ‘actueel’ is, wat &12' bestaat.
Het enig positief aspect van de definitie lijkt de verwijzing naar ‘mogelijkheid’ te zijn, maar
daar staat tegenover, vooral in het Frans, een eerder negatieve connotatie: wat slechts
‘potentieel’ is, is zeker niet ‘reëel’, bestaat dus niet als zodanig. 9
Ook de filosofische traditie brengt in dit opzicht weinig verheldering. Men vindt dit
begrip alleen binnen het aristotelische denken en zelfs daar blijft de betekenis vaag en wordt
slechts via analogieën uitgelegd. In de hedendaagse filosofische encyclopedieën komt deze
term nauwelijks of niet voor. Dit lijkt nogal beperkt voor een concept dat een centrale rol
moet spelen in het ethisch en zelfs juridisch vertoog inzake het embryo 10 .
Er zijn in de recente literatuur een aantal kritische besprekingen verschenen van dit
gebruik van het concept. Men komt daarin tot het besluit dat het heel moeilijk is een adequate
definitie te formuleren omdat de term, naargelang van het type van vertoog of de aard van de
contexten, heel uiteenlopende betekenissen kan hebben. Uit de toepassing van deze term in
de uitdrukking ‘potentiële persoon’, kan men dus moeilijk ondubbelzinnige besluiten
afleiden. Er is wel overeenstemming over het feit dat wat ‘potentieel’ is, zeker niet ‘actueel’
of reëel is. Maar dit maakt het heel twijfelachtig of men op een ‘potentiële persoon’ de
F(,'3((,*& norm kan toepassen, die stelt dat men een ‘persoon’ nooit tot een statuut van
louter middel mag herleiden, hij is steeds doel voor zichzelf.11
(2) De onduidelijkheid over de implicaties van deze ‘potentialiteit’ is ook gebleken bij
de concrete toepassingen van het concept.
In de ‘InstructieJ$%6,07$V3'(&$van de L6,4/&4('3&$+66/$-&$H&866D*8&&/$(1987) vormt
de uitspraak dat het embryo een ‘potentiële persoon’ is, een schakel in de argumentatie die
9

_`D6/-$ E,483*2$ %31'36,(/:: “)6'&,'3(8Ppossible as opposed to actual; existing 3,$ )6**& or in a
latent or undeveloped state, capable of coming into being or action. e3''/X: « qui existe en puissance;
se dit par opposition à actuel. ». %31'36,,(3/&$ -0$ D/(,p(3*$ 16,'&7)6/(3, : « se dit d’une chose qui
existe en puissance, virtuellement mais non réellement. ». W6.&/'$5 « qui existe en puissance, opposé
à actuel m"$@60+&(0$e(/60**&$M,3+&/*&8$: « qui n’est qu’en puissance ».

10

In de @6'36,*$d2386*6)23[0&* (3.279 blz.) van de E,1:186)X-3&$d2386*6)23[0&$M,3+&/*&88&$ verwijst
de term ‘potentiel’ alleen naar ‘énergie potentielle’ een begrip uit de fysica ; wel wordt de term
‘puissance’ besproken, maar in een hoofdzakelijk aristotelische benadering die niet toelaat het begrip
‘potentieel’ te verhelderen. De index van de E,1:186)&-3($ 6D$ K36&'231*$ ]!"q?j$ .89"^S$ die meer dan
6000 termen bevat, vermeldt noch ‘potential’ noch ‘potentiality’. In de E,1:186)&-3($6D$d2386*6)2:
(Paul Edwards, 4.205 blz.) wordt in een tiental regels verwezen naar het gebruik door Aristoteles en
het afwijzen van de term door Ockham; een definitie vindt men er niet. Voor de recente W60'8&-4&$
E,1:186)&-3($6D$d2386*6)2:$(1998, 10 vols), geldt hetzelfde. In de index (479 blz.) van de vierdelige
%31'36,(/:$ 6D$ '2&$ A3*'6/:$ 6D$ $ h-&(*$ (Philip P. Wiener, 2.531 blz) komen de termen ‘potential’ en
‘potentiality’ niet voor.

11

Zie bv. Fagot-Largeault, Anne, Les droits de l’embryon (foetus) humain, et la notion de personne
potentielle, W&+0&$ -&$ \X'()2:*3[0&$ &'$ -&$ \6/(8&, 3 (1987), pp. 361-385 ; Singer, Peter, & Dawson
Karin, IVF technology and the argument from potential, d2386*6)2:$(,-$d0.831$CDD(3/*, 17 (1988),
87-104 ; Buckle, Stephen, Arguing from potential, K36&'231*, 2 (1988), 227-253 ; Hottois,G. et Missa,
J.-N., @60+&88&$&,1:186)X-3&$-&$.36X'23[0&$]!jj#^S$blz.643-644$
$
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ertoe leidt elke vorm van experimenteren op embryo’s te verbieden.
In het c(/,61F$ W&)6/' leidt deze formule wel tot een aantal procedurele restricties
betreffende de omgang met embryo’s, maar niet tot het verbieden van experimenten, zelfs
niet als ze alleen voor het onderzoek tot stand komen.
In het C-+3&*$ +(,$ 2&'$ LL@E van 1986 komt men, vertrekkend van hetzelfde
uitgangspunt, tot het besluit dat wel het onderzoek op overtallige embryo’s toelaatbaar is,
maar dat het tot stand brengen van embryo’s voor het onderzoek, '6'((8$ +&/.6-&,$ 76&'$
G6/-&,".
(3) Maar ook voor het CCNE ligt blijkbaar de draagwijdte van dit principe niet
onwrikbaar vast. Immers, in het C-+3&* van 18 januari 2001 wordt voorgesteld op dit laatste
verbod 'G&&$ 03'96,-&/3,4&, te voorzien. (a) Om nieuwe reproductietechnieken te valideren
vooraleer ze in Frankrijk toelaatbaar zijn, mag men, exclusief voor het onderzoek embryo’s
tot stand brengen. (b) Dit laatste mag - althans volgens een meerderheid binnen het CCNE ook gebeuren in het kader van onderzoekingen betreffende therapeutisch klonen. Op te
merken valt dat deze laatste verruiming gebeurt ondanks de uitdrukkelijke uitspraak (in
hetzelfde Advies) dat embryo’s die door kloneren van een somatische celkern ontstonden,
2&'9&8D-&$*'('00' hebben als die welke uit normale reproductie voortkomen.
De reden van deze gewijzigde visie over de ethische impact van het hier bedoelde
principe, vindt men in de volgende passus: “Les travaux sur le clonage dit thérapeutique des
embryons humains vont inéluctablement se développer dans divers pays….. Le fait d’y
renoncer rendrait la société française dépendante des recherches poursuivies à
l’étranger … ». 12
!"E,F&8&$ 8&-&,$ +(,$ 4/6&)$ ]1^ reageren positief op deze vertaling van een minimale
consensus omtrent een delicaat ethisch thema in een pluralistische samenleving en wensen
hierbij het volgende op te merken.
De auteurs die deze stelling bijtreden, willen twee uitersten vermijden: enerzijds de
reductie van het embryo tot een aanwas van het moederlijk lichaam op grond waarvan het
niet meer eerbied verdient dan eender welk celweefsel, en anderzijds de biologistische
gelijkstelling van het embryo als menselijke persoon zonder meer. Daarom beschouwen zij,
in de regel van een fenomenologisch mensbeeld, het embryo als een « potentiële menselijke
persoon ». Ze noemen het een « potentiële persoon » en geen « persoon », omdat zij zowel de
radicale verwantschap als het grote verschil tussen het embryo en de uitgegroeide persoon
willen beklemtonen. Ze zijn gelijken, omdat het embryo, dank zij een continu
ontwikkelingsproces, uitgroeit tot een volwassen persoon. Maar ze verschillen ook grondig,
omdat er een enorme afstand bestaat tussen de mogelijkheden van een bevruchte eicel die al
uitgegroeid is tot enkele cellen en die van een uitgegroeid vrij, sprekend, denkend en
handelend subject. Het lijkt hen dan ook een misbruik van de taal het embryo vanaf de
conceptie een volledige menselijke persoon te noemen. Het is volgens hen slechts persoon in
potentie, onder meer op basis van zijn biologisch-genetische eigenheid. Het biologische is
echter alleen maar noodzakelijke voorwaarde, doch geenszins voldoende grond voor het
persoon-zijn, of liever persoon-worden van het embryo. Hier gebeurt dan ook volgens deze
verdedigers van het potentialiteitsargument de volstrekt positieve inbreng van de stelling van
de medemenselijke erkenning. Het embryo kan volgens hen inderdaad alleen maar uitgroeien
12

Het verglijden van de interpretatie in de richting van een beter beantwoorden aan de noden van het
onderzoek, was reeds te merken in het C-+3&*$van 1997; “*0/$8($16,*'3'0'36,$-&$1688&1'36,*$-&$
1&8808&*$&7./:6,,(3/&*$207(3,&*$&'$8&0/$0'383*('36,$n$-&*$D3,*$'2X/()&0'3[0&*$60$*13&,'3D3[0&*”. Zie
hierover : Langlois, Anne, L’embryon est-il toujours une « personne potentielle » ? , e&*$L(23&/*$-0$
L"L"@"E"S 15 (1998), p. 32-36
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tot een persoonlijk individu onder de juiste omstandigheden en voorwaarden. Het betreft hier
dan niet alleen maar biologische en somatisch-maternele voorwaarden, doch ook
psychologische,
affectief-relationele,
sociale
en
culturele
voorwaarden.
De
persoonsmogelijkheid, die volgens dit standpunt vanaf de conceptie onherleidbaar is
meegegeven, kan zich inderdaad enkel actualiseren en uitgroeien tot een volwaardige
menselijke persoon dankzij de inbreng van de anderen. Toch moet duidelijk zijn dat deze
medemenselijke erkenning volgens deze visie mede het persoon-zijn constitueert, maar dan
toch ook weer niet zonder meer. De meest intense en kwalitatief hoogstaande poging om een
niet-menselijk biologisch-genetische eigenheid, eenvoudiger gezegd om bijvoorbeeld een
dier, een hond, tot het niveau van een menselijke persoon te verheffen, zal nooit slagen
omdat de biologische voorwaarde, waarvan de menselijke individualiteit en het menselijk
persoon-zijn afhankelijk is, namelijk een uniek en onherleidbaar menselijk genetisch patroon,
ontbreekt. De medemenselijke erkenning kan volgens deze visie nooit een bepaald genetisch
materiaal tot persoon constitueren, als de potentialiteit tot menselijk persoon-zijn niet
aanwezig is.
De intrinsieke biologische dynamiek van het embryo tot kind maakt volgens deze
auteurs dan ook dat er een radicaal kwalitatief verschil – en dus niet zomaar continuïteit –
bestaat tussen aan de ene kant de zaadcel en de eicel en aan de andere kant het embryo.
Zaadcel en eicel kunnen, áls ze samenkomen, uitgroeien tot een kind, en als zodanig bezitten
ze een zekere potentialiteit. Het verschil met het embryo is, dat uit de zaadcel en de eicel
afzonderlijk geen menselijk individu kán ontstaan, tenzij ze bij elkaar worden gebracht. En
ze komen niet, vanuit een innerlijke spontane dynamiek, bij elkaar, doch ze moeten door
externe instanties – seksueel of technisch – bij elkaar gebracht worden. In tegenstelling
hiermee, bezit het embryo volgens deze auteurs een innerlijke dynamiek, waardoor – als alles
normaal verloopt – het uitgroeit tot een menselijke persoon, en dit zonder actieve interventie
van derden. Er bestaat voor hen dan ook wel degelijk een verschil tussen anticonceptie en
interceptie. De anticonceptie voorkomt de vorming van een bevruchte eicel, waaruit zich op
grond van haar potentialiteit een kind zal ontwikkelen, terwijl de interceptie in het natuurlijk
ontwikkelingsproces ingrijpt en verhindert dat de aanwezige potentialiteit zich ontwikkelt tot
een menselijk individu. Eicel en zaadcel zijn geen potentiële menselijke persoon, terwijl het
embryo dat wel is.
!"E,F&8&$ 8&-&,$ +(,$ 4/6&)$ ]&^ maken hierbij de volgende bedenking. Als de
‘biologische potentialiteit’ alleen een noodzakelijke voorwaarde vormt, en de
‘medemenselijke erkenning’ nodig is om tot actualiteit te komen; wat indien deze
medemenselijke erkenning ontbreekt? Welke ethische conclusies kan men uit een
‘noodzakelijke voorwaarde’ of een ‘biologische potentialiteit’ afleiden?
4.4. Gradualistische benadering. een variabel ethisch statuut voor embryo en foetus
(groep ( e))
%&$ 8&-&,$ +(,$ 4/6&)$ ]&^ stellen vast dat pogingen om een statuut van persoon toe te
kennen op een welbepaald moment van de ontwikkeling van embryo en foetus, tot
conceptuele en methodologische problemen leiden en niet tot een consensus aanleiding
geven". In een dergelijke situatie kan iedereen op zijn standpunt blijven staan, met het gevolg
dat compromis onmogelijk wordt. Rationeel debat wordt dan uitgesloten en alleen
machtsverhoudingen geven de doorslag. Een andere strategie bestaat erin te vertrekken van
datgene G((/6+&/$3&-&/&&,$2&'$&&,*$3* en dan stap voor stap te onderzoeken of men samen
argumenten kan vinden om de consensus naar andere punten uit te breiden. Met het
gemeenschappelijk uitgangspunt wordt hier niet een oppervlakkig onberedeneerd aanvoelen
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bedoeld, maar een consensus die ook wordt aanvaard door al degenen die over de problemen
hebben nagedacht.
Welnu, in verband met het probleem dat voor ons ligt, bestaat er tenminste een
16,*&,*0* dat we, zowel op het wettelijke als op het ethische vlak, )(*4&.6/&,&,, als ze
levend en levensvatbaar ter wereld komen, in de mensengemeenschap opnemen (-&$
16,*&,*0*$ .&*'((' &/3,$ -('$ ,3&7(,-$ een later$ 767&,'$ +66/*'&8'). Pasgeborenen hebben dus
automatisch deel aan de rechten en de bescherming die volwassenen genieten: men
beschouwt ze als ‘volwaardige mensen’, als ‘)&/*6,&,J - in de ethisch-juridische zin - in alles
wat hun rechten en belangen betreft; in het bijzonder de bescherming van hun leven en
welzijn.
Er was geen dwingende reden in de D&3'&,$om deze rechten bij de geboorte een aanvang
te laten nemen - normen volgen immers niet met een (.*680'&$,66-9((F uit feiten en, zoals
reeds vermeld, kwam het beslissende moment in sommige culturen iets later - maar er zijn
wel goede redenen om te stellen dat deze 16,+&,'3& een uitstekende keuze is. Immers, met de
geboorte begint het autonoom bestaan (zonder baarmoeder en zonder navelstreng) en tevens
de aanvang van het socialisatie- en culturatieproces; kortom, men wordt lid van een
gemeenschap.
Ook vanuit een )*:1268643*12$oogpunt is dit het moment waarop de moeder, en veelal
beide ouders, het kind in al zijn externe kenmerken waarnemen en de eerste handelingen
ertegenover verrichten; kortom, het kind is voor het eerst volwaardig visueel, auditief,
olfactief en vooral tactiel aanwezig. Met deze waarnemingen en handelingen gaan ook
4&+6&8&,* gepaard die vermoedelijk deels biologisch, deels cultureel bepaald zijn, en die
meestal op korte tijd tot een intense positieve ingesteldheid tegenover het kind leiden.
4.4.1. E'23*12$ *'('00'$ 6)$ .(*3*$ +(,$ 7(('*12())&83<F$ G((/-&+688&$ 7&,*&83<F&$ 4&+6&8&,*$ &,$
(''3'0-&*$$$(groep (e))
Het betoog dat hier volgt steunt op de gedachte dat een onderzoek van deze attitudes en
gevoelens een +&/F8(/3,4 kan bieden voor het onloochenbare feit dat zeer veel mensen
geneigd zijn ook een zekere waarde toe te kennen aan stadia vóór de geboorte. Bovendien,
wanneer men deze verklaring nader onderzoekt, blijkt dat men er ook een /('36,&8&
(/407&,'('3& uit kan putten voor een type van statuut dat tot een bredere aanvaarding
aanleiding kan geven dan de hierboven vermelde.
4.4.1.1. Cruciale vaststelling
Bij de discussies over het statuut van de fœtus en het embryo kunnen we niet aan de
volgende 1/013(8&$+(*'*'&883,4 ontkomen. Zodra we het erover eens zijn dat we de ethische
en wettelijke plicht hebben elke )(*4&.6/&,& in de mensengemeenschap op te nemen, wordt
het 6,-/((483<F$ F0,*'7('34 dezelfde houding niet aan te nemen tegenover een fœtus van
enkele dagen of enkele weken vóór de geboorte.
Immers, wanneer we, vertrekkend van het moment van de geboorte, terugblikken, dag
na dag, naar de vorige stadia van de fœtale en embryonale ontwikkeling, zullen we nooit een
)/&13&*$64&,.83F vinden, waarop we, op grond van de D&3'&,$9&8D, kunnen zeggen: “hiervoor
was er geen reden om mensenrechten toe te kennen, en hierna wel”.
De *)6,'(,&$ 4&+6&8&,* en (''3'0-&* die we tegenover een baby hebben - neiging tot
vertedering, bescherming, verlegenheid bij het besef van inadequaat reageren, gevoelens ook
van afschuw en woede bij de vaststelling dat een kindje verwaarloosd of mishandeld wordt zijn, zoals we ze nu ervaren, niet in de eerste plaats het gevolg van een gedachtenconstructie:
‘dit kind is wettelijk beschermd’. Neen, ze zijn spontaan gericht op de concrete baby zelf: de
uiterlijke gedaante met de geluiden en gedragingen en alles wat er bij hoort.
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c&8,0S$G&$960-&,$6,*9&8D$&76'36,&&8$4&G&8-$((,-6&,$(8*$G&$'&4&,6+&/$&&,$Dr'0*$+(,$
.+"$ =s$ G&F&,$ &&,$ (,-&/&$ 260-3,4$ 960-&,$ ((,,&7&,. Alleen uiterst cynische of emotieloze
mensen zouden in staat zijn zich adequaat te gedragen tegenover een baby en totaal
gevoelloos te blijven tegenover een fœtus in een ver gevorderd stadium
Ook het c(/,61F$ W&)6/' wijst erop dat men rekening moet houden met het spontaan
aanvoelen van de bevolking, maar dat gezichtspunt verschilt grondig van de visie die we hier
poneren. De aanwezigheid van bepaalde types van aanvoelen bij de bevolking volstaat
helemaal niet om daar ethische consequenties uit af te leiden: het bestaan van gevoelens van
afkeer voor homosexualiteit bv., biedt geen voldoende grond om die ethisch te veroordelen.
h,$-&$23&/$+&/-&-34-&$6)'3&F$76&'$7&,$.6+&,-3&,$((,'6,&,$-('$-&$4&+6&8&,*$G((/,((/$
7&,$+&/G3<*'S$3,$2&'$3,-3+3-0&&8$6D$7(('*12())&83<F$8&+&,$&&,$6,+&/-&&8-$40,*'34&$/68$*)&8&,S$
96-('$2&'$+&/86/&,$4((,$&/+(,$7(('*12())&83<F$,(-&834$960$93<,"$
$
In verband met de gevoelens tegenover een foetus in een gevorderd stadium ligt het
voor de hand dat het, 7(('*12())&83<F$4&93&,, een bedroevend verliespunt zou betekenen als
mensen zouden evolueren tot een vorm van cynisme in hun houding tegenover een boreling
enerzijds en een late foetus anderzijds. Wie op ethisch of wettelijk vlak, een emotionele
onverschilligheid tegenover Dr'0**&,$van acht maanden zou toelaten of aanmoedigen, loopt
het gevaar ook de belangrijke positieve rol die deze gevoelens spelen in onze omgang met$
F8&3,&$ F3,-&/&,$ in het gedrang te brengen. Immers, het respecteren van ethische waarden zoals de bijzondere bescherming die het kind verdient - wordt in de dagelijkse praktijk sterk
gestimuleerd wanneer die geïnterioriseerd zijn en door *)6,'(,&$ emoties en attitudes
begeleid.
4.4.1.2. Gradaties in emotionele betrokkenheid
$
a)
De vaststelling van deze spontane overdracht van de attitudes van boreling naar
gevorderde foetus wordt door sommigen als argument gebruikt om aan het ‘ongeboren leven’
de volle mensenrechten toe te kennen vanaf het stadium van de zygote. Immers, zo stellen
ze, als je bij het onderzoeken van telkens vroegere stadia in de ontwikkeling, geen enkel
moment vindt waarop een essentiële verandering zich voordoet, dan kun je niet anders dan
ook aan de zygote de persoonsrechten toekennen.
Men kan deze redeneerwijze de -/64/&-&,$+(,$-&$16,'3,0t'&3' noemen. Eigenschappen
die langzame wijzigingen ondergaan (kwantitatieve of kwalitatieve, of beide), vertonen
meestal geen duidelijke breuk op een welbepaald punt van het evolutietraject. Maar dat sluit
niet uit dat er, over een langere periode gezien, fundamentele veranderingen kunnen
optreden, die een gewijzigde beoordeling of een verschillend wettelijk statuut
rechtvaardigen 13 . Het onderzoek van de ontwikkeling van embryo en foetus bevestigt deze
13

Als je een eikel bekijkt en dan het eerste scheutje eruit, en dag na dag waarnemingen doet, dan zie
je een continue ontwikkeling. Maar iedereen kan het ontzaglijke verschil vaststellen tussen deze
eerste stadia en de eik van 15 meter hoog die er na enkele jaren uit gegroeid is. Tot een bepaalde
periode kan een kind helemaal niet rechtop lopen, in een latere periode gebeurt dit probleemloos;
wanneer is deze vaardigheid precies ontstaan? Een kind van drie jaar is zeker onvolwassen en heeft
vanwege zijn medemensen recht op een totaal andere behandeling dan de volwassene die er twintig
jaar later uit gegroeid zal zijn. Toch is er geen 767&,' waarop men in de feiten zelf de overgang naar
volwassenheid zal hebben vastgesteld. Een pasgeborene kent geen woord van de taal; een kind van
zeven jaar heeft een behoorlijke woordenschat en beheerst grotendeels de syntaxis. Het verschil is
immens, maar niemand kan zeggen waar precies de taalvaardigheid begonnen is. Voorbeelden van
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karakteristiek: zo is er in een bepaald stadium zelfs geen spoor van enig orgaan en in een
ander stadium is er levensvatbaarheid buiten de baarmoeder.
Zoals de eigenschappen geleidelijk veranderen, maar uiteindelijk tot grote verschillen
aanleiding geven, zo is het ook met bovenvermelde 4&+6&8&,* en (''3'0-&*"$
Het is een normale, spontaan menselijke houding een foetus van 36 weken met een
pasgeborene te identificeren; maar dit is veel minder het geval bij een embryo van zes weken,
dat we zonder deskundige hulp niet eens als ‘menselijk’ zouden herkennen.
Het 3-&,'3D31('3&)/61&* en derhalve ook onze &7)('23&$nemen dus af in de mate waarin
we met vroegere stadia worden geconfronteerd.
Het is F0,*'7('34 als we ontkennen dat een foetus van 36 weken gevoelens opwekt die
vergelijkbaar zijn met die tegenover een baby; maar het is &+&,$ F0,*'7('34$ te beweren dat
een embryo dat een speldenkop groot is, deze eveneens opwekt.
h,$ .&3-&$ 4&+(88&,$ 866)'$ 7&,$ 2&'$ /3*316$ *)6,'(,&S$ 2&&8$ G((/-&+688&$ 4&+6&8&,*$ 4&G&8-$
((,$'&$-6&,$6)$4/6,-$+(,$&&,$4/6'&,-&&8*$$7&'(D:*3*12&$16,*'/01'3&"
b) Dat betekent dat de mate waarin men een foetus met een baby identificeert,
langzamerhand zal verminderen naarmate men met vroegere stadia van de ontwikkeling te
maken heeft en in dezelfde mate zullen ook de spontane gevoelens minder intens worden.
Maar aangezien het bestaan van deze waardevolle gevoelens de grondslag vormt van het feit
dat we de .&*12&/7G((/-342&3- van de baby overdragen op de late foetus, wordt ook die
beschermwaardigheid minder intens aangevoeld in de vroegere stadia. Dat impliceert dat het
zinvol is dat de 76/&8&$ ,6/7&,S en uiteindelijk ook de G&''&83<F&$ .&*123FF3,4&,S rekening
houden met de langzame veranderingen die zich zowel qua structuur als qua uiterlijk
voorkomen bij het embryo en de foetus voordoen.
Kortom, -&9&8D-&$/&-&, die ons ertoe brengt waarde toe te kennen aan stadia vóór de
geboorte, nodigt er ons ook toe uit deze waarde als &+680'3&D te zien: ze wordt minder evident
naarmate men te maken heeft met vroegere momenten in de ontwikkeling. Dit inzicht heeft
het grote voordeel dat het een verklaring biedt voor een nagenoeg 0,3+&/*&&8$ ((,G&934&$
3,'0t'3&S die bv. ook in de discussies over abortus een grote rol gespeeld heeft: naarmate men
met 8('&/& stadia in de ontwikkeling geconfronteerd wordt, -&*$'&$7&&/ houdt men rekening
met de waarde van de foetus, en des te zwaarwegend moeten de indicaties voor abortus zijn.
c) Een tweede aspect van deze .&,(-&/3,4*G3<9& ondersteunt de opvatting dat er, wegens het
grotendeels continu karakter van de ontwikkeling en van de begeleidende gevoelensS$ 3,$ -&$
D&3'&,$9&8D geen duidelijke grenzen te vinden zijn en dat men ze dus, zowel op het ethische als
juridische vlak moet baseren op een 16,+&,'3&. Deze zal wel de feitelijke gegevens onder
ogen moeten houden - inclusief de bovenvermelde waardevolle gevoelens - maar uiteindelijk
zal een consensus of een meerderheid de scheidingslijnen vastleggen.
>">"!"$ H/(-0(83*'3*12&$+3*3&$6)$-&$03'-/0FF3,4$I)6'&,'3;8&$)&/*66,J$
(groep (e))
Hierboven werd betoogd dat een ongedefinieerd en ongenuanceerd gebruik van de
uitdrukking ‘potentiële persoon’ geen basis vormt voor een duidelijk omschreven ethisch en
die aard kunnen onbeperkt worden aangehaald en we moeten beklemtonen dat het hier niet alleen
over woordgebruik gaat: “wanneer noemen we iemand volwassen?”; er kunnen ook belangrijke
ethische (bv. verantwoordelijkheid) of juridische (bv. aansprakelijkheid) gevolgen aan verbonden
zijn. In al deze gevallen moeten we door 16,+&,'3& en/of door G&''&83<F&$.&)(83,4 een scheidingslijn
vastleggen.
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juridisch statuut. Toch hangen met de termen ‘potentialiteit’ en ‘in wording’ connotaties vast,
die, mits een behoorlijke analyse, tot een verheldering van het debat kunnen bijdragen.
Bij het onderzoek van de opeenvolgende stadia in de ontwikkeling van embryo en
foetus, kan men zich moeilijk van de indruk ontdoen dat daar telkens ‘3&'*’ is dat een
belangrijke rol speelt in het ontstaan van een mens. Ook deze indruk vormt een onderdeel
van het ‘spontane aanvoelen’ van veel mensen. De term ‘potentiële persoon’, zonder nuance
toegepast op een vroeg embryo, is echter eenzijdig omdat die de aandacht afleidt van het
immense belang van de diverse externe factoren in het wordingsproces en van de grote
verschillen in ‘potentialiteit’ naargelang van de stadia in de ontwikkeling.
Het lijkt dus nodig de concepten ‘potentieel’ en ‘potentialiteit’ nauwkeurig te ontleden
om tot een -&D3,3'3& te komen die een zinvol gebruik in een argumentatie toestaat.
We noemen een entiteit die in ontwikkeling is: “E” (bv. embryo of foetus); het normale
eindstadium van die ontwikkeling noemen we: “M” (bv. mens).
Wanneer we nu zeggen dat E een M ‘3,$G6/-3,4’ is, of dat E de ‘)6'&,'3(83'&3'’ heeft M
te worden, dan kunnen we de volgende factoren onderscheiden die daarbij een rol spelen. (1)
De mate van$G((/*123<,83<F2&3- dat E uiteindelijk tot M zal uitgroeien: het spreekt vanzelf
dat die bij een foetus van 7 maanden groter is dan bij een embryo van twee dagen; (2) de
mate van *'/01'00/4&83<F2&3- (isomorfie) tussen E en M: een foetus van 9 weken is meer
structuurgelijk met M dan een embryo van 6 dagen, en zelf minder structuurgelijk (met M)
dan een foetus van 8 maanden; (3) de mate van 6,(D2(,F&83<F2&3- of autonomie ten aanzien
van een gespecialiseerde omgeving (o.a. de baarmoeder): een foetus van 20 weken heeft
minder autonomie dan een foetus van 30 weken.
Elk van deze kenmerken is voor objectief onderzoek toegankelijk; ze drukken, samen
genomen, in een belangrijke mate uit wat we spontaan aanvoelen als we bv. vinden dat een
foetus van 9 weken ‘reeds meer mens is’ dan een pre-embryo, maar minder dan een foetus
van 30 weken.
Deze preciseringen tonen aan dat de gevoelens en attitudes onder ‘4.4.1.’ beschreven,
een solide basis in de waarneembare feiten hebben; ze maken tevens duidelijk wat er aan
zinvols achter de term ‘potentialiteit’ verscholen zit.
Veel mensen vinden immers dat een embryo, een foetus, in welk stadium ook, toch
‘iets’ is dat deel uitmaakt van het wordingsproces van de mens: het behoort tot het domein
van 2&'$7&,*&83<F& (het is ‘des mensen’) en verdient als zodanig een vorm van /&*)&1' en van
*12/667 in de omgang ermee.
Deze precisering van de uitdrukking “E is een mens in wording” beklemtoont opnieuw
dat deze ‘potentialiteit’, dit ‘in wording zijn’, geen alles-of-niets karakteristiek is en dat het
vanzelf spreekt met dit +(/3(.&8$F(/(F'&/ rekening te houden bij het toekennen van waarde.
Een entiteit die op één of meer van de drie relevante factoren laag scoort, kan toch niet
hetzelfde statuut krijgen als een die op alledrie zeer dicht M benadert. Ook al is een embryo
3,$+3'/6 ‘iets’ dat uiteindelijk naar de geboorte van een mens kan leiden - wat tot enig respect
aanleiding moet geven - het staat er in alle relevante kenmerken zover van af dat het
toekennen van hetzelfde statuut als dit van een foetus van 35 weken, volkomen contraintuïtief is, en elke redelijke grondslag ontbeert 14 .
14

Bij de drie bovenvermelde karakteristieken zou men nog de factor ‘'3<-’ kunnen vermelden: hoe
dichter men het stadium van de bevalling benadert, hoe meer het wezen als ‘een kind’ of ‘bijna een
kind’ wordt ervaren. Deze tijdsdimensie ligt echter grotendeels aan de grondslag van de drie andere,
zodat het niet nodig lijkt die als vierde te introduceren.
Vooral de karakteristiek ‘structuurgelijkheid’, die zowel op interne als externe structuren
betrekking heeft; staat toe bij concrete ethische dilemma’s (bv. abortus bij een late foetus, op grond
van zware handicaps) de probleemsituatie te verhelderen. Bv. in welke mate kan een late foetus
gelijkgesteld worden met een menselijke persoon? Om een wezen enigszins met een 7&,*S of zelfs
met een zoogdier te kunnen vergelijken, moet het beschikken over een functionerende neocortex - dit
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Zoals het betoog onder ‘4.4.1.’ maakt ook dit de aanvaarding van 4/(-&,$ +(,
.&*12&/7G((/-342&3- van embryo en foetus plausibel. Tevens blijkt opnieuw dat de feiten
zelf op het gebied van waardering geen duidelijke besluiten toelaten: indien er grenzen nodig
zijn, zal men die bij 16,*&,*0* of bij 7&&/-&/2&3- moeten vastleggen.
L677&,'((/$
$
_,-&/$-&$8&-&,$+(,$4/6&)$]&^ - die zich aansluiten bij de gradualistische benadering van
afdeling 4.4. - zijn er enkelen die het nuttig vinden de hierboven voorgestelde argumentatie
aan te vullen met enkele psychologische en antropologische overwegingen. De nagenoeg
universeel aanwezige gevoelens van bemoederen en beschermen tegenover pasgeborenen,
komen volgens hen niet voort uit een culturele consensus of een meerderheidsbesluit, maar
uit een fundamentele structuur van het psychisme die in deze disciplines beschreven wordt
als de ‘taboe van de moord’, opgevat in zijn positieve betekenis van identificatie met de
medemens. Op het vlak van het menselijk psychisme is het tot stand komen van het reflexief
bewustzijn niet een louter cognitief proces, maar eveneens het instellen van een affectieve
relatie met zichzelf: iedereen moet tegenover zichzelf een voldoende aanvaarding en
welwillendheid ontwikkelen om het verlangen in stand te houden naar het eigen leven en dit
van de medemens. Welnu, de psychologische kliniek toont duidelijk aan dat deze relatie tot
zichzelf een kopie vormt van die welke de ouders en opvoeders tegenover het kind vertonen.
Dit proces vormt een noodzakelijke voorwaarde voor het volwassen zijn, zoals blijkt uit de
vaak uitgedrukte wens om ‘erkend te worden’. Bij gebrek aan zo’n relatie van aanvaarding
en erkenning door de andere, slaagt het individu er nu eens niet in zichzelf te waarderen, dan
weer ontwikkelt zich een relatie van geweld tegenover de andere.
Zo begrijpt men dat deze positieve kant van het verbod tot moorden - het voorschrift
dat de ouders hun kind moeten aanvaarden en dat ieder lid van de gemeenschap de andere
moet aanvaarden - een structureel psychisch proces vormt. Bovendien is dit proces de
grondslag van de sociale banden die toelaten dat de mensen in een gemeenschap samen leven
en werken.
Het nagenoeg universeel beschreven gevoel tegenover de pasgeborene drukt de
belevenis van dit voorschrift uit en verklaart tevens de psychologische vitale
noodzakelijkheid die het bij de meerderheid van de mensen in beweging zet. Het is overigens
evident dat de identificatieprocessen die zich daarbij voordoen, laten verstaan dat deze
gevoelens zich slechts progressief ontwikkelen tijdens het groeiproces dat zich voordoet van
bij het embryo tot aan de geboorte.
>">"="$ H/(-0(83*'3*12&$+3*3&$6)$2&'$I60-&/83<F$)/6<&1'$
(groep (e))
$
Zoals de voorstanders van het ‘intentionalistische’ uitgangspunt (‘4.1.’) terecht
beklemtonen, is er nog een overweging die tot een brede consensus aanleiding geeft. Welke
is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde-. Welnu, de eerste synapsen tussen de
neocorticale cellen worden ongeveer rond de 18de week gevormd (tweede trimester). Om in interactie
met het lichaam te kunnen werken, moet de neocortex bovendien met de thalamus verbonden zijn.
De eerste thalamocorticale connecties ontstaan echter slechts rond de 22ste week.
Men kan dus zeggen dat op het vlak van hersenactiviteit een tweede-trimesterfoetus principieel het
niveau van een reptielenbrein niet te boven kan komen en daar in de praktijk nog onder blijft. Hieruit
volgt tevens dat de )3<,4&+6&8&,* die karakteristiek zijn voor zoogdieren, niet vóór deze 22ste week
kunnen ontstaan en waarschijnlijk slechts veel later enige betekenis kunnen hebben. Dan gaat het hier
nog over zoogdierenpijn, nog niet over de typisch menselijke pijn.
Zoals reeds herhaalde malen vermeld, leiden deze feiten niet direct tot ethische conclusies, maar ze
kunnen wel het ethisch debat verrijken en verdiepen.
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ook de menselijke gevoelens en inzichten zijn in verband met het embryo en de foetus in het
algemeen, zodra het gaat over een )/61/&('3&)/6<&1' van een ouderpaar of een alleenstaande
ouder, wordt het embryo vanaf de zwangerschap als ‘het verwachte kind’ ervaren. De
gevoelens en verwachtingen die erin geprojecteerd worden, zullen wel toenemen met het
ritme van de weken en maanden, maar dat neemt niet weg dat de ouders van bij het begin een
grote waarde hechten aan dat wat in de moederschoot groeit. Bij een IVF ontstaat die attitude
zelfs vóór de eigenlijke zwangerschap: ook de embryo’s 3,$ +3'/6 krijgen een intense
waardegeladenheid. De .&*12&/7G((/-342&3- van het embryo wordt in dit geval van bij de
aanvang heel hoog ingeschat.
Het is echter belangrijk op te merken dat deze waardering gebonden is aan een 3,'&,'3&,
aan het )/61/&('3&)/6<&1'$zelf:$$men kan die niet zomaar tot een algemene waarde of norm
extrapoleren. Wanneer iemand bv. met een 6,4&G&,*'&$zwangerschap geconfronteerd is, dan
zijn die gevoelens veelal niet of hoogstens op een ambivalente wijze aanwezig. Zo stelt men
ook vast dat ouders die via IVF hun kinderwens gerealiseerd zagen, zich om de restembryo’s
vaak helemaal niet bekommeren en soms zelfs vergeten dat die er nog zijn. Niet 2&' &7./:6
als zodanig is dus voorwerp van waardering; alleen ‘het embryo dat tot de geboorte van een
gewenst kind moet leiden’.
Binnen het procreatieproject zijn niet alleen de IVF-&7./:6J* waardevol: ook de
&31&88&, en het *)&/7( worden als wezenlijke stapstenen naar dat kind in wording ervaren en
bekomen een hoge beschermwaardigheid. De deskundige in het laboratorium moet daarmee
dus omgaan met een respect dat dit voor het embryo benadert.
Bij de technieken voor kunstmatige reproductie komt nog een andere relatie aan het
licht die bij natuurlijke reproductie geen problemen stelt, nl. de bijzondere 9&44&,*12() die
de ouders over hun gameten en embryo’s hebben. De bijzondere rechten die ieder mens
tegenover zijn lichaam heeft, strekken zich ook uit tot het eigen genoom en uiteraard tot de
voortplanting ervan in interactie met dit van een partner. Binnen het ouderlijk project wordt
deze zeggenschap nog versterkt omdat er een engagement bestaat om via dit nieuwe genoom
een nieuwe volwaardige mens ter wereld te brengen en op te voeden. Dat impliceert dat, los
van de andere hier vermelde waarden, elke handeling op gameten en embryo’s slechts
toelaatbaar is mits geïnformeerde toestemming van degenen die ze hebben voortgebracht of
degenen die er bij donatie over mogen beschikken.
Deze context van het procreatieproject is niet noodzakelijk relevant voor (84&7&,&$
+/(4&, in verband met het statuut van embryo en foetus, maar heeft er zeker een impact op
96-/($&,$968(,4$-&9&$16,'&`'$9312$+66/-6&' #? "$
$
>">">"$ H/(-0(83*7&$&,$2&'$&7./:6$3,$+3'/6$
(groep (e))
$
4.4.4.1. Respect - Instrumentalisering - Beschermwaardigheid
a. Uit de gradualistische benadering volgt dat het embryo 3,$+3'/6 zeker geen )&/*66, is.
De belangrijkste karakteristieken van de persoon, zoals die in de ‘antropologische’ definities
(cf. 3.3.2.) en in de verklaringen van de mensenrechten naar voren komen: (a) het
zelfbewustzijn en het zelfbeschikkingsrecht dat daarmee samenhangt, en (b) het nastreven
van geluk en het afweren van lijden, zijn bij dat embryo totaal afwezig.
De typische waardigheid die sinds Kant door velen met het )&/*66,B93<, verbonden
wordt: dat de persoon doel is op zichzelf en nooit tot het statuut van louter middel mag
worden herleid, is dus niet op dit embryo van toepassing.
Dat men deze ethische dimensie op grond van ‘potentialiteit’ aan het embryo zou
15

Zie advies over de bestemming van ingevroren embryo’s nog niet uitgebracht
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moeten toekennen, heeft noch in de logica, noch in de feiten enige grond. Overigens is
aangetoond dat deze potentialiteit zelf een variabele karakteristiek is, die het embryo 3,$+3'/6
slechts in geringe mate bezit.
Wel kan men vanuit de gradualistische optiek verdedigen dat zelfs deze geringe
potentialiteit (4.4.2.) en de weliswaar beperkte emotionele betrokkenheid (4.4.1.) een
voldoende argument bieden voor een houding van /&*)&1' ook tegenover het embryo 3,$+3'/6
een respect dat nog veel intenser wordt in het kader van een ouderlijk project (4.4.3.) -.
b. Ten onrechte wordt vaak gesuggeerd dat het embryo slechts twee types van statuut kan
bekomen: (a) een wijze van waarderen die ongeveer gelijk staat met datgene wat een
‘persoon’ - in de ethisch-juridische zin - toekomt, hetgeen elk zgn. ‘instrumentaliserend’
gebruik zou uitsluiten, ofwel (b) een ‘reduceren’ tot een ‘doodgewoon object’, waarbij elke
schroom overbodig zou zijn. Wie dus pleit voor een vorm van ‘/&*)&1'’ voor het embryo, zou
dan bijna noodzakelijk in het type ‘(a)’ terechtkomen.
Deze opvatting van het woord ‘/&*)&1'J strookt helemaal niet met de wijze waarop dat
in menselijke samenlevingen gangbaar is. Er bestaat een hele reeks termen: ‘eerbied’,
‘respect’, ‘schroom’, ‘waardering’, ‘ontzag’, die naar bijzondere attitudes tegenover het
voorwerp ervan verwijzen. De gedragingen die met deze houdingen gepaard gaan, drukken,
in diverse gradaties, verering, vrees, genegenheid, piëteit, enz. uit.
Behalve het typisch ‘kantiaanse’ respect (doel op zichzelf) dat aan personen toekomt,
zijn er allerlei vormen van eerbied en schroom in een minder absolute zin, die wij aan
levende en zelfs aan levenloze wezens toekennen. We vertonen eerbied voor het stoffelijk
overschot van mensen; moslims hebben een grote verering voor de zwarte steen in de Kaaba
van Mekka, en sommige kunstwerken worden als een ‘onaantastbaar’ erfgoed van de
mensheid beschouwd. In veel culturen worden bepaalde dieren met ontzag omringd en
volgens onze wetgeving moeten we ook proefdieren$met een bijzondere schroom benaderen
en hun welzijn zoveel mogelijk garanderen.
Het is dus duidelijk dat er tussen het statuut van ‘persoon’ en dat van ‘waardeloos
object’ heel wat tussenvormen bestaan.
Het respect dat men tegenover bepaalde wezens heeft, sluit niet uit dat men ze, mits het
voorleggen van zinvolle argumenten, kan aanwenden als 73--&8$ +66/$ &&,$ 264&/$ -6&8. Het
gebruik van de denigrerende termen ‘instrumentalisering’ of ‘reïficering’, is in deze context
misplaatst. Onderzoek en experiment op 7&,*&83<F& 83<F&, zijn, na 3,D6/7&-$16,*&,' van de
betrokkenen en mits een respectvolle behandeling +68F67&,$ 8&43'3&7. Ook velen onder hen
die -3&/&, zeker niet als ‘waardeloos object’ beschouwen, en respect eisen voor hun
vatbaarheid voor lijden, nemen toch aan dat we ze, mits de nodige voorzorgen, voor het
welzijn van de mensheid aan experimenten mogen onderwerpen.
Degenen die voor een variabel ethisch statuut van embryo’s en foetussen pleiten, en
dus het echte ‘persoon-zijn’ van embryo’s loochenen, blijven wel voorstander van$*12/667$
&,$/&*)&1' voor embryo’s, maar leiden daaruit helemaal niet af dat men er geen experimenten
op mag uitvoeren. Wel vereist de schroom dat dit met omzichtigheid gebeurt en in dienst van
waardevolle doeleinden. Tot op welke hoogte dat kan en onder welke voorwaarden, zal
afhangen van de mate van ‘respect’ die elkeen aan de diverse stadia toekent, en aan het
belang van deze onderzoekingen voor het welzijn van de mensheid.
De term ‘.&*12&/7G((/-342&3-’ die we eveneens in deze context gebruiken, drukt
veelal een sterkere vorm van respect uit die zich vooral in twee situaties laat gelden. Er is ten
eerste de context van een )/61/&('3&)/6<&1' (4.4.3.), waarbij alle mogelijke inspanningen
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vereist zijn om de bevruchting, de innesteling en de verdere stadia tot een goed einde te laten
komen, met maximale garanties voor het verwachte kind. Ten tweede ligt het, om de onder
‘4.4.1 en 4.4.2’ vermelde redenen voor de hand, dat, naarmate de 9G(,4&/*12()$ +&/-&/$
4&+6/-&/- is, zelfs ongeacht een procreatieproject een steeds betere bescherming gewenst is.
c. Tenslotte kan men in verband met respect en beschermwaardigheid de vraag stellen of
men een onderscheid moet maken tussen embryo’s die het resultaat zijn van een gewone
fertilisatie en die welke ontstaan door transfer van een somatische (diploïde) celkern in een
ontkernde eicel. - In feite kan men nog een derde type onderscheiden, nl. deze welke het
resultaat zijn van het splitsen van een embryo in zijn totipotente cellen -.
Volgens de aanhangers van het gradualistische standpunt is er vanuit het oogpunt van
een &'23*12&$ .&66/-&83,4 slechts één vraag die zich opdringt. Heeft dit organisme de
764&83<F2&3-, indien het in een baarmoeder wordt ingeplant, uit te groeien tot een normaal
kind? Indien het antwoord ja is, dan moeten we het, op grond van de onder ‘4.4.1. en 4.4.2.’
vermelde argumentatie, met een gewoon embryo gelijkstellen voor alles wat betrekking heeft
op het &'23*12$en$<0/3-3*12$*'('00'.
Ook het CCNE neemt, in zijn advies van 18/1/2001, hetzelfde standpunt in, met als
argument dat de tegengestelde opvatting ertoe zou leiden het volwaardige menselijk statuut
in het gedrang te brengen, van een kind dat door een - op zichzelf ontoelaatbare reproductieve klonering ter wereld zou komen 16 .
4.4.4.2. Andere ethische dimensies
a. Om geen enkele ethische optiek te verwaarlozen, past het dat we de gestelde
problematiek ook benaderen via enkele in de medische ethiek gangbare vuistregels.
(groep (e))
1) 2). K&,&D31&,1&S$ ,6,B7(8&D31&,1&"$ $ De regel ‘!)2&8&3,$ "$ 7"$ .8()'&3,JS$ ‘2&8)&, 6D$
'&,73,*'&$ ,3&' *12(-&,J, stamt reeds uit de medische ethiek van de Griekse Oudheid. Men
kan zich afvragen in welke mate die van toepassing kan zijn in verband met het
experimenteren op embryo’s. Het G&8-6&,, of de goedgunstigheid bestaat erin het welzijn
van de andere in de een of andere vorm te bevorderen. Dat kan betrekking hebben op het
heden of op de toekomst. Aangezien embryo’s 3,$+3'/6 geen spoor van zenuwstelsel hebben,
m.a.w. geen ‘*&,'3&,'$.&3,4*J zijn, kunnen ze in het heden geen welzijn kennen; op dat vlak
is ‘.&,&D31&,1&’ ertegenover niet mogelijk; om dezelfde reden kan hen door het experiment
geen schade (‘2(/7J) of lijden worden toegebracht.
Men zou echter kunnen zeggen dat men door hun bestaan te beëindigen hen van een
toekomstig welzijn berooft, of dat men het loutere .&*'((, als een goed op zichzelf
beschouwt. Binnen de thans voorziene voorwaarden ondervinden ze ook in dit opzicht geen
enkel nadeel. Immers, de overtallige embryo’s behoren niet meer tot een reproductieproject
en worden in elk geval vernietigd, en de embryo’s die alleen voor het experiment zelf tot
stand komen, zouden zonder dat experiment toch nooit bestaan hebben.
Wel kan men zeggen dat het experimenteren zelf een vorm van ‘weldoen’ is, omdat de
vooruitgang van de wetenschap het (84&7&&,$G&893<, dient.
3). C0'6,673&" Vooral sinds de laatste decennia is het zelfbeschikkingsrecht of de
autonomie een centraal thema in de medische ethiek geworden. Embryo’s hebben geen
bewustzijn en zijn dus zeker niet tot zelfbeschikking in staat. De regel van de autonomie
wordt echter wel gerespecteerd tegenover degenen die de gameten of embryo’s afstaan: de
procedures vereisen immers hun geïnformeerde toestemming.
16

In deze zin, zie ook: ‘First principles in cloning’, a2&$e(,1&'S$V68"$=?=S$<(,0(/:$qS$#qqqS$U#$
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4). W&12'+((/-342&3-" Deze regel, waarvoor momenteel ook de belangstelling toeneemt,
is vooral van toepassing op het afwijzen van discriminatie bij het behandelen van patiënten. $
Aangezien er van schade of welzijn geen sprake kan zijn, is ook deze regel in verband met de
embryo’s zelf niet van toepassing. Op langere termijn komen de resultaten van het
onderzoek ten goede van de gehele mensheid. Op korte termijn kunnen er bevoorrechten zijn
die vroeger van de resultaten genieten, maar dat euvel doet zich bij veel types van medische
vooruitgang voor.
5). \(('*12())&83<F&$ ((,+((/-3,4" Naast deze vier algemeen gangbare regels lijkt het,
vanuit de gradualistische gedachtegang, zinvol een vijfde te formuleren.$ Deze verwijst naar
het feit dat bepaalde praktijken de maatschappelijk waardevolle gevoelens van de mensen
kunnen krenken (zie 4.4.1.), zoals bv. het geval is bij het onteren van lijken (hoewel die daar
zelf geen nadeel van ondervinden). Ook bij sommige toepassingen van biotechnologie
kunnen mensen geschokt zijn. De analyse onder ‘4.4.1.’ toont echter aan dat dit op het
gebied van experimenten op &7./:6J*$3,$+3'/6 slechts in heel geringe mate te verwachten is,
wat zeker niet opweegt tegen de voordelen voor de mensheid die men kan verhopen.
b. 1" R67734&$ 8&-&,$ +(,$ 2&'$ L673'X beklemtonen in verband met punt ‘a.5’, dat er
aanzienlijke vormen van sociale ongelijkheid blijven bestaan in verband met de prioriteiten
voor investering in het onderzoek met betrekking tot het welzijn van de mensheid. Het
embryo-onderzoek lijkt niet noodzakelijk prioritair, vergeleken met andere pathologieën dan
de steriliteit, zoals de grote infectie- en parasietenzieken die nog altijd de bevolking van de
derde wereld decimeren. Maar dit is natuurlijk slechts een deelaspect van het algemeen
probleem van een rechtvaardige economische wereldorde.
$
2"$ E&,$((,'(8 8&-&,$+(,$2&'$L673'X wensen ook de nadruk te leggen op de voorzorgen
die zich opdringen om nog een ander mogelijk onrechtvaardig gevolg te vermijden in
verband met het tot stand brengen van embryo’s voor het onderzoek. Dit vereist immers in
een aantal gevallen dat vrouwen onderworpen worden aan hormonale stimulering en aan het
wegnemen van eicellen, wat somatische risico’s tot gevolg heeft en die zeker zwaar vallen.
Deze leden vinden dat de doelstellingen van het embryo-onderzoek deze risico’s en deze
ongemakken niet rechtvaardigen, zelfs indien sommige vrouwen daar vrijwillig mee
instemmen.
R67734&$8&-&,$+(,$4/6&)$]&^ vinden dan weer dat deze discussie een onderdeel vormt
van de algemene voorwaarden van de legitimiteit van experimenten op de mens, zoals
vastgelegd in ons C-+3&*$,/$#= van 9 juli 2001 betreffende experimenten op mensen als het
om patiënten gaat, en ons komend C-+3&*$betreffende experimenten op gezonde vrijwilligers,
als het gaat over vrouwen die vrijwillig medewerken buiten de behoefte aan medische
behandeling. Men zou toch de vrouwen discrimineren en paternalistisch benaderen als men
zou suggereren dat ze minder bekwaam zijn dan andere verantwoordelijke volwassenen om
te beslissen of ze al dan niet aan onderzoekingen van dit type willen medewerken, daar waar
het recht op deelname aan een experiment toch voor iedere burger openstaat.
Bovendien zou een verbod in die richting nadelige gevolgen hebben voor de algemeen
aanvaarde praktijk van de eiceldonatie (zelfs van het afstaan van een orgaan, een ingreep die
veel grotere risico’s inhoudt dan het afnemen van eicellen). Deze kritiek houdt er ook geen
rekening mee dat men nu andere procedures dan de ovariële stimulatie ontwikkelt om
eicellen voor embryo-onderzoek te bekomen.
3" Tenslotte zijn (88&$ 8&-&,$ +(,$ 2&'$ L673'X het erover eens dat men moet uitsluiten dat
vrouwen dergelijke procedures ondergaan tegen .&'(83,4"$ In zo’n geval zouden immers
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alleen diegenen die het financieel moeilijk hebben zich tot een dergelijke bron van inkomsten
wenden.
Alle leden van het Comité vinden ook dat het respect en de schroom die het embryo
verdient, tot gevolg hebben dat 1677&/13(83*('3& van het embryo volstrekt verboden moet
zijn.
>">"?"$K&*803'$
]4/6&)$]&^^$
Uit een onderzoek van de gevoelens en attitudes die voortkomen uit het feit dat de
meerderheid van de mensen een tendens hebben om de vrucht in de moederschoot tot op
zekere hoogte met een pasgeboren baby te identificeren (‘4.4.1.’) is gebleken dat het
maatschappelijke waardevol is &&,$ 9&F&/$ *'('00'$ +(,$ /&*)&1'$ &,$ .&*12&/7G((/-342&3- aan
die ‘vrucht’ toe te kennen, maar dit in een mate die afneemt bij vroegere stadia van de
zwangerschap. Ook de analyse van de veranderende karakteristieken van ‘een mens in
wording’ bevestigt de zinvolheid en zelfs de wetenschappelijke hanteerbaarheid van een
dergelijk evolutief statuut (4.4.2.). Tenslotte toont de verwijzing naar het ‘procreatieproject’
aan dat in een bepaalde context heel bijzondere vormen van waardering kunnen ontstaan.
(4.4.3.).
Men kan hieruit besluiten dat het toekennen van waarde en beschermwaardigheid aan
het embryo en de foetus een brede erkenning binnen de mensengemeenschap kan vinden, als
die waarde in relatie wordt gebracht met de feitelijke toestand ervan en van de wijze waarop
de mensen hierop spontaan reageren.
De vraag hoe hoog men die waarde zal inschatten in elk specifiek geval, kan men niet
op een eenduidige wijze beantwoorden: het toekennen van waarden, enerzijds aan het
embryo zelf, en anderzijds aan de resultaten die het onderzoek laat verhopen, is nu eenmaal
afhankelijk van de hele levensbeschouwing. Door een verheldering van de relevante aspecten
kunnen echter voor bepaalde concrete probleemsituaties meerderheden en soms zelfs
consensus ontstaan.
$
L677&,'((/$
$
!"R67734&$ 8&-&,$ +(,$ 4/6&)$ ]1^ formuleren een aantal bezwaren bij dit ‘zgn.
gradualistische’ standpunt. Vooreerst zijn deze leden van oordeel dat het gevaarlijk kan zijn
een ethisch debat aanvang te laten nemen bij een standpunt « -('$G&8$-66/$3&-&/&&,$((,+((/-$
G6/-' (aanhef 4.4 ; zie ook 4.4.1.c.)». Gezien de grote impact van de media in onze
hedendaagse Westerse samenleving en gezien de niet altijd even genuanceerde ethische
standpunten van deze media inzake ethische kwesties, stellen ze zich sterke vragen bij wat
zgn. “door iedereen aanvaard wordt”. Ontelbare voorbeelden in het verleden en het heden
maken duidelijk dat een dergelijk standpunt wel eens kan leiden tot manipulatie en
(eventueel machts)misbruik inzake ethisch gevoelige themata. Deze leden stellen o.m. vast
dat sommige ethische standpunten in de media nauwelijks aan bod komen; ze twijfelen dan
ook aan de mogelijkheid en de haalbaarheid om na te gaan of een bepaalde opvatting « wel
door iedereen aanvaard wordt ». Dit is in hun ogen een zeer zwak en betwistbaar
uitgangspunt voor een ethische redenering. Ze zijn dan ook van oordeel dat dit uitgangspunt
hanteren in het algemeen zeer nefaste gevolgen heeft of hebben kan voor de
geloofwaardigheid van de gevolgde argumentatie inzake de zgn. gradualistische benadering.
Vervolgens betwisten deze leden dat de stelling dat de geboorte vanuit psychologisch
oogpunt het moment is waarop de omgeving het kind volwaardig waarneemt: verschillende
psychologische denkstromingen benadrukken immers het grote belang van de prenatale
psychologische omkadering voor het welzijn van het kind.
Ten derde is de redenering « à l’envers » (dus van bij het respect voor het kind bij de
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geboorte, en zo teruggaand naar vroegere stadia van de prenatale ontwikkeling) in hun ogen
weinig overtuigend… ze stellen vast dat ouders evenzeer « spontane gevoelens van respect »
hebben voor de bevruchte eicellen die met hun gameten zijn ontstaan. Het lijkt voor deze
leden moeilijk hierin scheidingslijnen vast te stellen, iets wat bijv. door de argumentatie
vanuit de potentialiteit veel beter tot zijn recht lijkt te komen.
Ten vierde stellen deze leden vast dat de verdedigers van het gradualistisch argument
aanvaarden dat het respecteren van ethische waarden in de dagelijkse praktijk sterk
gestimuleerd wordt wanneer die waarden geïnterioriseerd zijn. Daarom zijn deze leden ervan
overtuigd dat de grote waarde van de beschermwaardigheid van het menselijke leven, ook het
ongeboren menselijk leven, dermate geïnterioriseerd is, dat het een betere uitgangsbasis
vormt voor een ethische redenering inzake het embryo dan wel de redenering die vertrekt bij
de “gevoelens” voor het « geboren kind ».
!"R67734&$ 8&-&,$ +(,$ 4/6&)$ ]&^ merken hierbij op. (1°) Dat met ‘consensus’ ook de
instemming van (88&$ -&*F0,-34&, van uiteenlopende strekking bedoeld wordt. (2°) Dat zij
niet het belang van prenatale omkadering loochenen, maar het hebben over de psychosociale
impact van de 4&.66/'&. (3°) Dat zij (onder 4.4.3) beklemtonen dat ouders sterke gevoelens
vertonen voor 20,$ &34&, embryo’s maar dat dit niet geldt niet voor de hele bevolking
tegenover embryo’s in het algemeen. (4°) Dat de brede aanvaarding van de eerstetrimesterabortus niet wijst op een sterke interiorisatie van de waarde van
beschermwaardigheid van het embryo.
$
$
$
HOOFDSTUK V. Experimenten op menselijke embryo’s in vitro
5.1.

Doelstellingen en karakteristieken

a) Het experimenteren op embryo’s ontstond in een context van het zoeken naar oplossingen
voor het probleem van de vrouwelijke onvruchtbaarheid. In 1978 werd dit onderzoek met
succes bekroond bij de geboorte van de eerste ‘proefbuisbaby’ door 3, +3'/6$D&/'383*('3& (IVF).
De toepassingsmogelijkheden van deze methode werden aanzienlijk bevorderd door de
techniek van 2&'$3,+/3&9&, van embryo’s (CRYO) (1984).
In 1992 werd aan de VUB het eerste kind geboren dat verwekt werd via
3,'/(1:'6)8(*7('3*12&$ *)&/7(B3,<&1'3& (ICSI), wat een gedeeltelijke oplossing brengt voor
problemen van mannelijke onvruchtbaarheid.
Elk van deze technieken werd na de ontdekking gekenmerkt door een aanzienlijke
wereldwijde aanvaarding en toepassing. Sindsdien kwamen tienduizenden IVF- en ICSIkinderen ter wereld.
E&,$((,'(8$8&-&,$+(,$2&'$L673'X$]6"7"$4/6&)$]&^^$+3,-&,$2&'$.&8(,4/3<F &/6)$'&$G3<9&,$
-('$-&9&$'&12,3&F&,$G&/-&,$6,'G3FF&8-$+3($6,-&/96&F$6)$&7./:6J*$-3&$(88&&,$7&'$2&'$664$6)$
&`)&/37&,'$'6'$*'(,-$FG(7&,"$
$
Zij verwonderen zich erover dat sommige ethische instanties zowel op het
internationale vlak, als op dit van afzonderlijke landen, een scherp afwijzende houding
aannemen tegenover dit type van experimenten, hoewel de resultaten ervan probleemloos en
zelfs met gretigheid worden toegepast. Dat betekent dat men het werk van deze onderzoekers
enerzijds als een bijdrage tot het menselijk welzijn beschouwt, en anderzijds als
fundamenteel onethisch brandmerkt.
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b) Er wordt in brede kringen aanvaard dat verder onderzoek op embryo’s 3,$+3'/6$gewenst is
op de volgende gebieden.
1) Algemeen, het verbeteren van de fundamentele kennis en de technieken op het
gebied van de menselijke reproductie (bv. op het vlak van contraceptie, vruchtbaarheid…).
- Het verwerven van een beter inzicht in de differentiatie- en groeiprocessen binnen het
embryo en de oorzaken van het ontstaan van afwijkingen (bv. kennis op het gebied van
de embryologie, congenitale afwijkingen, kankeronderzoek…).
- Het ontwikkelen van de kennis en de mogelijkheden tot diagnose en - althans volgens
sommigen - ingrijpen in het genetische domein (bv. genetische aandoeningen,
preïmplantatiediagnostiek…). Het lijkt eveneens plausibel dat het invoeren van
preïmplantatie genetische diagnostiek of van ICSI, in laboratoria die daar geen ervaring
mee hebben, een aantal pogingen veronderstelt op embryo’s die niet ingeplant zullen
worden.
Het is een strikt wetenschappelijke vraag, die de specialisten terzake moeten
beantwoorden, of, en in welke gevallen, dat onderzoek met 6+&/'(8834&$&7./:6J* uitvoerbaar
is, en die in welke gevallen een beroep op embryo’s speciaal voor het onderzoek ontstaan,
nuttiger of zelfs onmisbaar is. Zo bestaat er een intense zoektocht naar het ontwikkelen van
technieken voor het invriezen van menselijke eicellen en ovarieel weefsel, om de
vruchtbaarheid van een vrouw te beschermen vóór een kankerbehandeling. Welnu, iedereen
begrijpt dat het eindstadium van dit onderzoek (vóór de embryotransfer) niet realiseerbaar is
zonder embryo’s die slechts met onderzoeksdoeleinden tot stand kwamen.
Maar, zoals reeds vroeger werd beklemtoond, volgen uit deze wetenschappelijktechnische inzichten geen directe conclusies betreffende ethische aanvaardbaarheid. De
ontwikkelingen op dit gebied moeten door de verantwoordelijken in de maatschappij van
nabij worden gevolgd, en daarvoor is een grote transparantie noodzakelijk.
2) Er is recent, door de vooruitgang van het *'(71&88&,6,-&/96&k, een vernieuwde
belangstelling ontstaan voor het experimenteren op embryo’s. Velen zijn ervan overtuigd dat
het ontwikkelen van weefsels (o.m. met het oog op transplantatie), meer mogelijkheden biedt
indien men kan vertrekken van aan het embryo ontleende stamcellen (eerder dan van
somatische of aan geaborteerde foetussen ontleende stamcellen).
Indien deze overtuigingen bevestigd worden, moet men, om de hooggespannen
medische verwachtingen te kunnen inlossen, een beroep doen op experimenten op embryo’s.
In dit onderzoeksgebied kan men zich meestal beperken tot het gebruik van ‘6+&/'(8834&$
&7./:6J*J$die worden afgestaan door ouders waarvan het ouderlijk project afgesloten is.
Veel deskundigen zijn echter van mening dat het verwerven van stamcellen uit
embryo’s via zgn. ‘therapeutisch kloneren’, nog grotere medische beloften inhoudt met het
oog op transplantaties, wegens de 3770,68643*12&$ 167)('3.383'&3'$ tussen het donorembryo
en de ontvanger. Dit type van onderzoek vergt echter het aanmaken (via kloneren van een
somatische celkern) van embryo’s die alleen met het oog op het onderzoek tot stand komen.
In het actuele wetenschappelijk klimaat bestaat dus, volgens veel onderzoekers, een
duidelijke behoefte aan experimenteren, zowel op ‘onderzoeksembryo’s’, als op ‘overtallige
embryo’s’ 17 .
17

Van Steirteghem A., “Onderzoek op menselijke embryo’s” in A&'$ 7&,*&83<F$ &7./:6$ 3,$ +3'/6$ S$
W((-4&+&,-$ L673'X$ +66/$ K36B&'23&FS$ E,48&/'$ u"S$ V(,$ _/*26+&,$ C$ ]/&-^S$ ]H(/(,'B
e&0+&,vC)&8-66/,S#qqq^, blz.75-81
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5.2. Standpunten binnen het Raadgevend Comité
$
In hoofdstuk IV werd een nogal uitvoerige uiteenzetting gebracht van een reeks
standpunten inzake het statuut van het embryo die, hetzij binnen het Comité, hetzij
wereldwijd een aanhang hebben. Zoals reeds bij de inleiding tot dit hoofdstuk werd vermeld
is het niet altijd duidelijk dat er een direct verband bestaat tussen deze principiële visies en de
stellingnamen die men inneemt in verband met de concrete problemen betreffende de types
van onderzoek op embryo’s die men al dan niet toelaatbaar acht. Hoewel de basisinzichten
op de achtergrond een rol spelen, is het dus niet mogelijk bij het uiteenzetten van de keuzes
die in hoofdstuk V genomen worden, naar de diverse groepen besproken in hoofdstuk IV te
verwijzen. Het komt dus de lezer zelf toe uit zijn principiële standpunten concrete voorstellen
voor maatregelen af te leiden. Daarbij kunnen de krachtlijnen die hier volgen uiteraard
nuttige suggesties bieden.
?"!"#"$L6,*&,*0*
Onder de leden van het Comité bestaat de volgende consensus.
(1°) Experimenten op embryo’s 3,$ +3'/6 -3&$ ,64$ '6'$ &&,$ )/61/&('3&)/6<&1'$ .&26/&,, zijn
slechts toelaatbaar als er geen enkel risico aan verbonden is of indien ze een therapeutisch
doel hebben voor die embryo’s zelf. In die gevallen is het noodzakelijk dat noch de
gezondheid van het toekomstig kind noch van de moeder er een belangrijker gevaar door
lopen dan het voordeel dat men wenst te bereiken. Mocht dit onverwacht toch gebeuren, dan
kan men, afhankelijk van de ernst van het geval, een zwangerschapsonderbreking in
overweging nemen.
$
(2°) Experimenten op embryo’s 3,$ +3'/6 mogen alleen gebeuren binnen een
onderzoeksproject, ontworpen door goed gekwalificeerde onderzoekers die over een
adequate infrastructuur beschikken. Dat project moet garanties bieden voor waardevolle
resultaten, hetzij op het vlak van de fundamentele kennis betreffende het menselijk
organisme, hetzij op het vlak van concrete toepassingen in dienst van het menselijk welzijn.
(3°) Embryo’s waarop experimenteel onderzoek is uitgevoerd, mogen niet worden ingeplant,
tenzij in die bijzondere gevallen waarin men vanuit een stadium van onderzoek naar dat van
therapie moet overgaan.
(4°) Experimenten op embryo’s, van welke aard ook, zijn alleen toelaatbaar indien de
voortbrengers van de gameten of embryo’s, of, in voorkomend geval, degenen die ze via
donatie verkregen hebben, hetzij voor experimenten in het algemeen, hetzij voor een
specifiek project, hun goed geïnformeerde toestemming gegeven hebben.
(5°) Deze geïnformeerde toestemming moet duidelijk blijken uit een contract tussen de
voortbrengers van de gameten of de dragers van een ouderlijk project en de
verantwoordelijke van het onderzoeksteam. Het ter beschikking stellen van gameten of
embryo’s moet volkomen geïnformeerd en vrij gebeuren en moet beantwoorden aan de
algemene regels die betrekking hebben op het experimenteel onderzoek op volwassen en
wilsbekwame personen, zoals beschreven in ons C-+3&* n° 13 van 9 juli 2001 betreffende
experimenten met mensen, en op het komend C-+3&*$over het beroep op gezonde vrijwilligers
voor experimenten op mensen.
(6°) Het eisen van belangrijke doeleinden die bij het onderzoek op embryo’s voor ogen
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moeten staan, en de voorwaarden hierboven vermeld, drukken uit dat men de noodzaak van
/&*)&1' in verband met het embryo terdege in rekening brengt. Hieruit volgt ook dat
embryo’s nooit als +&/2(,-&8.(/&$46&-&/&, mogen doorgaan: ze mogen nooit deel uitmaken
van commerciële transacties. De onderzoekers zullen deze embryo’s met *12/667$
behandelen; dat betekent dat ze voor geen andere dan de strikt wetenschappelijke doelen
mogen dienen en dat elke manipulatie die zou suggereren dat ze ‘doodgewone objecten’ zijn,
verboden is.
(7°) Zoals de onderzoeksprojecten inzake experimenten op mensen, moeten ook die in
verband met experimenten op embryo’s aan een )8(('*&83<FS$((,$&&,$0,3+&/*3'&3'$+&/.6,-&,S$
&'23*12$1673'X worden voorgelegd. Naast de algemene opdrachten (zie Advies nr. 13 van 9
juli 2001 betreffende experimenten met mensen, C,1) moeten deze commissies er in het
bijzonder over waken dat de voorwaarden ‘a’ tot ‘e’ worden nageleefd.
(8°) Verwijzend naar Advies nr 10 van 14 juni 1999 i.v.m. het reproductieve menselijk
klonen herinnert het R.C. eraan dat er consensus over bestond dat in de huidige stand van het
medisch onderzoek en het ethisch debat, minstens een moratorium op dit terrein aangewezen
is.
(9°) Het onderzoek moet op transparante wijze worden uitgevoerd, bijvoorbeeld onder de
vorm van een verplichte bekendmaking aan een erkende openbare instantie. Veel fantasmen
zijn inderdaad het gevolg van onwetendheid over wat zich in de realiteit voordoet.
?"!"!"$ M3'&&,86)&,-&$*'(,-)0,'&,$
$
De uiteenlopende opvattingen over de voorwaarden waaronder de experimenten op het
embryo 3,$ +3'/6 toelaatbaar zijn, hangen ten dele samen met de hierboven uiteengezette
standpunten betreffende het statuut dat men aan het embryo toekent.
$
]#w^$ Sommige leden vinden dat, mits aan de voorwaarden onder ‘5.2.1.’ voldaan is, geen
ethisch onderscheid tussen de embryo’s 3,$ +3'/6 moet worden gemaakt. Zij zijn het oneens
met de voorrangsregels voorzien in ]=w^ infra. Zij menen integendeel dat onmiddellijk met
onderzoek op menselijke embryo’s moet worden gestart indien onderzoek op deze cellen een
voordeel kan opleveren op een van de volgende punten: vooruitgang van het onderzoek,
voorzienbare voordelen, uitgebreidheid van het toepassingsveld (het aantal ziektes dat kan
worden behandeld), de technische uitvoerbaarheid, de veiligheid en de betrouwbaarheid van
de toepassingen. Het verder invriezen van embryo’s die sowieso voor vernietiging bestemd
zijn, is niet moreel hoogstaander dan het onmiddellijk gebruik ervan voor onderzoek: men
verliest slechts kostbare tijd en ervaring aangezien men daarna toch op menselijke embryo’s
moet experimenteren.
]!w^ Andere leden stellen dat alleen onderzoekingen op ‘overtallige embryo’s’ toelaatbaar
zijn; dit veronderstelt tevens dat de ouders die afzien van een verder procreatieproject
daarvoor de toestemming geven en ermee instemmen dat ze schenking doen van hun
embryo’s voor onderzoek.
]=w^ Nog anderen zijn van mening dat de verschillende hier vermelde types van onderzoek
toelaatbaar zijn, mits men zich aan de volgende ‘voorrangsregels’ houdt. Vooreerst moet
(indien dit zinvol is), het onderzoek op dierembryo’s worden uitgevoerd, daarna op
‘overtallige’ embryo’s, en alleen in die gevallen waar dit onmisbaar is, mogen embryo’s
enkel met een onderzoeksdoel tot stand gebracht, worden gebruikt. In dit laatste geval
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moeten sterke garanties aanwezig zijn van de totaal vrijwillige inzet van de vrouwen die de
eicellen leveren, met eerbiediging van de criteria voorzien in ons C-+3&* n° 13 van 9 juli
2001 betreffende experimenten met mensen, daar waar het gaat over gezonde vrijwilligers.
]>w^ Sommige leden vinden dat experimenten op embryo’s 3,$+3'/6 om )/3,13)3;8&$/&-&,&,
na 14 dagen ontoelaatbaar zijn, en dat daarna dus het embryo moet worden vernietigd (hierbij
wordt de invriezingsperiode niet meegerekend).
Anderen wensen hierover geen definitieve principiële uitspraak te doen, maar kunnen
zich eens verklaren met een huidig moratorium betreffende deze tijdspanne.
Nog anderen wensen niet dat er in deze materie algemene beperkingen worden
opgelegd.
Voor anderen ten slotte heeft de 14-dagen grens geen rationele grondslag en geen
ethische relevantie. Er is dan ook geen reden om geen experimenten meer toe te staan na die
periode, indien hiervoor goede redenen bestaan.
]?w^ In verband met de wenselijkheid van bepaalde wettelijke regelingen zijn *67734&$8&-&,$
van mening dat de wetgever moet vermijden te preciseren G&8F&$ ':)&* +(,$ 6,-&/96&F&,
toelaatbaar zijn en welke niet. Zij wijzen erop dat het moeilijk te voorspellen valt welke
onderzoeksrichtingen in de toekomst hetzij de fundamentele kennis, hetzij het menselijk
welzijn kunnen bevorderen. De ervaring in Frankrijk leert dat een te expliciete wetgeving
types van onderzoek die achteraf waardevol blijken, sterk kan belemmeren. De hierna
besproken ethische comités garanderen overigens een veel deskundiger controle op de
verschillende types van onderzoeken.
]sw^ Om (1°) ontsporingen te vermijden, zonder (2°) het onderzoek nodeloos te belemmeren,
zijn er in de eerste plaats de plaatselijke, aan een universiteit verbonden, ethische comité’s.
R67734&$ 8&-&, vinden dat aan beide eisen nog beter kan worden beantwoord door het
oprichten van een i&-&/(8&$ L6773**3&$ E`)&/37&,'&,$ 6)$ E7./:6J*. Deze commissie moet
zowel gunstige als ongunstige adviezen van de lokale ethische comité’s kunnen onderzoeken
– mede met het oog op een samenhangende nationale jurisprudentie -. Bij deze federale
commissie zou .&/6&)$tegen een beslissing van een plaatselijk ethisch comité mogelijk zijn,
zowel uitgaande van leden van dit comité als van onderzoekers die er een project in verband
met experimenten op embryo’s hebben ingediend.
]xw^$ $ C,-&/&$ 8&-&,$ +(,$ 2&'$ W((-4&+&,-$ L673'X vinden dat de controle door de lokale, aan
een universiteit verbonden, ethische comité’s volstaat om ontsporingen te vermijden.
_____________________
Tijdens de bespreking werd een individuele nota neergelegd, als volgt opgesteld:
“Het ziet ernaar uit dat de politici die zich zullen buigen over de wettiging van experimenten
met embryo’s, moeten worden bewustgemaakt van het feit dat de hoofdrolspelers in deze
experimenten in de eerste plaats vrouwen zijn. In de geschiedenis van de in-vitrofertilisatie
zijn vrouwen immers steeds meegaande proefpersonen geweest, aangezien hun
onvruchtbaarheid of die van hun echtgenoot hen vanuit sociaal oogpunt kwetsbaarder
maakte. De sociaal-politieke reflectie van de vrouwen heeft een aantal punten van kritiek
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voortgebracht ten aanzien van de technieken waarop de vrouw een beroep kan doen en
waarvan ze de risico’s ondergaat.
1. In Europa is het politieke feminisme gestoeld op de strijd om het recht op abortus te
verkrijgen; wat een erkenning was van recht van de vrouw op de embryo’s die ze
draagt. Dit discours schikte zich naar de klassieke regels van het publiek debat en de
vrouw verkreeg dit recht na een lange strijd en na bewustmaking van de politieke
klasse. Gevolg: abortus werd uit het strafrecht gehaald en het embryo kreeg daardoor
een gradualistische definitie.
2. In de jaren ’90 heeft de privé-sfeer van de seksualiteit een politiek karakter gekregen
door de wetgeving en de verschillende regelingen van de medisch begeleide
voortplanting (MBV). Daarom eisen vrouwen – in hun hoedanigheid van vrouw en
als bevoorrechte actor in het voortplantingsproces - vandaag de dag directe inspraak
in de politieke regelgeving omtrent deze kwesties die tot het uiterste werden
gemedicaliseerd.
3. De vierde wereldconferentie voor vrouwen in Peking belichtte de problematiek van
de begeleide voortplanting vanuit het standpunt van de vrouw. Deze conferentie
benadrukte de rechten van de vrouw in verband met de voortplanting; deze rechten
worden sinds 1995 bedreigd. Dit verschijnsel komt nog sterker tot uiting door de
terugkeer van fundamentalistisch rechts in vele Europese landen en het religieuze
fundamentalisme in het zuidelijk halfrond. Dit leidt bij regeringen tot
inschikkelijkheid jegens anti-abortuscommando’s en de gezinslobby; jegens het niettoepassen van de wet op de beroepsgelijkheid en de bedreiging van het recht op
abortus enz..
4. De problematiek van de begeleide bevruchting die raakt aan het recht op
voortplanting van vrouwen werd sinds 1997 in overweging genomen, en soms werd
ze in de wet of de grondwet van sommige Europese landen opgenomen. De afgelopen
tien jaar werd het differentialisme der geslachten ingevoerd in de arena van het
burgerschap. Dit heeft ervoor gezorgd dat de gelijkheid in regels werd gegoten.
Paradoxaal genoeg is dit verschijnsel in tegenspraak met de “de-seksualisering” van
de voortplanting die mogelijk wordt door de MBV.
De kern van deze contradictie is vervat in het afstammingsrecht en het verschil tussen man en
vrouw. Het moederschap blijft immers centraal staan in de sociale verdrukking van vrouwen,
zelfs al vormt het een emancipatiefactor voor de meesten onder hen. De sociale vraag die
MBV dus opwerpt, is die van de “de-biologisering” van de afstamming. MBV maakt immers
een aseksuele voortplanting mogelijk en zet de sociale verworvenheden van de vrouw op
losse schroeven. Tegenover deze “de-biologisering” van de afstamming wordt de “macht van
de moeders” namelijk als onrechtmatig beschouwd. Het recht op abortus, dat verbonden is
met de nieuwe sociale en gelijke rechten voor de vrouw, wordt gezien als een bron van
ongelijkheid tussen de geslachten. Mannen kunnen inderdaad tegen dit recht niet ingaan. De
wet verleent de mogelijkheid om abortus te plegen of het kind wel op de wereld te zetten aan
de moeder. MBV-technieken maken het mogelijk om over de zwangerschap van de vrouw te
onderhandelen, ze kunstmatig op gang te brengen en ze te substitueren. Sommige vrouwen
beschouwen dit (terecht of ten onrechte) als een nieuw ritueel van machtstoeëigening door de
moeder. Het nieuwe discours van vrouwen die de geslachtsrijpe leeftijd hebben bereikt,
bestaat erin naast biologische asymmetrie ook sociale gelijkheid op te eisen. Françoise
Collin verwoordt dit als volgt: “Nous sommes passés du sexe sans génération à la génération
sans sexe” (We zijn overgegaan van seks zonder generatie (lees voortplanting) naar een
generatie zonder seks). De wetenschap gaat in sneltreinvaart vooruit terwijl de toepassingen
die eruit voortspruiten op maatschappelijk vlak niet worden besproken. Deze ontwikkeling
zet de vrouwen ertoe aan zich de volgende vraag stellen: liggen de technieken van
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kunstmatige voortplanting in het verlengde van de eis van de vrouw om zelf te beschikken
over voortplanting of veroorzaken ze eerder een afwijking van hun eigenlijke betekenis?
De vrouw van de jaren ‘80 wou seksualiteit en voortplanting van elkaar scheiden. Vandaag
de dag stelt de medische wetenschap de vrouw een voortplantingswijze ter beschikking
zonder seksualiteit, met het vooruitzicht een adequater kind te baren zonder ziekte of
handicap en met het gewenste geslacht.
Maar het is vooral “de uitvinding van de foetus”, en daarna van het embryo, als )&/*66, die
een belangenconflict schept tussen de vrouw en het embryo – meer nog dan de
wetenschappelijke vooruitgang inzake voortplantingstechnieken die geboekt werd. De IVF
heeft de baarmoeder van de vrouw als het ware openbaar gemaakt. De echografie maakt de
foetus zichtbaar en aanwezig en verschaft moeders een voortijdige gevoelsband. Maar terwijl
men embryo’s invriest, vernietigt en gebruikt voor onderzoeksdoeleinden (cognitief
onderzoek of inzake voortplanting), beweert men dat men een consensus moet bereiken
omtrent het statuut van persoon dat men aan het embryo wil geven. Het is alsof de
zichtbaarheid van het embryo het discours van de vrouw onzichtbaar heeft gemaakt. De
opmerkingen van onderzoeksters inzake sociale wetenschappen en geëngageerde vrouwen
moeten, zoals trouwens ieder ander vertoog, opgenomen worden in dit advies, en gehoord
worden door de politieke beslissingnemers. Zo kan een globaal nadenken ontstaan over de
sociale en juridische impact van embryo-onderzoek voor de vrouw. Sinds het ontstaan van
het politieke feminisme m.b.t. deze kwestie, hebben twee denkrichtingen de overhand.
1. De ene wou de vrouw dank zij de technowetenschap bevrijden van de voortplanting
als lotsbestemming. In een ongelijke samenleving werd het moederschap immers
beschouwd als de hoofdoorzaak van de sociale vervreemding van de vrouw.
2. De andere beschouwt het moederschap en de voortplanting als onvervreemdbare
macht van de vrouw en de medische begeleiding mag die alleen versterken.
We stellen dus duidelijk vast dat vrouwen zelf uiteenlopende meningen hebben omtrent het
vraagstuk van begeleide voortplanting. Alle vrouwen zijn het er evenwel over eens dat de
waardigheid van de vrouw niet mag worden aangetast. MBV-technieken zijn er dus enkel en
alleen in dienst van de vrouw. Bijgevolg is een nieuwe denkinspanning nodig met het oog op
een grotere coherentie tussen de institutionalisering van de gelijkheid en het sociaal-cultureel
gebruik van begeleide voortplanting.
Het is van essentieel belang dat vrouwen gehoor krijgen bij de politiek over een kwestie die
betrekking heeft op hun verworven rechten en hun toekomstige verantwoordelijkheid
tegenover embryo’s en eicellen die producten van hun lichaam blijven, ongeacht of de
bevruchting al dan niet technisch werd begeleid.”

___________________
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Het advies werd voorbereid in beperkte commissie 2001/1, samengesteld uit :

L6+66/93''&/s

L6B+&/*8(44&+&/*$

e&-&,$

K0/&(083-$

L. Michel
G. Pennings

L. Cassiers
E. Vermeersch

M. Baum
G. Leunens
G. Verdonk
R. Winkler

Y. Englert

C0'&0/* +(,$ *12/3D'&83<F&$
(7&,-&7&,'&,$
$

M.-L. Delfosse
M. Dupuis
E. Eggermont
A. Pierre
P. Schotsmans
F. Van Neste
A. Van Steirteghem
J. Vermylen
$

Lid van het secretariaat : M. Bosson

De werkdocumenten van de beperkte commissie 2001/1 – vraag, persoonlijke bijdragen
van de leden, notulen van de vergaderingen, geraadpleegde documenten – zijn bewaard als
bijlagen 2001/1 op het documentatiecentrum van het Comité en kunnen aldaar worden
geraadpleegd en gekopieerd.
_____________________________
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Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
Advies nr. 10 van 14 juni 1999 i.v.m. het reproductieve
menselijk klonen
De Voorzitter van de Senaat evenals tien leden van zijn vergadering, de Voorzitter van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, de Minister van Wetenschapsbeleid alsmede de Voorzitster van de
Raad van de Franse Gemeenschap, verzochten het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek om
advies over de ethische en juridische implicaties van de techniek van klonen die werd aangewend
bij het ontstaan van « Dolly ». Men noemt deze techniek “klonering door somatische
kerntransplantatie”.
Een aantal vragen bevat tevens de wens naast het klonen van mensen ook het klonen van
planten en van dieren te behandelen.
Ook al heeft het Comité zich beraden over de verschillende methoden en toepassingen van het
klonen, toch beperkte het zijn advies tot het onderzoek van het klonen van mensen en meer
bepaald tot het reproductieve menselijk klonen. Het betreft derhalve de problematiek van de
toepassing op mensen van de proefneming die leidde tot het ontstaan van Dolly.
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VOORSTELLING VAN HET ADVIES
In een eerste hoofdstuk, heeft het Comité kennis genomen van de voornaamste ontdekkingen
die geleid hebben tot het op punt stellen van de techniek van het klonen door transfer van een
somatische kern, waardoor Dolly verwekt werd. Het heeft de ontwikkeling van de technieken
onderzocht die op de geboorte van Dolly gevolgd zijn, onder meer de gevolgen van het
onderzoek over embryonale stamcellijnen en heeft zich ook gebogen over de nog hangende
problemen in verband met de gezondheid, op termijn, van dieren die door klonen geboren zijn.
In hoofdstuk II heeft het Comité de problematiek inzake klonering op juridisch vlak
geanalyseerd.
In hoofdstuk III worden de ethische argumenten onderzocht aangaande de eventuele toepassing
van deze techniek op menselijke reproductie. Hierbij wordt eerst het onderzoeksterrein
afgebakend. Na studie van de voornaamste opinies die over het menselijk klonen werden
uitgebracht sedert de geboorte van Dolly, heeft het Comité zich beraden over zijn eigen rol in het
debat over het reproductieve klonen, evenals over de vorm die zijn advies zou aannemen.
Het Comité heeft vastgesteld dat er op dit ogenblik nog grote onzekerheid bestaat over de
medische, psychologische en sociale gevolgen van het toepassen van het klonen door transfer van
een somatische kern op menselijke reproductie (punt 3.2.). Het Comité is unaniem van oordeel
dat in de huidige stand van zaken en los van iedere andere overweging, de toepassing van deze
technieken op menselijke reproductie uitgesloten is.
Wat de verschillende adviezen betreft die over het reproductieve menselijk klonen werden
uitgebracht, heeft het Comité interessante verschillen in de methodologie vastgesteld. Dit
verschil komt duidelijk tot uiting wanneer men het advies vergelijkt dat werd uitgebracht door
het Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) in Frankrijk, met het rapport opgesteld door
de National Bioethics Advisory Commission (NBAC) in de Verenigde Staten.
De leden van het Comité zijn er het over eens dat over deze kwestie een breed debat (dat de
kringen van deskundigen en openbare gezagsdragers overschrijdt) moet worden verdergezet. Zij
beschouwen dan ook het huidige advies slechts als een eerste etappe in een proces waarvan zij
hopen dat het wordt verder gezet. Men stelt immers vast dat het reproductieve menselijk klonen
in ons land nog niet het voorwerp is geweest van een echt publiek debat. Noch de massamedia,
noch de gezagsdragers hebben de voorwaarden geschapen opdat een dergelijk debat zou kunnen
plaatsvinden. Het Comité acht het zijn plicht de ontwikkeling van dit tegensprekelijk en
pluralistisch debat aan te moedigen, op basis van enerzijds de wetenschappelijke en
technologische gegevens en van anderzijds de ethische, sociale en juridische standpunten.
Om die redenen brengt het rapport een overzicht van de ethische argumenten die het meest naar
voren werden gebracht in de verschillende stellingnamen over deze techniek. De zienswijzen die
over die argumenten in de schoot van het Comité werden uitgedrukt, worden vervolgens
uiteengezet in de punten 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4.
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Tot besluit van deze analyse (hoofdstuk IV) werd overeenstemming bereikt over twee punten:
1. Gelet op de wetenschappelijke, technische en ethische onzekerheid die met de techniek van
het menselijk klonen gepaard gaat, moet een duidelijk verbod worden aanbevolen op iedere
poging om op min of meer korte termijn een dergelijk klonen tot stand te brengen.
2. Indien ooit een menselijke kloon geboren zou worden - zelfs als gevolg van ongeoorloofde
handelingen - zou die als een volwaardig mens moeten worden beschouwd.
Geen enkel van de aangevoerde argumenten mag worden aangewend om zijn menselijke
waardigheid te betwisten.
Wat betreft de ethische evaluatie van het klonen, op zich en in theorie beschouwd, zijn drie
stellingen in de schoot van het Comité tot uiting gekomen. Ze worden hierna aangeduid door de
letters A, B en C.
De voorstanders van stellingname A zijn van oordeel dat men het voorgesteld verbod als een
moratorium moet beschouwen dat na een bepaalde termijn opnieuw dient te worden
geëvalueerd. Zo vermijdt men het lopen van onaanvaardbare risico's, op de eerste plaats wat
betreft de medische veiligheid, maar biedt men de mogelijkheid de voorwaarden te scheppen
voor onderzoek en democratisch debat over het probleem, en voorts wetenschappelijk en
technisch onderzoek verder te zetten. Dit in de tijd bepaald verbod zou later kunnen uitmonden
op een goed ingelichte en klare stellingname bij het geheel van de bevolking. De uiteindelijke
houding zou er kunnen in bestaan hetzij het moratorium te verlengen, hetzij het reproductieve
menselijk klonen definitief te verbieden, hetzij de techniek onder specifieke voorwaarden toe te
laten, wat natuurlijk de organisatie van een controlesysteem zou inhouden die de evolutie ervan
kan beheersen.
De leden die stellingname B onderschrijven, zijn van oordeel dat het in de huidige stand van de
kennis, van de beeldvorming en van de sociale verhoudingen, en gelet op:
-

-

de problemen die gesteld worden in verband met de identiteitsopbouw van de kloon;
de ingrijpende verandering in de verhouding tussen genetische en fenotypische identiteit,
onder meer via de schijnidentiteit die door het reproductieve menselijk klonen zou worden
veroorzaakt;
de problemen van de verhoudingen tussen de generaties die door deze techniek zouden
worden veroorzaakt;
de problemen in verband met de sociale perceptie van de kloon evenals die van de
autoperceptie van de kloon;
de logica van de instrumentalisering die naar voren komt in de hypothesen die men voor het
toepassen van deze techniek vooropstelt,

wijs zou zijn het klonen bij wet te verbieden.
Het wettelijk verbod moet volgens de voorstanders van stellingname B een juridische
draagwijdte hebben die er toe leidt het toepassen van deze techniek te bestraffen, bij gebrek aan
duidelijke normen terzake. Het moet ook een politieke draagwijdte hebben doordat het er de
overheid toe brengt zich over de kwestie uit te spreken.
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Andere leden zijn van oordeel dat ze, los van de argumenten aangebracht door de houders van
stellingen A en B, voldoende argumenten hebben om zich voor een radicaal en definitief verbod
op het menselijk klonen uit te spreken. De houders van de stellingname C zijn van mening dat
iedere toepassing van reproductief menselijk klonen de fundamentele dynamiek van het
menselijk bestaan ernstig zou aantasten en het kind zou afsnijden van de symboliek die in het
lichamelijk gegevene ingeschreven staat, meer bepaald in de daad zelf van de verwekking.
In de mate waarin ze anderzijds menen dat het strafrecht tot taak heeft de fundamentele en
structurerende waarden van het menselijk bestaan in de samenleving te garanderen, zijn ze van
oordeel dat de toepassing van deze techniek definitief moet worden verboden en strafbaar
gesteld.
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HOOFDSTUK I.
VOORAFGAANDE WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE GEGEVENS:
DE TECHNIEKEN VAN HET REPRODUCTIEVE MENSELIJK KLONEN

1.1. DEFINITIES

Blastocyst: Stadium waarin het embryo gekenmerkt wordt door gedifferentieerde cellen in een
kiemknop (inner cell mass) en een buitenste cellaag (outer cell mass) en door de vorming van een
interne holte. De cellen van de kiemknop zullen de foetus vormen en die van de buitenste cellaag
de placenta en de foetale membranen. De blastocyst plant zich in het slijmvlies van de
baarmoeder in tijdens de innesteling.
Kloon : van het Griekse woord κλων (kloon) : twijg; bij uitbreiding: jonge loot, stek, ent. In de
wetenschap (oorspronkelijk): verzameling gevormd door een dierlijk of plantaardig wezen en alle
afstammelingen die er door ongeslachtelijke voortplanting zijn uit voortgekomen.
Actueel verwijst het woord kloon naar de identieke genetische kopie van een gen, een molecule,
een cel, een plant, een dier.
Klonen : toegepast op een organisme bestaat het klonen in het produceren van één of van een
populatie van individuen die in de kern van hun cellen een geheel van genen bezitten die identiek
zijn met die van het organisme van waaruit het klonen werd gerealiseerd.
De productie van volledige organismen die genetisch identiek zijn, is een alledaags fenomeen in
de plantenwereld. Die organismen worden eerder ‘variëteit’ genoemd dan kloon. De
voortplanting van talrijke belangrijke plantenvariëteiten gebeurt thans uitgaande van kleine
deeltjes van een andere plant.
In de dierenwereld bestaat deze vorm van reproductie alleen bij enkele weinig geëvolueerde
soorten.
Bij gewervelde dieren is het ontstaan van identieke tweelingen een vorm van spontaan klonen.
De monozygote tweelingen komen tot stand door de splitsing van een embryo in twee delen in
een vroeg ontwikkelingsstadium. Zij zijn identiek aan elkaar want ze spruiten voort uit één
enkele zygoot die voortkomt uit de bevruchting van een eicel door een spermatozoïde. De
tweelingen zijn verschillend van hun ouders.
Moleculair klonen: techniek die routinehandeling is geworden in de moleculaire biologie en er
in bestaat DNA-fragmenten, moleculaire basis van de erfelijkheid, te klonen. De DNAfragmenten worden gekopieerd en vermenigvuldigd in een gastorganisme, over het algemeen een
bacterie, een gistcel of een zoogdiercel. Deze techniek heeft de productie mogelijk gemaakt van
moleculen met een groot therapeutisch belang zoals insuline, groeihormonen, erythropoïetine
(die de behandeling mogelijk maakt van een anemie die verband houdt met de nierdialyse) of tPa
die de bloedklonters oplost na een infarct.
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Cellulair klonen: maakt de productie mogelijk van kopieën van een somatische cel door
labocultuur. De genetische bagage van de aldus geproduceerde cellen, is identiek aan die van de
oorspronkelijke cel. Deze techniek is uiterst nuttig zowel voor het wetenschappelijk onderzoek
als voor de geneeskunde.
Embryo: Het product van de bevruchting (fertilisatie) van een eicel door een mannelijke zaadcel.
Hoewel de term embryo soms verwijst naar alle stadia van ontwikkeling van een dier, vanaf de
bevruchting tot de geboorte, gebruikt men bij de mens “embryo” bij voorkeur voor de eerste acht
weken van de ontwikkeling. Nadien zal men het bij voorkeur hebben over de foetus (voor de
eerste 14 dagen na de bevruchting gebruikt men soms de term pre-embryo). In een aangepast
milieu heeft een embryo het vermogen zich te ontwikkelen tot een volledig organisme en draagt
het bij tot de vorming van elk van de onderdelen ervan. Het eerste stadium van de ontwikkeling
van het embryo is dit van de bevruchte eicel of zygoot. De zygoot vangt aan met een reeks
celdelingen. Tijdens de eerste delingen verandert de totale grootte van het embryo weinig, tot
wanneer zich een compacte celmassa vormt, morula genaamd ; deze morula maakt vervolgens
een inwendige holte om de blastocyst te vormen ; deze blastocyst plant zich in de slijmvlieswand
van de baarmoeder tijdens de innesteling. De cellen afkomstig van de eerste celdelingen worden
blastomeren genoemd. Tot een bepaald stadium (8 bij de mens) zijn de blastomeren totipotent :
ze hebben elk op zich de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een volledig organisme.
Chimeer: Individu samengesteld uit cellen van verschillende genetische oorsprong, bijvoorbeeld
door fusie van twee embryo’s van een zelfde of van verschillende ouderparen.
Embryonale stamcellen (ES cellen /embryonic stem cells): cellen afgeleid van de binnenste
cellaag van de blastocyst (inner cell mass), die aan de oorsprong liggen van de foetus. Die cellen
zijn pluripotent en kunnen zich differentiëren zodat alle celtypes van de volwassene er zich
kunnen uit ontwikkelen.
Embryonale kiemcellen (EG cellen /embryonic germ cells): voortkomend uit de cultuur van
oerkiemcellen (primordiale germinale cellen), voorlopers van de eicellen en van de
spermatozoïden. Deze cellen doen stamcellen ontstaan, met analoge eigenschappen aan de ES
cellen.
Somatische cellen: niet-seksueel cellijngeheel van het organisme.
Kiemcellen of germinale cellen: cellijn van gameten (eicellen en zaadcellen) van een levend
wezen.
Sertolicellen: Cellen uit de testisbuisjes van zoogdieren. Ze spelen een rol bij de voeding van de
spermatozoïde.
Cumuluscel: cellenkroon rond de eicel in de eierstok. Tijdens de folliculaire groeifase
beschermen en voeden die cellen de eicel. Tijdens de ovulatie verlaten die cellen de eierstok,
samen met de eicel.
Fibroblast: bindweefselcel. Men vindt die bijvoorbeeld in de huid, de longen, de nieren.
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Eileider: leiding langs waar, bij dieren, de eicel of ovocyt de eierstok verlaat. Bij de mens wordt
de eileider de buis van Fallopius genoemd.
a) Geslachtelijke voortplanting: voor biologen betekent dit, de bevruchting van een vrouwelijke
gameet door een mannelijke gameet om een zygote en daarna een embryo te vormen. Bij de mens
versmelten de kern van de haploïde eicel (23 chromosomen ) met de kern van de haploïde
zaadcel (23 chromosomen) en vormen op die wijze een zygote waarvan de kern diploïd is : 46
chromosomen bevat. Bij de vorming van de eicel en zaadcel laat een specifiek proces (de meiose
en de genetische recombinatie door crossing-over) toe dat een unieke selectie en combinatie
ontstaat van de helft van de chromosomen van de oerkiemcellen van beide ouders. Bij elk
embryo ontstaat aldus een unieke onafhankelijke combinatie van het erfelijk materiaal van beide
ouders.
b) Niet-geslachtelijke voortplanting: houdt geen enkele component in van de geslachtelijke
voortplanting. De niet-geslachtelijke voortplanting is bij de bacteriën en bij talrijke eencellige
organismen met celkern (protozoa en unicellulaire champignons), de regel. Talrijke meercellige
organismen (zoals bijvoorbeeld de planten en de dieren) wisselen de fasen van geslachtelijke en
van niet-geslachtelijke voortplanting af waarbij zij het voordeel hebben van de snelle toename
van de populatie bij niet geslachtelijke voortplanting en het voordeel van het genetisch
herschikken, bij de geslachtelijke voortplanting.
Niet-geslachtelijke voortplanting van de meercellige organismen wordt verzekerd door 1 of
meerdere somatische cellen die de mogelijkheid hebben zich te delen volgens een spatiotemporeel differentiatieprogramma waarover enkel de zygote beschikt bij de soorten die zich
exclusief door geslachtelijke voortplanting voortplanten. Deze eigenschap wordt totipotentialiteit
genoemd.
Spermatogoniën : primordiale kiemcellen, diploïde (met 46 chromosomen), aanwezig in de
zaadgeleiders, die het ontstaan zullen geven aan haploïde spermatozoïden (met 23
chromosomen).
Polyspermie: Abnormaal fenomeen tijdens hetwelk verschillende zaadcellen binnendringen in
de eicel.
Totipotentie; totipotente cellen : de capaciteit van embryocellen om bij te dragen tot de
ontwikkeling van alle delen en organen van een volledig organisme. Enkel de zygote en de
vroege embryonale cellen zijn bij de gewervelden totipotent ; daarentegen zijn alle plantaardige
cellen totipotent.
Zona pellucida : omhulsel van de eicel of het embryo vóór de innesteling, bij zoogdieren.

Definitieve versie

9

1.2. HET REPRODUCTIEVE KLONEN
‘Reproductief klonen’ omvat de technieken die ertoe kunnen leiden genetisch identieke
individuen voort te brengen. We onderscheiden twee soorten van reproductief klonen: het klonen
door splitsing van blastomeren en het klonen door somatische kerntransplantatie.

1.2.1. Klonen door splitsing van de blastomeren
De cellen van een embryo dat door klassieke geslachtelijke voortplanting tot stand is gekomen,
dit wil zeggen door de fusie van een zaadcel met een eicel, worden in het 2 tot 8 cellen-stadium,
van elkaar gescheiden.
Iedere cel, in dit heel vroegtijdig stadium blastomeer genoemd, heeft in theorie de mogelijkheid
om een afzonderlijk organisme te produceren : die blastomeren zijn totipotent. De embryo’s en
de organismen die aldus geproduceerd worden, zijn identiek aan elkaar, maar zijn niet identiek
aan de ouders die donoren zijn van de gameten.
Bij schapen en runderen is het mogelijk om experimenteel tweelingen te produceren door
splitsing van embryo’s na 5 of 6 dagen. De twee halve embryo’s die heringeplant worden bij een
passend wijfje zullen een normaal lam of kalf voortbrengen.
Een poging tot productie van menselijke tweelingen door splitsing van blastomeren werd
voorgesteld tijdens het congres van de Amerikaanse vereniging voor fertiliteit in oktober 1993.
De vorsers gebruikten polyspermische embryo’s op het stadium van 2-8 cellen.(Het ging dus om
abnormaal bevruchte embryo’s, die niet verder konden ontwikkelen tot een kind.) De
blastomeren werden gesplitst, omringd door een kunstmatige zona pellucida en in-vitro
gecultiveerd. De blastomeren afgeleid van embryo’s op het stadium van twee cellen
ontwikkelden zich tot op het morulastadium. De geïsoleerde blastomeren van embryo’s op het
viercellig stadium zijn op hun beurt niet verder geraakt dan een 16-cellig embryo, de overige
hebben zich in het geheel niet opgedeeld, vanwege een onvoldoende volume aan cytoplasma.
Blastomeren afkomstig van verschillende samen gecultiveerde embryo’s zonder zona pellucida,
fusioneerden en konden chimeren geven.1

1.2.2. Klonen door somatische kerntransplantatie
1.2.2.1. Inleiding
Bij mensen is de kern van somatische cellen diploïd (bevat 23 chromosomen afkomstig van de
moeder en 23 afkomstig van de vader). Daarentegen zijn de voortplantingscellen op het niveau
van rijpe eicel of zaadcel haploïd, dit wil zeggen dat ze slechts 23 chromosomen bevatten, van
vrouwelijke of mannelijke oorsprong. Het klonen door somatische nucleaire transplantatie bestaat
erin de haploïde kern van een eicel te vervangen door de diploïde kern van een gedifferentieerde
1

Hall et al., Experimental cloning of human polyploid embryos using an artificial zona pellucida. Abstract. The
American Fertility Society conjointly with the Canadian fertility and andrology society. October 11-14, 1993.
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somatische cel afkomstig van een kind of volwassen individu. Bij dit type van klonen is er maar
één “genetische ouder”2, de donor van de kern. Vóór de geboorte van Dolly, werd uitsluitend het
klonen door overbrenging van een kern van embryonale cellen in een vroegtijdig stadium van
hun ontwikkeling, bekroond met succes. Het aantal aldus bekomen identieke dieren bleef gering
omdat de embryonale cellen vlug hun totipotentie verliezen (dit wil zeggen hun capaciteit om de
ontwikkeling van een volledig dier te sturen).
De eerste proefnemingen waarbij een transfer van de celkern van somatische cellen in eicellen
van gewervelden gebeurde, waren een succes bij padden gedurende de jaren ‘60. Door deze
methode was het mogelijk geworden om dikkopjes te laten geboren worden die daarna volwassen
padden werden met genetisch identieke eigenschappen (Gurdon et Uehlinger, 1966. Nature 365:
463). Analoge proefnemingen werden uitgevoerd bij zoogdieren, maar mondden gedurende lange
tijd uit op een mislukking. Pas in 1986 is Willadsen erin geslaagd om lammeren te bekomen door
eicellen van schapen waaruit de kernen verwijderd waren, te fusioneren met geïsoleerde
blastomeren op het 8-cellig embryonaal stadium (Willadson, 1986, Nature 320: 63-65). Daarna
werd een groeiend aantal verslagen gepubliceerd over de geboorte van varkens, kalveren,
lammeren en konijnen als gevolg van nucleaire transfers. Verbeteringen aan de verschillende
aspecten van de methode van nucleaire transfers, lieten toe vooruitgang te boeken in deze
techniek. Eén van de meest belangrijke verbeteringen was de introductie van de kern in het
cytoplasma van de eicel door electrofusie, wat als gevolg had dat de eicel geactiveerd werd zoals
het door een zaadcel zou gebeuren.
Men nam echter wel belangrijke verschillen waar tussen de verschillende diersoorten. Bij
runderen en bij schapen konden embryonale cellen die zich in vitro gedurende vier weken
deelden, gebruikt worden als donorcellen voor de kern. Bij de muis daarentegen was het niet
mogelijk om het 8-cellig stadium voorbij te gaan. De kwaliteit van de cellen bestemd om kernen
te doneren was samen met andere parameters die het resultaat beïnvloedden van een nucleaire
transfer, het meest belangrijk. Campbell en Wilmut zijn zo op de idee gekomen om in vitro
gekweekte cellen in rust te zetten vooraleer ze de nucleus van deze cellen gebruikten voor
transfer. Op deze manier heeft deze ploeg in 1997 de geboorte van drie lammeren bekomen door
transfer van kernen van de huidcellen van een 26-dagen oude foetus die relatief gedifferentieerd
waren (fibroblasten) en een lam (Dolly) door transfer van de kern van een cel bekomen door invitro vermenigvuldiging van volwassen cellen afkomstig van de uier.
Dolly werd dus niet bekomen door niet-geslachtelijke voortplanting vergelijkbaar bijvoorbeeld
met de knopvorming van een hydra. Zij is niet het product van een ontwikkeling van een
totipotente somatische cel, maar wel van een eicel waarvan het genetisch materiaal vervangen
werd door het materiaal van een somatische cel. Dolly is dus het resultaat van een embryonale
ontwikkeling die op elk punt gelijkend is met die van andere lammeren, hoewel deze niet op gang
gebracht werd door een bevruchting. De nucleaire transfer bestaat er dus in om de normale
geslachtelijke voortplanting van de zoogdieren om te keren, waarbij bevruchting, embryonale
ontwikkeling, differentiatie, productie van gameten en bevruchting in de volgende generatie
elkaar opvolgen (zoals geïllustreerd door de pijlen op het schema). Proefnemingen door
Willadsen hebben aangetoond dat de embryonale cellen die reeds in een deel van deze cyclus
hebben doorgemaakt, nog een voorafgaand ontwikkelingstadium kunnen hernemen (cfr schema :
++++>). In de proefnemingen die geleid hebben tot de geboorte van Dolly, is de terugkeer naar
2

Dit begrip wordt betwist door Erik Parens omdat het geen rekening houdt met het mitochondriaal genoom dat
voortkomt van de eicel (Hastings Center Report on human cloning).
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vroegere stadia in deze cyclus duidelijk veel belangrijker, gezien de gebruikte somatische cellen
reeds een groot deel van hun differentiatiecyclus (cfr schema : - - - >) hebben doorgemaakt. Deze
proefneming heeft aangetoond dat het genetisch materiaal van een gedifferentieerde somatische
cel opnieuw kan geprogrammeerd worden, wat het toelaat de totale ontwikkeling van een totaal
nieuw dier te sturen.

1.2.2.2. Vergelijking tussen de twee technieken van reproductief klonen
Somatische nucleaire
transplantatie
Aantal genetische ouders
1
Gelijkenis met genetische Groot
ouders
Aantal dieren
Onbeperkt (in theorie)
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Splitsing van blastomeren
2
Klein
Beperkt
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1.2.2.3. Reproductief klonen door somatische kerntransfer na Dolly
De firma Advanced Cell Technology (Worcester, Mass., USA) gebruikt genetisch gewijzigde
foetale fibroblasten als donoren van kernen (foetale kernen die al tamelijk gedifferentieerd zijn)
voor het klonen van koeien en schapen. Ze hopen aldus dieren te maken die menselijke proteïnen
produceren, nuttig voor de farmaceutica.
Meer recent is men er in geslaagd kalveren te klonen door het transfereren van fibroblastkernen
genomen op 55 dagen oude foetussen van kalveren3.
Ian Wilmut en zijn collega’s waren de eersten om een levend zoogdier te produceren, een lam
namelijk, vertrekkend van een somatische celkern genomen op een volwassen dier. Sindsdien
slaagde men er in om met een verbeterd rendement muizen en runderen te klonen, door het
overbrengen van volwassen somatische cellen.
Muizen
Een Japans team is er in geslaagd muizen te klonen door het overbrengen van volwassen
celkernen. Ze hebben kernen getest afkomstig van cumuluscellen, van sertolicellen en van
neuronen. De drie types van donorcellen van kernen werden op natuurlijke wijze geblokkeerd op
het stadium G0/G1 van de celcyclus. Er werden positieve resultaten bereikt, met een rendement
van 2-2,8% en dit enkel met kernen afgenomen van cumuluscellen. De embryo’s verkregen door
overdracht van kernen van sertolicellen of van neuronen hebben zich in-vitro gesplitst en hebben
zich ingeplant, maar hun ontwikkeling stopte 8,5 dagen na de bevruchting.4
Runderen
Kato et al. hebben de geboorte meegedeeld van 8 kalveren bekomen na klonen door overdracht
van kernen van oviducte- en cumuluscellen van een volwassen koe5. Tot hiertoe heeft dit team
het hoogste succespercentage. Van de gefusioneerde eicellen ontwikkelden er zich 18% tot op het
blastocyststadium; 8 kalveren werden geboren na het overbrengen van 10 blastocysten en vier
kalveren hebben overleefd.

1.2.2.4. Ervaring bij primaten
Apen
Resusapen werden gekloond door overdracht van kernen genomen uit blastomeren van in vitro
bevruchte embryo’s6.
Mensen
Landrum en Shettles7 zijn er in geslaagd menselijke eicellen te ontkernen, er kernen van
spermatogoniën in te brengen en in-vitro de celdelingen te bekomen tot op het morulastadium.
3

Cibelli et al., Science 280, 22 mei 1998, blz. 1256-1258
Wakayama et al., Full-term development of mice from enucleated ovocytes injected with cumulus cell nuclei,
Nature 394, blz. 369-374, 1998.
5
Science 282, 11 december 1998, blz. 2095-2098.
6
L. Meng et al., Rhesus monkeys produced by nuclear transfer. Biol. Reprod., 57, blz. 454-459, 1997.
7
B. Landrum and Shettles, Diploid nuclear replacement in mature human ova with cleavage. Am. J. Obst. Gynecol.
133, blz. 222-225, 1979
4
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Recent heeft een Koreaanse ploeg een poging ondernomen tot klonen door transplantatie van de
kern van een somatische cel bij de mens. Het experiment werd beëindigd in het stadium van twee
cellen.

1.2.2.5. Verbeteringen van de techniek uitmondend op de geboorte van Dolly
In hoofdzaak zijn de donorcellen van de kernen ontdaan van nutritieve substantie en verkeren ze
in een vegetatieve fase (G0). Die toestand verhoogt de kansen op geslaagde fusies en vermindert
de risico’s van chromosomische afwijkingen.

1.2.2.6. Talrijke onbeantwoorde vragen in verband met dieren geboren door overdracht van
somatische celkernen
In het algemeen valt een grote perinatale mortaliteit bij deze dieren waar te nemen. De
veroudering van deze dieren zal heel aandachtig moeten gevolgd worden. Tot nu toe heeft Dolly
2 normale zwangerschappen gehad. Zij is nochtans te jong om op het ogenblik van de
voorbereiding van dit advies (geboren in 1996) reeds te evalueren of zij een normaal
verouderingsproces ondergaat. De kalveren geboren door overdracht van de kernen van
somatische cellen, zijn nog jonger. Het zal dus nodig zijn om de evolutie te kunnen volgen van
een zo groot mogelijk aantal dieren en van meerdere verschillende soorten, geboren na deze
technieken. Het zal ook nodig zijn dat de observatietijd lang genoeg is om te kunnen oordelen of
er voldoende garanties zijn alvorens het klonen door overdracht van somatische kernen bij de
mens toe te passen.
1.3. AANLEGGEN VAN HUMANE EMBRYONALE STAMCELLIJNEN (ES) EN
EMBRYONALE KIEMCELLIJNEN (EG)

Menselijke ES en EG-cellijnen hebben zich gedurende verschillende maanden in kweek verder
gedeeld. Deze culturen werden bekomen vanuit embryonale stamcellijnen afkomstig van de
interne massa van het embryo en vanuit primordiale embryonale kiemcellijnen. Het bestaan van
dergelijke stamcellijnen zou uitermate belangrijk kunnen blijken voor medische doeleinden. Het
zou althans theoretisch mogelijk worden om de differentiatie van verschillende volwassen
celtypes te induceren vanaf embryonale stamcellen. Deze zouden dan kunnen worden gebruikt in
weefseltransplantatie 8.

8

Thompson et al., … 282, 96 Nov. 1998, blz. 1145-1147, Gearhart et al., 10 November Proc. Natl Acad Sci. USA
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HOOFDSTUK II. JURIDISCHE ASPECTEN
Kort na de geboorte van Dolly en dus tijdens de periode van beroering die erop volgde en die al
beschreven werd, hebben sommigen het opportuun geacht het klonen met het oog op menselijke
reproductie wettelijk te verbieden.
Vooreerst dient te worden opgemerkt dat deze bijzondere techniek al verboden was en dit
duidelijk ook blijft in die wetgevingen – weliswaar gering in aantal − die meer algemeen alle
medisch geassisteerde verwekking verbieden, of althans sommige vormen ervan, waaronder het
klonen kan gerekend worden. Dit laatste kan ook impliciet verboden zijn door een wetgeving die
het verbod inhoudt op elke manipulatie van embryo's of van ieder ander onderzoek waarbij
gameten of embryo's zouden betrokken zijn.
Zonder zich te bekommeren om het min of meer rechtstreeks en alleszins prohibitief gevolg van
al gevestigde nationale wetgeving, hebben enkele internationale instellingen hun traditioneel
aansporinggezag aangewend om de talrijke lidstaten, aan te zetten tot het wettelijk verbieden van
het reproductieve menselijk klonen.
Zo heeft de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur
(UNESCO) die een belangrijk forum is, tijdens zijn 29ste algemene vergadering die in Parijs
werd gehouden, op 11 november 1997 een tekst goedgekeurd onder de titel "Universele
verklaring over het menselijk genoom en de rechten van de mens". Na verwezen te hebben naar
een hele reeks algemene beginselen over de universele bescherming van de mensenrechten en
naar zijn democratische idealen, vangt deze tekst aan met de erkenning dat het onderzoek op het
menselijk genoom en zijn toepassingen onmetelijke perspectieven opent voor de verbetering van
de gezondheid van het individu en voor de gehele mensheid. Het corpus van de tekst is evenwel
voornamelijk gewijd aan het onderstrepen van de grenzen en de gevaren van dit onderzoek.
In artikel 11 wordt gepreciseerd dat "de praktijken die in tegenstrijd zijn met de menselijke
waardigheid, zoals het klonen dat tot doel heeft mensen te reproduceren, niet toelaatbaar zijn".
De staten worden derhalve uitgenodigd "de maatregelen te treffen die zich opdringen".
Het Europees parlement heeft van zijn kant na allerhande min of meer recente resoluties over het
aanwenden van embryo's, over genetische manipulatie, over kunstmatige inseminatie "in vivo" en
"in-vitro", op 15 januari 1998 ook over het klonen een resolutie aangenomen. Hierin worden de
lidstaten van de Europese Unie uitgenodigd een dwingende wetgeving goed te keuren die op hun
grondgebied verbod oplegt op elk onderzoek over het klonen van mensen en ieder inbreuk hierop
strafrechterlijk beteugelt. Het parlement nodigt diezelfde staten en de Europese Unie uit alle
passende maatregelen te nemen voor het invoeren van een wereldwijd en duidelijk wettelijk
afdwingbaar verbod, op het klonen van mensen. Meteen herinnert het parlement aan zijn vroeger
verzoek dat geen geldmiddelen van de Gemeenschap rechtstreeks of onrechtstreeks zouden
worden aangewend voor onderzoeksprogramma's waarbij gebruik wordt gemaakt van het klonen
van mensen.
Het is nuttig er op te wijzen dat de hierboven vermelde aanbevelingen en resoluties, hoe
belangrijk ook de organisaties zijn door wie ze geformuleerd werden, geen dwingend juridisch
karakter hebben in de letterlijke en precieze betekenis van het woord. Daarom is het gepast
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bijzondere aandacht te verlenen aan het werk dat verricht werd door de Raad van Europa. Deze
opdracht is gericht op een daadwerkelijke unificatie van de normen, die moet worden tot stand
gebracht door het internationaal recht, normen die zelf moeten worden opgenomen of
geïntegreerd in de binnenlandse orde, bij wet of bij de grondwet.
Op 12 januari 1998 werd in Parijs een Aanvullend protocol ondertekend op de Conventie over
de rechten van de mens en de biogeneeskunde die het klonen van mensen verbiedt.
Dit protocol wil meer bepaald het klonen van mensen verbieden. In artikel 1 wordt iedere
tussenkomst verboden die tot doel heeft een mens te verwekken die genetisch identiek is aan een
levende of overleden mens. In artikel 2 wordt het afdoende karakter van het verbod nog versterkt
door de verduidelijking dat hierop geen enkele afwijking kan geduld worden.
Het verklarend rapport bij dit protocol, dat door de directie juridische zaken van de Raad van
Europa werd verspreid, wijst erop dat het absoluut verbod dat hierin wordt verwoord gebaseerd is
op het feit dat het noodzakelijk is de mensheid te beschermen tegen ieder predeterminatie van de
genetische samenstelling van een mens door een derde: anders zou de identiteit van de mens en
zijn waardigheid, hierdoor in gevaar komen.
Het is passend erop te wijzen dat ditzelfde verklarend rapport er opmerkzaam op maakt dat het
protocol geen specifieke stelling inneemt over de toelaatbaarheid van het klonen van cellen en
weefsels voor onderzoek dat uitmondt op medische toepassingen. De besluiten van het protocol
kunnen derhalve niet geïnterpreteerd worden als een verbod op de technieken van klonen in de
celbiologie.
Een aantal landen, die politiek of sociologisch min of meer met België verwant zijn, waaronder
Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Zweden, Finland, Portugal, Spanje, Italië,
Griekenland, Noorwegen en nog andere, hebben dit protocol ondertekend. Andere lidstaten van
de Raad van Europa, die al even significant zijn als de eerste, zoals onder meer Groot-Brittannië
en Duitsland hebben het protocol niet ondertekend.
België heeft het protocol niet ondertekend, evenmin trouwens de Conventie over de rechten van
de mens en de bio-geneeskunde, waaraan het protocol is toegevoegd. Ons Raadgevend Comité
voor Bio-ethiek heeft trouwens op 7 juli 1997 een advies uitgebracht over deze Conventie en
over de opportuniteit om die al dan niet te ondertekenen.
De hierboven in herinnering gebrachte aansporingen evenals het verdrag dat door de Raad van
Europa is voorbereid, hebben er enkele leden uit verschillende politieke partijen in België toe
gebracht wetsvoorstellen in te dienen die, in een min of meer breder kader of op specifieke wijze,
het klonen verbieden. Die wetsvoorstellen zijn vervallen door de ontbinding van de wetgevende
kamers.
Tot slot moet ook nog vermeld worden dat een Staat vaak over een instrument beschikt dat hem
toelaat onderzoek op dit gebied onmogelijk te maken of te bemoeilijken. Hij kan immers aan
zichzelf verbod opleggen dergelijk onderzoek te financieren, ja zelfs wie dan ook verbieden het
te
financieren.
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HOOFDSTUK III. HET ETHISCH DEBAT

3.1. AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKSTERREIN

Het probleem dat bij het Comité aanhangig werd gemaakt is bijzonder omvangrijk aangezien het
betrekking heeft op de ethische en juridische aspecten van het klonen van levende wezens en
meer bepaald van menselijke levende wezens. Het Comité heeft zich dan ook uitgebreid
geïnformeerd naar de stand van zaken, zowel wat betreft het klonen van dieren als van mensen.
Hierbij werd al spoedig afgesproken alleen het probleem van het menselijk klonen te behandelen.
Vanaf deze vertrekbasis waren verschillende besprekingen nodig om het onderzoeksterrein af te
bakenen. De voornaamste inzet van deze discussies bestond erin te weten of het nodig was een
onderscheid te maken tussen het klonen met het oog op wetenschappelijk onderzoek en het
reproductieve menselijk klonen. Sommige leden van het Comité zijn van oordeel dat het
onderscheid tussen beide vormen van klonen kunstmatig is. Naar hun oordeel vormen de beide
aspecten een samenhangend geheel. Een onderscheid tussen beide willen maken en ze
afzonderlijk behandelen, zou er op neerkomen dat men zich zou moeten gaan inlichten over de
bedoelingen van de vorsers om te weten te komen op welk terrein men zich bevindt. Sommige
leden doen overigens opmerken dat diegenen die aan het embryo het statuut van persoon
toekennen, eveneens geneigd zijn geen onderscheid te maken tussen beide aspecten van het
probleem. Bovendien wijzen ze erop dat de implicaties van deze indeling niet van louter formele
aard zijn: naast het verband met het probleem van het statuut van het embryo, komt zelfs
impliciet een zienswijze aan de orde betreffende het onderscheid tussen het onderzoek en zijn
geneeskundige toepassingen, alsmede tussen wat economisch en wat existentieel door het klonen
op het spel wordt gezet.
Andere leden wensen de werkzaamheden van het Comité te beperken tot het reproductieve
menselijk klonen, tot het klonen dat het voortbrengen van een kind als doel heeft. Zij denken
immers, zoals de leden van de Franse en Amerikaanse commissies, dat het wetenschappelijk
onderzoek over het klonen dat beperkt blijft tot het embryo evenals andere vormen van
onderzoek die niet tot reproductie leiden, ethische problemen stelt die analoog zijn met die van
andere vormen van onderzoek op het embryo. Men riskeert derhalve, door dit probleem in deze
context aan te snijden, in het vaarwater te komen van het werk dat reeds aan de gang is met het
oog op het advies over experimenteren op de mens.
Zonder door deze keuze een uitspraak te doen over het ethische probleem betreffende het statuut
van het embryo, werd uiteindelijk beslist de werkzaamheden van het Comité hoofdzakelijk te
beperken tot de problemen gesteld door het reproductieve menselijk klonen, met name het klonen
op basis van somatische* menselijke celkernen dat als doel heeft een kind te verwekken en ter
wereld te brengen. Het spreekt vanzelf dat de technische werkwijzen die hiervoor worden
aangewend in hun essentie analoog kunnen zijn met die van het klonen zonder reproductieve
bedoelingen. Het voornaamste verschil bestaat erin dat men in het tweede geval het proces
beperkt tot de ontwikkeling van een embryo in-vitro en niet overgaat tot inplanting in de
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baarmoeder. Terloops dient opgemerkt dat diegenen die het principe van het onderzoek op het
embryo aanvaardbaar vinden, zich niet verzetten tegen het klonen van embryo’s met het oog op
onderzoek indien degelijke argumenten worden aangebracht voor elk specifiek
onderzoeksproject.
Het recente bericht over het oppuntstellen van culturen van menselijke embryonale (ES), en
germinale (EG) stamcellen (Thompson et al., Science 282, 6 november 1998, blz. 1145-1147)
(Shamblott et al., 10 november 1998, Proc. Natl. Acad. Sci., blz. 13.726-31, USA) is een
voorbeeld van ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op mogelijke toepassingen van het
menselijk klonen. Dergelijke cellen, voortkomend van een embryo dat door kernoverdracht
verwekt werd, zouden immers aan de oorsprong kunnen liggen van gedifferentieerde cellen, van
weefsels en organen nuttig voor transplantaties, aangezien ze geen immunologische problemen
zouden stellen.

3.2. DE ONZEKERHEDEN

Dolly was het eerste zoogdier geboren door het klonen bij middel van overplanting van een
celkern van een volwassen somatische cel. Het was het enige levensvatbaar geboren schaap uit
een reeks van 277 embryo’s. De doeltreffendheid van de kloontechnieken is sedert haar geboorte
toegenomen. Het slaagpercentage bij het klonen van muizen ligt op 2 à 3 %. Het beste resultaat
heeft men tot hiertoe behaald met runderen, waar +/- 8 % van de gefusioneerde eicellen zich
hebben ontwikkeld tot op het stadium van de blastocyst.
Er bestaan evenwel nog veel wetenschappelijke en technische problemen betreffende het
reproductieve klonen. Men kan onmogelijk voorspellen wat het resultaat zou zijn van de
toepassing van de kloontechniek op de overdracht van volwassen celkernen bij de mens. Iedere
poging vergt het gebruik van een eicel en menselijke eicellen zijn moeilijk te bekomen. De
sterfte tijdens de dracht en na de geboorte van gekloonde dieren is aanzienlijk. Bovendien zijn er
belangrijke verschillen tussen de soorten inzake ontwikkeling van het embryo. Zo kunnen we
verwijzen naar de resultaten van in-vitro fertilisatie die veel hoger liggen bij kweekdieren (40%)
dan bij de vrouw (15%) (A. Kahn en F. Papillon, Copies conformes, Paris, 1998). De
onderzoekingen tot op heden tonen aan dat het succes onder meer afhangt van het type van cellen
waaruit de kern is genomen. De wetenschappelijke grondslag voor de verklaring of voorspelling
van het succes van deze techniek is niet gekend. Zelfs voor het klonen van kweekdieren is er
nood aan een betere kennis van de fundamentele mechanismen die aan de basis liggen van de
overdracht van celkernen.Welnu, wanneer het erop aankomt deze techniek op de mens toe te
passen, moeten we beklemtonen dat zelfs het bestaan van een gering gedeelte van deze risico’s
deze procedure ethisch onaanvaardbaar maakt.
Derhalve wenst het Comite zelfs vóór de analyse van de standpunten van de leden betreffende de
argumenten vóór of tegen het reproductieve klonen van de mens, met klem het volgende te
bevestigen. Ook al bestaan er meningsverschillen in het Comité aangaande het algemeen principe
van het mogelijk aanvaarden van het reproductieve menselijk klonen en de argumenten die
hierbij naar voren worden gebracht, zijn alle leden het eens te wijzen op de risico’s die het
reproductieve klonen door overplanting van celkernen thans vertoont.
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Hieruit volgt dat het, in de huidige stand van zaken en los van iedere andere overweging,
niet wenselijk is deze techniek toe te passen op de mens.

3.3. OVERZICHT VAN DE ARGUMENTEN

De ethische aspecten van het reproduktieve menselijk klonen werden onderzocht in een groot
aantal teksten. De rapporten van de Franse en Amerikaanse raadgevende commissies inzake bioethiek bevatten gedetailleerde, zij het uiteenlopende analyses van dit probleem. Vooral het
onderzoek van de talrijke teksten heeft de discussies in het Comité gestimuleerd en lag zo aan de
basis van de diverse opinies die werden geuit. Om de standpuntbepalingen meer begrijpelijk te
maken werden de voornaamste ethische argumenten uit de literatuur ingedeeld in twee
categorieën: de argumenten van degenen die zich definitief tegen het klonen verzetten (3.3.1.) en
die van de voorstanders van het toelaten van klonen (3.3.2.).
Punt 3.4 van het advies resumeert de drie stellingnamen die werden ontwikkeld na analyse van
deze argumenten.

3.3.1. De argumenten die pleiten voor een definitief verbod van het reproductieve menselijk
klonen
Deze argumenten kunnen worden onderverdeeld in zeven rubrieken die elkaar op bepaalde
punten overlappen.
a. Sommige argumenten verwijzen naar algemene begrippen waarvan de inhoud en de
specifieke relatie met het reproductieve klonen vaak niet verduidelijkt worden: het
reproductieve menselijk klonen zou een aanslag zijn op de menselijke waardigheid, op het
menszijn, op het sacrale van het menselijk leven, op de moraliteit, op de integriteit, op de
gelijkheid.
b. Een serie argumenten lijkt van biologische aard te zijn: het reproductieve menselijk klonen
zou de genetische vermenging in het gedrang brengen, wat een vermindering van de
genetische diversiteit tot gevolg zou hebben, volgens sommigen zelfs van de “etnische
diversiteit”. Dit zou een aanslag betekenen op het menselijk genoom als gemeenschappelijk
erfgoed. De bewering dat reproductief menselijk klonen een vorm van eugenetica zou zijn,
wordt door sommigen als een ‘biologisch’ argument beschouwd, door anderen als een sociaal
argument.
c. Verschillende argumenten horen thuis in de categorie van het determinisme dat het
reproductieve menselijk klonen zou kenmerken: door het introduceren van de
ongeslachtelijke (d.w.z. de ‘niet-gametische’) reproductie, gaat men in tegen het
loterijkarakter van de huidige genenoverdracht dat door zijn onvoorspelbaarheid een
intrinsieke waarde zou hebben voor het individu als bron van vrijheid en van uniciteit.
d. Onvoorspelbaarheid en uniciteit worden nu eens beschouwd als waarden op zich, dan weer
als basisvoorwaarden voor de vorming van de identiteit van het individu, die de essentie zou
uitmaken van de menselijke waardigheid. Afbreuk doen aan deze identiteit en uniciteit zou
een inbreuk vormen op de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.
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e. Het reproductieve menselijk klonen heeft tot gevolg dat de kinderen niet meer zouden
‘gegeven’ worden, maar ‘gekozen’. Dit zou leiden tot de instrumentalisering van een mens
(de kloon) door anderen die hem voor hun eigen doeleinden verwekken. Hiermee zouden de
‘ouders’ een zware fout begaan (men verwijst hierbij vaak naar de ethiek van Kant die
vooropstelt dat de mens nooit als louter middel mag worden gebruikt; men moet er altijd
rekening mee houden dat de mens doel op zichzelf is).
f. Voor de kloon zelf zou deze instrumentalisering, verbonden met de afwezigheid van het
element toeval, de ontkenning van zijn autonomie en zijn zelfbeschikking tot gevolg hebben.
Deze aanslag op de vrijheid zou nog versterkt worden door het besef de kopie van een ander
te zijn.
g. Naast die argumenten, die er alle naar tenderen het reproductieve menselijk klonen als een
zware schending van de Rechten van de Mens voor te stellen, zijn er andere die betrekking
hebben op problemen van medische, psychologische en sociologische aard en die zich
kunnen stellen voor de kloon en voor zijn omgeving. Op die drie domeinen zouden de eerste
klonen in ieder geval ‘experimentele mensen’ zijn met alle risico’s hieraan verbonden: (1) De
medische risico’s (bv. misvormingen) hangen samen met de complexiteit van het procédé en
zijn talrijke onzekerheden. (2) Op psychologisch vlak vermeldt men het gevaar bij de
‘ouders’ van narcisme en waanbeelden (zoals ‘onsterfelijkheid’); bij de klonen verwacht men
moeilijkheden bij de relatievorming met familieleden omdat het kind zich een kopie van één
van hen kan voelen, hetgeen de vorming van een eigen identiteit kan bemoeilijken en een
verstoring van de triangulatie teweegbrengen. (3) Op sociologisch en juridisch vlak stelt zich
bijvoorbeeld het probleem van de onzekerheid over de afstamming.

3.3.2. De argumenten die pleiten voor het toelaten van reproductieve menselijk klonen
In de literatuur vindt men de volgende argumenten :
a. Een beroep doen op het reproductieve menselijk klonen zou behoren tot de individuele
vrijheden in het algemeen en tot het recht om kinderen te verwekken in het bijzonder en zou
derhalve slechts mogen verboden worden indien de negatieve effecten werkelijk bewezen
zijn.
b. Het speurwerk in verband met het reproductieve menselijk klonen maakt aanspraak op het
principe van vrijheid van het wetenschappelijk onderzoek.
c. Het invoeren van het reproductieve menselijk klonen zou slechts een verdere ontwikkeling
vormen van een proces dat reeds door de contraceptie en de in-vitro fertilisatie (IVF) werd
ingezet, en dat tot de mogelijke ontkoppeling geleid heeft van de natuurlijke en traditionele
band tussen coïtus en verwekking en verder tussen de genetische, de ‘coïtale’ en de sociale
vader enerzijds, en tussen de genetische, de ‘coïtale’, de ‘uteriene’ en de sociale moeder
anderzijds.
d. Het reproductieve menselijk klonen zou er kunnen toe bijdragen een (bv. door ongeval)
overleden kind te vervangen; zou de risico’s van genetische ziekten kunnen uitschakelen; zou
de reproductie mogelijk maken voor onvruchtbare en homoseksuele koppels of voor lesbische
koppels en alleenstaande moeders die geen tussenkomst van het andere geslacht wensen. De
huidige afkeer tegenover dergelijke praktijken zou vergelijkbaar zijn met de afwijzing van
kunstmatige bevruchting met sperma van een donor, veertig jaar geleden.
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e. Het klonen van het genoom van een persoon die begiftigd bleek met bijzonder ‘waardevolle’
eigenschappen, zou een nieuwe persoonlijkheid kunnen doen tot stand komen, verschillend,
maar eveneens vatbaar voor een ontplooiing die veelbelovend kan zijn voor hemzelf en voor
de samenleving.
f. In een aantal culturen zou het reproductieve menselijk klonen als een gerechtvaardigd middel
kunnen gelden om de afstamming over te dragen in gevallen van steriliteit.
g. Aangezien het de bedoeling is hier alle aangebrachte ‘argumenten’ te vermelden en hoewel
het strikt genomen geen reproductief klonen betreft, wijzen we erop dat sommige teksten
gewag maken van de mogelijkheid om door overdracht van somatische* kernen, embryo’s of
zelfs foetussen te ‘produceren’ tot in een gevorderd stadium (zij het anencefalen), teneinde
over organen te beschikken met het oog op een transplantatie die geen immunologische
problemen zou stellen.

3.4. ANALYSE VAN DE ARGUMENTEN

3.4.1. De verschillende zienswijzen
Tijdens de bespreking van de argumenten voor en tegen het klonen is de indruk naar voren
gekomen dat er grosso modo drie verschillende benaderingswijzen waren, wat niet betekent dat
het om drie welomlijnde groepen zou gaan. We stellen ze voor als drie ‘stellingnamen’ die
telkens vertegenwoordigd worden door een kern van enkele leden, terwijl anderen eerder
aarzelen om zich bij één of ander van die stellingnamen in hun geheel aan te sluiten.
Stellingname A.
De voorstanders van deze stellingname pleiten voor een in de tijd beperkt verbod van het
reproductieve menselijk klonen. Ze stellen inderdaad dat de geen tegenspraak duldende
verklaringen over het reproductieve menselijk klonen die men in een groot aantal teksten
aantreft, ook in officiële teksten, niet het resultaat zijn van voldoende ruime debatten en van een
stevige argumentatie . Ze besluiten er uit dat een absolute en definitieve veroordeling van elke
vorm van klonen op zijn minst onvoldoende onderbouwd is. Ze zijn niettemin van oordeel dat er
op wetenschappelijk, psychosociaal en ethisch vlak nog zoveel problemen op te lossen blijven
dat voor een aantal jaren een moratorium zou moeten worden opgelegd, tijdens hetwelk het
reproductieve klonen van een mens verboden moet blijven. In plaats van het debat af te sluiten,
moet deze periode benut worden om op alle domeinen de diverse aspecten van het probleem te
belichten. De zin van een moratorium ligt erin dat zo’n tijdelijk verbod kan samengaan met het
verder zetten van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek en met de discussie op het
ethische vlak.
Stellingname B.
De leden die deze Stellingname voorstaan drukken een ernstig voorbehoud uit tegenover het
eventueel toepassen van de techniek van reproductief menselijk klonen. Ze zijn van oordeel dat
in de huidige stand van de sociale verhoudingen, van het mensbeeld en van de kennis inzake
genetica, het reproductieve menselijk klonen het risico inhoudt de kwaliteit van de menselijke
relaties ernstig aan te tasten en ongewenste ontsporingen te veroorzaken.
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Daar waar het definitieve verbod op reproductief menselijk klonen veronderstelt dat er absolute
en definitieve redenen hiervoor zijn, berust de houding van deze tweede groep op een eigen
ethisch standpunt dat erin bestaat het klonen te evalueren in het licht van waarden en
beeldvormingen die in de actuele sociale verhoudingen gangbaar zijn.
Op basis van die ethische evaluatie is deze groep van oordeel dat, in de huidige stand van onze
kennis, van de beeldvorming en van de sociale verhoudingen, een toepassing van deze techniek
met een reproductieve doelstelling hoogst problematisch is. Wat bij een toepassing van deze
techniek op de mens op het spel staat, hangt niet alleen af van een betere kennis van de
wetenschappelijke, technische en gezondheidsaspecten, zelfs niet van een betere verheldering
van de ethische standpunten terzake, maar van de eventuele wens die hieromtrent wordt geuit
door de samenleving en zijn leden en, in samenhang met deze wens, van hun vermogen om een
dergelijke manier van reproduceren en de psychologische implicaties ervan te integreren.
De beschouwingen die verder in het advies zijn opgenomen, hebben er de aanhangers van
stellingname B toe gebracht te oordelen dat, in de huidige stand van zaken, het wijzer is het
reproductieve menselijk klonen te verbieden. Of men hierop terugkomt zal afhangen van een
proces waarop men thans niet kan vooruitlopen en van een aantal wetenschappelijke, sociale en
andere evoluties die men op dit ogenblik niet kan voorzien.
Formeel kan men deze houding verbinden aan het idee van een moratorium, waarvan de
voorstanders van stellingname B erkennen dat dit het voordeel biedt uit te nodigen tot discussie.
Nochtans zijn ze van oordeel dat hierdoor een eerder korte periode wordt gesuggereerd, die
slechts tot doel heeft de onschadelijkheid na te gaan van de techniek die men zich voorneemt te
zullen toepassen.
Daarom verkiezen zij het gebruik van de term ‘moratorium’ in hun stellingname te vermijden.
Stellingname C.
Degenen die stellingname C verdedigen zijn van oordeel dat iedere toepassing van het menselijk
reproductief klonen een zware aanslag zou betekenen op de dynamiek van het menselijk bestaan
en het kind zou afsnijden van de symboliek, aanwezig in het lichamelijk gegevene en meer
bepaald in de daad zelf van het verwekken.
Zij vinden dat de argumenten die tot doel hebben een mogelijk gebruik van deze techniek te
rechtvaardigen, berusten op een gefascineerd zijn door de vooruitgang van de wetenschap. Zij
zijn van oordeel dat door het aanwenden van deze techniek voor reproductieve doeleinden, men
zich zou laten opnemen in een proces van wetenschappelijke fabricatie van het kind, ontdaan van
elke menselijke densiteit.
Zij vinden tevens dat de meeste bedenkingen die naar voren worden gebracht om zich tegen het
verbod op het klonen te verzetten, in de orde van de vaststelling liggen en niet van de ethische
evaluatie.
Zij menen dan ook dat een definitief verbod op het reproductieve menselijk klonen moet worden
uitgevaardigd.

Definitieve versie

22

3.4.2. Stellingname A

3.4.2.1. Algemeenheden
Hoewel de verdedigers van stellingname A vinden dat men thans het reproductieve menselijk
klonen moet verbieden, benadrukken ze niettemin dat veel van de bezwaren ertegen, gekenmerkt
zijn door een gebrek aan strengheid in de argumentatie. Dit komt onder meer tot uiting in het
afleggen van geen tegenspraak duldende, dogmatisch klinkende verklaringen. Men past op het
klonen in het algemeen bezwaren toe die alleen van toepassing zijn op enkele specifieke
gevallen. Of men maakt opwerpingen die evenzeer en soms zelfs nog meer gelden voor andere
menselijke beslissingen en gedragingen die nochtans niet verboden zijn.
Wellicht is dit het gevolg van een zekere ontreddering, sommigen spreken zelfs van paniek, die
ontstaan is na de aankondiging van de geboorte van Dolly. Men moet toegeven dat de
samenleving in haar geheel en zelfs het milieu van de biologen, op dit nieuws niet waren
voorbereid. De wetenschapper Davor Solter had immers, na het brengen van een overzicht van
een hele reeks mislukkingen op het domein van het klonen door overdracht van somatische*
kernen, in 1984 in Science geschreven: “The cloning of mammals, by simple nuclear transfer, is
biologically impossible”.
Maar ondanks deze verwarring moet het ethisch onderzoek, ook en vooral als het gaat over
moeilijke problemen en over oplossingen die een zware impact kunnen hebben op de toekomst,
zich op zijn eigen niveau blijven bewegen: een niveau van rationeel denken, gebaseerd op een
rustige en gedetailleerde evaluatie van alle argumenten pro en contra.

3.4.2.2. Kritiek op de argumenten die worden aangevoerd tegen het reproductieve menselijk
klonen

3.4.2.2.1. Menselijke waardigheid en identiteit (argumenten 3.3.1. a. en d.)
In heel wat argumenten tegen het klonen, wordt bij herhaling verwezen naar de menselijke
waardigheid en de identiteit. Welnu het louter verwijzen naar de ‘menselijke waardigheid’ is
geen argument op zich, zolang men niet uitlegt waarin die waardigheid zou zijn aangetast. Het
komt er dus op aan de inhoud van dit concept (dat trouwens ook gebruikt wordt op andere
domeinen van de bio-ethiek, zoals bijvoorbeeld in de context van euthanasie) nader te
onderzoeken.
In zijn oorspronkelijke betekenis verwijst de waardigheid (dignitas) van een persoon naar de
eerbied die men hem verschuldigd is. Oorspronkelijk ging het niet om een egalitair begrip: hoe
meer waardigheid een persoon had, des te meer was men hem eerbied verschuldigd. Maar een
strekking in de filosofie van de Oudheid (waarvan Cicero de synthese maakte) beschouwde de
‘menselijke waardigheid’ (dignitas humani generis) als een hoedanigheid eigen aan alle mensen,
kenmerkend voor de enorme afstand tussen mens en dier. Die waardigheid (dat recht op een
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bijzondere eerbied) is hem verschuldigd omdat alleen hij over de rede beschikt. De Kerkvaders
(Origenes, Clemens van Alexandrië, enz.) leidden die waardigheid af uit het feit dat de mens
geschapen is ‘naar het beeld van God’ (Gen. 1.26) en dit goddelijk beeld kwam ook volgens hen
in de rede tot uiting. Het begrip ‘menselijke waardigheid’ werd tijdens de Renaissance (Marcilio
Ficino en Pico della Mirandola) en in de eeuw van de Verlichting verder ontwikkeld en werd
uiteindelijk gekoppeld aan het begrip Rechten van de Mens: hierin worden de fundamentele
hoedanigheden van de mens geresumeerd, als subject van deze rechten. Die hoedanigheden zijn:
(1) de rede, die impliceert: zelfbewustzijn, zelfbeschikking, autonomie; (2) het vermogen om
gelukkig te zijn of te lijden. Schending van die waardigheid bestaat dus essentieel in een aanslag
op de autonomie of op het geluk van de mens. Evidente voorbeelden hiervan zijn: slavernij,
gedwongen indoctrinatie (hersenspoeling), foltering, verkrachting. Weliswaar beschikken
sommige mensen niet over de volheid van de eigenschappen die op de rede gevestigd zijn, maar
een universele consensus breidt niettemin die waardigheid uit tot ieder mens die levend en
levensvatbaar geboren wordt. Recent stelt men de neiging vast om die grens in een bepaalde
mate te overschrijden en ook een zekere eerbied te waarborgen voor lijken, voor foetussen en
voor dieren die vatbaar zijn voor lijden.
Hieruit volgt dat het een zware vergissing is het concept van de menselijke waardigheid te
verbinden aan het uniek zijn. Indien twee mensen volledig identiek zouden zijn, zou dit niets
afdoen aan hun menselijke waardigheid, aangezien ze recht zouden hebben op hetzelfde respect
wat betreft hun zelfbeschikking en op dezelfde schroom tegenover hun vermogen om te lijden.
Het ontzeggen van de volle menselijke waardigheid aan mensen die deze twee hoedanigheden
bezitten, onder het voorwendsel dat ze ‘identiek’ - en derhalve niet uniek - zouden zijn, zou een
vreselijke discriminatie betekenen. Het feit zelf van hun autonomie, van hun vrijheid, houdt ten
andere in dat ze geen minuut identiek zouden blijven: iedere actie, intern of extern, zou ze uit
elkaar doen groeien.
Niet alleen is het begrip identiteit vreemd aan dat van waardigheid, het heeft bovendien maar een
heel geringe band met het reproductieve menselijk klonen. De argumentatie die naar de identiteit
verwijst lijkt op het eerste zicht aannemelijk, omdat ze impliciet gebaseerd is op een verleidelijk
misverstand. Iedere vermelding van het ‘uniek zijn’ in het vertoog over de klonen lijkt te
veronderstellen dat identieke genomen identieke mensen voortbrengen. Deze voorstelling is fout
omdat ze geen rekening houdt met de enorme invloed van de biologische, sociale en culturele
omgeving op de wording van de persoon, die het onmogelijk maakt dat twee individuen
eenzelfde persoonlijke identiteit ontwikkelen.
Het klonen vormt dan ook onder geen enkel opzicht een gevaar voor het uniek zijn van de mens.
Daarenboven is dit argument bijzonder discriminerend voor de echte (monozygote) tweelingen
die er zouden kunnen uit afleiden dat hun menselijke waardigheid enigszins beperkt wordt door
hun genetische identiteit. De biologische identiteit van een persoon wordt niet uitsluitend door
het DNA van de kern bepaald: er zijn ook de interacties tussen de genen onderling en met het
cytoplasma; er is ook het mitochondriaal DNA… Die biologische identiteit zelf maakt op verre
na niet de identiteit van het individu uit als mens: de identiteit van een persoon is in de eerste
plaats psychologisch, sociaal, cultureel. De kloon is verder verwijderd van de gekloonde dan
eeneiige tweelingen van elkaar (al was het maar vanwege de tijdspanne tussen de twee
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geboorten), zodat hij voldoende ruimte heeft om zich een eigen en persoonlijke identiteit te
vormen.
Het Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) in Frankrijk verklaart zich bewust te zijn van
het verschil tussen de identiteit van het genoom en de persoonlijke identiteit, maar meent
niettemin dat het reproductieve menselijk klonen “het uniek karakter, grondslag voor de
‘identiteit’ zou aantasten omdat de klonen ‘in de werkelijke en in de figuurlijke zin’ zouden
gezien worden als replieken van mekaar en van de gekloonde persoon waarvan ze effectief de
kopie zouden zijn. Aldus zou de symbolische waarde van het lichaam en van het gelaat als drager
van het uniek zijn van de persoon ondergraven worden”. Wat ze hierover elders ook mogen
zeggen, het CCNE schijnt er zich niet van bewust te zijn dat deze zin – als ze de werkelijkheid
zou weergeven –letterlijk van toepassing zou zijn op eeneiige tweelingen en derhalve een aanslag
zou betekenen op hun menselijke waardigheid. Hierbij overschat het Comité het symbolisch
belang van de gelijke gelaatstrekken: dubbelgangers hebben daar weinig last van. Het gaat ook
voorbij aan het feit dat twee personen (kloon en gekloonde) met een leeftijdsverschil van
bijvoorbeeld 25 jaar, op geen enkel ogenblik hetzelfde gelaat of hetzelfde lichaam zouden
hebben.
Uit deze bemerkingen moet men nochtans niet besluiten dat de problemen van psychologische
aard te verwaarlozen zouden zijn, integendeel. Ook bij de gewone geslachtelijke voortplanting
rijzen allerlei problemen in verband met de vorming van de identiteit (dit wil zeggen van het
bewustworden van zichzelf en van zijn referentiepunten), en met de erkenning van de autonomie
van kinderen, in hun relatie tot de vader, de moeder, het gezin en de samenleving. Men mag
derhalve verwachten dat zich in het kader van het klonen, analoge knelpunten zullen voordoen,
vooral gebonden aan de auto-perceptie en aan de sociale perceptie van de klonen. Maar wat heeft
men al niet gezegd over de kinderen verwekt door in-vitro fertilisatie? “What are the
psychological implications of growing up as a specimen, sheltered not by a warm womb but by
steel and glass, belonging to no one but the lab technician who joined together sperm and egg?
In a world already populated with identity crises, what’s the personal identity of a test tube
baby?” (Jeremy Rifkin, 1977). Dit alles heeft zich evenwel niet voorgedaan en is gaandeweg
gewoon en normaal geworden. In plaats van ‘zekerheden’ te verkondigen over zaken – of
symbolen – waar men nog zo weinig over weet, past het op rationele wijze de kwestie opnieuw te
onderzoeken en na te gaan of er echt gegronde redenen zijn om zich definitief te kanten tegen een
dergelijke verandering, tegen een andere wijze van reproductie. Deze andere reproductiewijze
zou immers strikt beperkt kunnen blijven en slechts toegankelijk voor personen of koppels op
hun uitdrukkelijke vraag om welbepaalde redenen. Volgens stellingname A is er nog geen
definitief antwoord op deze vragen en de loutere vermelding van een aantal problemen en
moeilijkheden volstaat niet om tot een schending van de ‘menselijke waardigheid’ te besluiten.

3.4.2.2.2. Genetische vermenging (argument 3.3.1. b.)
Volgens stellingname A kan dit argument alleen op populatieschaal enige betekenis hebben. De
vermindering van de genetische diversiteit, met alle risico’s van verlies van creativiteit en
aanpassingsvermogen, en vooral van vermindering van de weerstand tegen virussen, zou slechts
een gevaar betekenen indien het mensdom zou bestaan uit grote groepen van mensen die met
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honderdduizenden, klonen van elkaar zouden zijn. Daarentegen, zelfs indien miljoenen mensen
een enkele kloon zouden hebben, zou dit risico te verwaarlozen zijn. Net als de identieke
tweeling is de kloon de vrucht van het toeval, weze het dan van een ontdubbeld toeval.
De verwijzing naar de eugenetica is hier evenmin van toepassing omdat het nu en dan verwekken
van een enkele kloon geen gevolgen heeft voor de bevolking in zijn geheel (het gaat niet om een
‘verbetering van het menselijk ras’).

3.4.2.2.3. Determinisme (argument 3.3.1. c.)
Volgens dit argument zou het gevaar voor de kloon erin bestaan dat zijn persoonlijkheid en zijn
gedrag genetisch vooraf bepaald zouden zijn. Deze persoon zou dus noodzakelijk, zonder vrije
wil, in de voetstappen moeten treden van de persoon uit wie het genoom voortkomt. Dit
argument verwijst opnieuw naar het debat over het respectieve aandeel van genen en
milieufactoren in de vorming van de persoonlijkheid. Dit probleem vormt het voorwerp van een
debat binnen de wetenschappelijke gemeenschap en diverse scholen schrijven een grotere of
kleinere inbreng toe aan het aangeborene (de genen) of het verworvene (het milieu) bij de
vorming van de persoonlijkheid. Momenteel is het niet mogelijk een definitief oordeel te vellen.
Nochtans gaan de specialisten akkoord, zeker in de teksten die het Comité bestudeerde, dat de
menselijk persoonlijkheid niet te herleiden valt tot het genoom. Daarover zijn de Franse en
Amerikaanse ethische comités het eens.
Het Franse Comité schrijft : “Het idee dat een perfecte genetische overeenkomst een perfect
psychische overeenkomst tot gevolg zou hebben, ontbeert elk wetenschappelijk fundament. De
biologische identiteit van een individu kan niet herleid worden tot de genetische identiteit van
zijn celkern wegens de rol van het erfelijk materiaal in het cytoplasma en vooral wegens de rol
van de epigenese in de ontwikkeling. Men weet bijvoorbeeld dat bij volwassen identieke
tweelingen noch de organisatie van het brein, noch het immunologisch systeem in hun details
identiek zijn”.
Volgens het Amerikaanse Comité : “Het idee volgens hetwelk het mogelijk zou zijn door
overdracht van somatische kerncellen ploegen te vormen met klonen van Michael Jordan of
departementen fysica met klonen van Einstein, is gewoonweg vals. Uit het kennen van de
volledige genetische identiteit van een individu kan men niet afleiden welk type van persoon dit
individu zou worden. Zelfs de identieke tweelingen die samen opgevoed zijn, en die dus niet
alleen hun genen, maar ook hun omgeving gemeenschappelijk hebben, kunnen uiteenlopende
voorkeuren en talenten vertonen. De meer en meer verfijnde studies die het gevolg zijn van het
onderzoek op het gebied van menselijke genetica, tonen aan dat, hoe beter we het functioneren
van de genen begrijpen, hoe meer we beseffen dat het onwaarschijnlijk is dat we ooit met opzet
een persoon kunnen doen ontstaan die een bepaald complex genetisch kenmerk zou bezitten".
Men moet ook onderstrepen dat de ideologische of religieuze indoctrinatie, de technieken van
beïnvloeding ontleend aan de gedragspsychologie, en een bepaalde aanwending van de
massamedia op het gebied van inbreuk op iemands autonomie en van voorspelbaarheid van het
individueel en collectief gedrag, heel wat meer gevaren kunnen inhouden dan de reproductie door
het klonen.
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Ten slotte suggereert de opwerping inzake determinisme dat de menselijke vrijheid rechtstreeks
afhankelijk zou zijn van indeterminisme, van de toevalligheden van genetische samenstellingen
en mutaties. Fysisch indeterminisme en menselijke vrijheid zijn echter twee zeer onderscheiden
en zelfs tegengestelde begrippen. Een vrij individu kiest, in plaats van zich over te leveren aan
het toeval.

3.4.2.2.4. Instrumentalisering en autonomie (argumenten 3.3.1. e. en f.)
De argumenten e. en f. vormen wellicht het belangrijkste bezwaar tegen het menselijk klonen,
maar ook hier kan men de thesis verdedigen dat het niet om bezwaren van absolute aard gaat,
maar om ernstige discussiepunten.
De basisreferentie is hierbij de Kantiaanse norm die voorhoudt dat men aan zijn naaste nooit het
statuut van louter middel kan opleggen, dat men hem niet kan reduceren tot een instrument om
eigen doeleinden te bereiken. Hij moet altijd en in de eerste plaats gezien worden als een doel op
zich.
Het antwoord op het massief bezwaar van de instrumentalisering houdt twee argumenten in:
1. de frequentie van instrumentalisering binnen “normale” situaties;
2. de variabiliteit in de graad van instrumentalisering.
1. In “natuurlijke en normale” situaties van reproductie, stelt het probleem van de
instrumentalisering van het kind, op basis van de verlangens van de ouders, zich eveneens in
bescheiden of scherpere vorm. Ouders en samenleving leggen in zeer veel gevallen aan het
kind een externe finaliteit op, die op min of meer ernstige wijze de ontwikkeling van zijn
autonomie kan dwarsbomen.
2. De graad van instrumentalisering is zeer verschillend naar gelang van de gevallen. De
argumentatie die slechts rekening houdt met extreme en karikaturale gevallen waarin de
instrumentalisering volledig en onomkeerbaar lijkt, is misleidend. Wie aanneemt dat er
gradaties bestaan in de instrumentalisering, aanvaardt meteen dat er ook ruimte voor
autonomie aanwezig is.
We geven hierna, louter te indicatieven titel, enkele voorbeelden die in het debat kunnen
ingebracht worden:
1. Opvoeding van een kloon in een niet-ouderlijke omgeving, waar hij zou grootgebracht
worden door een organisatie die zou afhangen van een Staat of van een privé-onderneming
(ideologisch of commercieel). Dit doet denken aan Brave New World: te vaak denkt men
eerst, zoniet zelfs uitsluitend aan dit voorbeeld dat tot de science fiction behoort,
2. de vervanging van een bij ongeval omgekomen kind,
3. het onvruchtbaar echtpaar dat een kind wenst dat biologisch zo dicht mogelijk bij hen
aansluit,
4. verschillende hypothesen van “privé-eugenese” (waarbij onderscheid wordt gemaakt met de
Staatseugenese, van het genre Brave New World), terecht of onterecht gedreven door het
verlangen een kind te verwekken met biologische hoedanigheden die als veelbelovend
worden beschouwd,
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5. de reproductie binnen homoseksuele koppels,
6. de “dynastieke” kloon: een individu dat zichzelf heel alleen wil voortzetten.
Men kan nog heel wat meer gevallen, toestanden, doelstellingen en waanbeelden bedenken. We
treden hier niet in speculaties waarbij men nauwkeurige hypothesen zou formuleren over het zich
voordoen van een minimale of een maximale instrumentalisering. Wel kan men zeggen dat er
tussen het klonen in functie van een Staatseugenese en het klonen als noodoplossing bij
onvruchtbaarheid, een groot verschil bestaat inzake instrumentalisering. Daarenboven zal, in alle
hypothesen waarbij de kloon opgevoed wordt door de ouders of door één onder hen, de
ontplooiing of de verstikking van zijn autonomie afhankelijk zijn van de personaliteit van die
ouders en van de relaties die hij met hen tot stand zal brengen.

3.4.2.2.5. Medische, psychologische en sociologische problemen (argument 3.2.4.g.)
Voor de voorstanders van stellingname A zijn het vooral de medische, psychologische en
sociologische problemen, naast die in verband met een zelfs beperkte vorm van
instrumentalisering, die de noodzaak aantonen van een grondige discussie en derhalve van een
moratorium. Ook als die discussie later zou leiden tot een definitief verbod op het reproductieve
menselijk klonen, zou ze niet nutteloos geweest zijn. De ethica heeft alles te winnen bij een open
debat waar iedere stelling ernstig wordt genomen en waar de argumenten tot in het detail
onderzocht worden totdat men besluiten bereikt die de basis kunnen vormen voor een brede
consensus.

3.4.2.3. Kritiek op de argumenten ten gunste van het reproductieve menselijk klonen
In wat voorafging werden de ‘negatieve’ argumenten (die de argumenten van de tegenstanders
van het klonen weerleggen) voldoende ontwikkeld. Wat de ‘positieve’ argumenten betreft, leidt
de stellingname A tot de volgende bemerkingen.
De argumenten a. en b. verwijzen naar de individuele vrijheden, het recht op voortplanting en het
recht op onderzoek. Die rechten hebben geen absoluut karakter en volstaan derhalve niet op zich
om het reproductieve menselijk klonen toe te laten, maar men kan er minstens uit afleiden dat
men een dergelijke techniek niet mag verbieden zonder een stevige argumentatie die er het
ontoelaatbaar karakter van aantoont.
Er is het argument c. volgens hetwelk men het reproductieve menselijk klonen kan beschouwen
als een verdere stap in het ontwikkelingsproces van de reproductietechnieken, dat begon met de
contraceptie, over de IVF en de intra-cytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) tot aan het afstaan
van gameten en embryo’s. Dit argument onderstreept de noodzaak van een discussie die zich niet
beperkt tot het reproductieve menselijk klonen maar die voor en tegen afweegt van de
argumenten die betrekking hebben op elke fase in deze ontwikkeling.
Wat betreft het debat rond de uiteenlopende doeleinden waartoe het klonen kan worden gebruikt
(d., e., f.), past het zich te hoeden voor karikaturen en vereenvoudigende begripsverwarringen,
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die het klonen zo zwart mogelijk afschilderen, zonder rekening te houden met de diversiteit in
situaties en in doelstellingen, noch met de gelijkenissen die zich voordoen met meer vertrouwde
vormen van reproductie en instrumentalisering.
Het argument g. vermeldde de mogelijkheid om embryo’s en zelfs foetussen
(anencefale) te verwekken met het oog op transplantatie. Hierbij moeten we opmerken dat de
recente ontwikkelingen op het gebied van de stamcellen (stem cells) het therapeutisch belang van
een dergelijke ‘foetusproductie’ kunnen doen verdwijnen. Aangezien de stamcellen zouden
afgeleid worden uit het embryo (eventueel verwekt door overdracht van een somatische* kern) in
een vroeg stadium (stadium waarin de blastomeren* nog totipotent* zijn) zouden de ethische
bezwaren van een heel andere orde zijn.

3.4.3. Stellingname B

3.4.3.1. Algemeenheden
Stellingname B is zowel verschillend van die van stellingname C, die zich steunt op de idee van
een symboliek die intrinsiek verankerd is in het seksueel verwekken en hierdoor definitief het
reproductieve menselijk klonen afwijst, als van die van stellingname A, die van oordeel is dat er
onvoldoende gegronde redenen zijn om het aanwenden van die techniek zonder meer te
verbieden.
Stellingname C vertrekt van de idee dat het reproductieve menselijk klonen de intrinsieke
symboolwaarde aantast die in de seksuele voortplanting aanwezig is en de diepe zingeving die de
act zelf van het voortplanten inhoudt. Degenen die deze stellingname aanhangen, zijn van oordeel
dat het klonen, het kind dat moet geboren worden afsnijdt van die rijkdom aan zin, omdat het
verwekt is buiten de band die het kind verbindt met zijn vader en moeder en omdat de broosheid
van het woord dat man en vrouw met mekaar wisselen om zin te geven aan het verwekken van
een kind dat vlees van hun vlees is, nooit in het lichaam van het kind zal gegrift zijn. Ook al zijn
ze van oordeel dat de fysiologische gegevens hun belang hebben voor de zingeving, denken de
voorstanders van stellingname B niet dat de interpersoonlijke relatie direct zin krijgt in de
lichamelijke en fysiologische gegevens waarvan de onuitputtelijke rijkdom moet ontplooid
worden. Voor hen worden de zingeving, de waarden, de autonomie en de identiteit van de mens
opgebouwd door de concrete interactie van de menselijke vrijheid. Op deze achtergrond bekijken
zij het reproductieve menselijk klonen vanuit het oogpunt van zijn impact op de relationele en
culturele constitutie van deze verschillende dimensies in de huidige samenleving.
In tegenstelling met de voorstanders van stellingname A die denken dat er thans onvoldoende
stevige argumenten zijn om zonder meer een besliste afwijzing te stellen tegenover de toepassing
van deze techniek, zijn de voorstanders van stellingname B van oordeel dat het reproductieve
klonen ernstige risico’s inhoudt met betrekking tot het welzijn en de autonomie van de kinderen
die door het gebruik van die techniek zouden ter wereld komen, alsook ten overstaan van de
relationele en sociale dynamiek waar dit zou toe leiden.
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Overigens, ook al vinden zij dat de individuele vrijheden en de vrijheid van onderzoek
belangrijke en te verdedigen dimensies zijn, beklemtonen ze dat ook andere dimensies in
overweging te nemen zijn als men de opportuniteit gaat onderzoeken van een techniek zoals het
reproductieve menselijk klonen. Een dergelijke evaluatie moet rekening houden met waarden
zoals reciprociteit, wederzijdse erkenning en solidariteit, maar moet ook een reflectie inhouden
over de voorwaarden voor het naar voren treden van autonome wezens in de hedendaagse
samenleving.

3.4.3.2. Analyse van de argumenten
De voorstanders van stellingname B zijn het ermee eens dat een aantal reacties ten overstaan van
het reproductieve menselijk klonen een al te definitief afwijzend karakter hebben, maar toch
vinden ze dat die techniek een aantal ernstige problemen stelt.

3.4.3.2.1. Uniciteit
Voor de aanhangers van stellingname B is het duidelijk dat een individu dat zou verwekt worden
door reproductief menselijk klonen, in de veronderstelling dat deze techniek goed zou werken,
geen ‘ersatzmens’ zou zijn. Hij zou op geen enkele manier een ‘Untermensch’ of een
‘Uebermensch’ zijn.
Ze onderstrepen ook dat de voorstelling volgens dewelke de kloon een exacte kopie van de
gekloonde zou zijn, verkeerd is. Het is evident dat beide personen niet identiek zullen zijn. Ze
zouden dat op het louter genetisch vlak slechts zijn bij het zichzelf klonen van een vrouw,
aangezien op zijn minst het mitochondriaal genetisch materiaal niet gemeenschappelijk zou zijn.
Vervolgens zouden ze op het fenotypisch vlak verschillend zijn, in de mate waarin hun fysiek en
hun psychisme niet uitsluitend afhangt van hun ‘genetisch materiaal’, maar van een complexe
interactie tussen dit ‘materiaal’ en de omgeving in brede zin. In die zin zou het individu verwekt
door toepassing van deze techniek, uniek zijn.
Op basis van deze vaststellingen kunnen sommigen niet begrijpen dat men kan voorhouden dat
het klonen de waardigheid, de uniciteit of zelfs de eigen identiteit van de kloon in vraag kan
stellen.
In dit opzicht wordt de houding van de stellingname B gekenmerkt door deze dimensies te
beschouwen vanuit een existentieel en dynamisch standpunt, dit wil zeggen vanuit de effectieve
verwerving van die hoedanigheden door het individu. In dit perspectief zijn de begrippen
identiteit, waardigheid en autonomie trouwens met elkaar verbonden.

3.4.3.2.2. Waardigheid
Daarom benaderen ze het begrip waardigheid vanuit een relationeel gezichtspunt, als de
resultante van een interactief proces tussen individuen.
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In de gewone taal is de waardigheid het kenmerk van de houding van een persoon (die men
waardig vindt) en terzelfder tijd van de erkenning en de eerbied die men hem verschuldigd is.
Men kan deze dubbele betekenis interpreteren als de uitdrukking van de gedachte dat de
waardigheid voortspruit uit de dialectiek tussen de houding van iemand en het feit dat men die
persoon erkent in wat hij is of wil zijn. De waardigheid is dus een functie van het menszijn en
van een interactief proces van erkenning door de andere en van zelfbevestiging. Wat dit proces in
gevaar brengt kan beschouwd worden als een aanslag op de menselijke waardigheid. De
waardigheid hangt immers niet alleen af van een intrinsieke capaciteit of van de formele
erkenning van een status, maar is ook een collectieve creatie van de mens en spruit voort uit een
concreet proces waarin een relationele en sociale ruimte geschapen wordt die een waardig leven
mogelijk maakt.
De aanhangers van stellingname B zijn van oordeel dat in de huidige stand van zaken, de
voorwaarden voor een waardig leven van de kloon verre van vervuld zijn. Zij denken dat het niet
volstaat de volle en volledige waardigheid van een persoon te bevestigen maar dat men zich moet
bevragen over de effectieve mogelijkheid voor de kloon om zich een eigen identiteit te vormen
en daadwerkelijk zijn mogelijkheid tot zelfbevestiging uit te oefenen.
Gelet op de wijze waarop het statuut van het genoom wordt geconcipieerd en op de invloed van
de genetische dimensie in de huidige mentaliteit (zowel bij de leek als bij de beter
geïnformeerde), zal de perceptie van de kloon getekend zijn door het geloof in een genetisch
determinisme. Om hiervan overtuigd te worden volstaat het de hypothesen vast te stellen waarin
het klonen wordt onder ogen genomen: klonen van een overleden kind, reproductie van zichzelf
(zoals dit het geval is bij Richard Seed), een nieuwe bestaansmogelijkheid geven aan een
“beloftevol genoom”.
Voor de voorstanders van stellingname B is het noodzakelijk dat men rekening houdt met de
sociale omstandigheden waarin een dergelijke techniek zou worden toegepast en men kan er niet
zomaar vanuit gaan dat die omstandigheden zich maar moeten aanpassen.

3.4.3.2.3. Identiteit
De voorstanders van stellingname B stellen zich ook vragen over de mogelijkheid voor de kloon
om een eigen identiteit te verwerven, als men hieronder verstaat het geheel van kenmerken en
omstandigheden die maken dat een persoon ook als persoon wordt erkend, zonder verward te
kunnen worden met een ander. De identiteit van een persoon wordt opgebouwd en erkend door
een concreet proces van interactie tussen individuen.
In het verlengde van de problemen die gesteld worden door de sociale perceptie van de klonen,
dient te worden onderstreept dat de gedachten die worden uitgedragen betreffende het genetisch
determinisme, het risico inhouden invloed te hebben op de mogelijkheid voor de kloon om zich
een eigen identiteit te verwerven. In dit opzicht moet ook worden onderstreept dat de
beeldvorming zowel bij de gewone man als bij de beter geïnformeerde in ruime mate beïnvloed is
door het mechanistische geloof volgens hetwelke het genoom een zwarte doos is die, eenmaal
volledig geanalyseerd, ons de sleutel van het menszijn zal geven.
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De overtuiging dat de lotsbestemming van mensen door hun genoom bepaald is tot in de
symbolische en culturele dimensies, herleidt deze dimensies tot hun biologisch substraat. Het
pleidooi voor klonen is soms ook gebaseerd op het idee van deze exclusief biologische
werkzaamheid. Degenen die de stellingname B aanhangen zien in dit idee een ernstige
verzwakking van sciëntistische aard, van de rol die de symbolische dimensies spelen bij de
vorming van de persoonlijkheid en vandaar een bedreiging voor de concepten van autonomie en
menselijke waardigheid. Het geloof in een biologisch determinisme dat grotendeels de rol van het
symbolische in de mens naar zich toe zou trekken, lijkt hen een belangrijke bron van
instrumentalisering van de mens.
Zelfs degenen die vinden dat het klonen niet moet worden verworpen, zien de noodzaak in van
een ruim voorlichtingsproces over de genetica (J. Harris, 1999, blz. 111). Voor de voorstanders
van stellingname B, die uiteraard de noodzaak van deze voorlichting onderschrijven, volstaat het
niet dat die gerealiseerd wordt. Ze vinden het primordiaal rekening te houden met de sociale
mentaliteit die effectief aanwezig is. Ze verzetten zich tegen het tot stand brengen van klonen,
zelfs wanneer dit technisch mogelijk zal zijn, klonen die door hun concreet succes en de
onmiddellijke voldoening voor enkelingen ertoe zouden bijdragen dat een mechanistische visie
op de mens wordt verankerd in de collectieve mentaliteit.
Ook al weet men dat het genetisch materiaal op verre na niet het ganse individu conditioneert, is
het niettemin een belangrijk element in de opbouw van de identiteit. Men weet nog maar weinig
over de manier waarop de genetische determinatie werkt. Met die grote onzekerheid moet
worden rekening gehouden. Minstens weet men dat de persoonlijke identiteit opgebouwd wordt
in verhouding tot zichzelf en tot de andere, waarbij het lichaam een belangrijke
bemiddelingsfunctie uitoefent. Verwijzen naar het bestaan van identieke tweelingen kan wellicht
dit gegeven als minder uitzonderlijk doen voorkomen. Maar het blijft niettemin waar dat het
verwerven van een eigen identiteit problemen stelt voor tweelingen, wegens hun effectieve en
veronderstelde gelijkenis, waarbij een aandachtige inbreng vanwege de ouders noodzakelijk is.
Bij de klonen bestaat het risico dat de opbouw van die eigen identiteit nog veel moeilijker zal
zijn, omdat de kloon – door zijn bestaan – de “quasi genetische replica” zal zijn van een persoon
die al bestaat en dat het niet om twee personen van dezelfde leeftijd zal gaan. Daarenboven zal de
kloon, in tegenstelling tot tweelingen, het product zijn van een uitdrukkelijk project en van een
handeling die een medisch-technische interventie nodig heeft; hetgeen het idee dat men
geïnstrumentaliseerd is zou versterken.
Wat betreft de referentie naar de tweelingen en de bemerking dat de toestand van de kloon zich
zal normaliseren, zoals dit gaandeweg het geval is geweest voor de IVF-kinderen, onderschrijven
de voorstanders van stellingname B gedeeltelijk de bemerking in stellingname C, dat het bestaan
van feitelijke toestanden en praktijken op zich het legitiem karakter van een normatieve evaluatie
en het identificeren van specifieke problemen niet op de helling zet. Bovendien doet de
banalisering van de medisch geassisteerde procreatie niets af van de problemen van de koppels in
dergelijke situaties. De klinische ervaring toont aan dat de kunstmatige bevruchting met sperma
van een externe donor en zelfs de IVF op basis van de gameten van hetzelfde koppel, voor
sommige personen relatieproblemen teweegbrengen binnen het koppel en als opvoeders van de
kinderen die in deze context geboren werden.
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De identiteit is derhalve een constructie waar op complexe wijze de kijk op zichzelf en de kijk
van anderen zich vermengen. Die ‘anderen’ zijn dan in de eerste plaats de ‘scheppers’ van de
kloon, niet alleen degene waar hij genetisch uit voortspruit, maar allen die tot het aanwenden van
deze techniek zullen besloten hebben. Die blik vanwege de scheppers van de kloon, de invloed
die ervan uitgaat op het uitbouwen van zijn identiteit en op de mogelijkheid tot een autonome
ontplooiing, is voor de voorstanders van stellingname B heel duidelijk het meest verontrustend
probleem dat door het aanwenden van deze techniek wordt gesteld.

3.4.3.2.4. Autonomie en instrumentalisering
Met op de achtergrond de bemerkingen die gemaakt werden wat betreft een mechanistische
beeldvorming over de genetische bepaaldheid die nog ruim verspreid is, mag men vooropstellen
dat het fundamentele probleem van het reproductieve menselijk klonen ligt in het feit dat de
kloon het risico loopt, naar de woorden van Holm (Cambridge Quarterly of healthcare ethics,
1998, 7, blz.160-162), te leven in de schaduw van degene waar hij uit is voortgesproten. De
hypothese van het klonen van een bij ongeval omgekomen kind is in dit opzicht een illustratief
paradigma van die wil om een identieke reproductie te maken. In dit voorbeeld wordt op
karikaturale wijze aangetoond hoe de mogelijkheid om zich een eigen identiteit te verwerven zal
worden weggeveegd door het feit dat er een wil aanwezig is om van de kloon de replica te maken
van het overleden kind. In deze hypothese zal de kloon volledig verstrikt zitten binnen het
verlangen van zijn verwekker. Voor sommigen gaat het hier om een extreem geval, waarbij de
wil om het overleden kind te vervangen, onaanvaardbaar is. Als het er bij de ouders om te doen is
het geluk en de autonomie van het kind na te streven, waarom zouden ze dan het genoom van een
overleden kind willen dupliceren ?
Bij diegenen die van oordeel zijn dat het risico van instrumentalisering onvoldoende groot is om
zich radicaal tegen het toepassen van deze techniek te keren, wordt gezegd dat in het algemeen
diegenen die kinderen ter wereld brengen, dit doen met een min of meer geïnteresseerd en dus
instrumentaliserend doel. Het verlangen naar een kind vertrekt van een complexe motivatie, die
uit bewuste en onbewuste elementen bestaat. Inderdaad, zo zeggen de aanhangers van
stellingname A: “wie maakt er immers geen plannen voor zijn nageslacht?”. Toch aanvaarden ze
dat de beweegredenen van hen die kinderen verwekken geen fundamentele aanslag mogen
betekenen op het fundamenteel recht tot zelfbeschikking van degene die ze tot leven gebracht
hebben.
Het risico van het reproductieve menselijk klonen ligt niet zozeer in het feit dat het onafwendbaar
leidt tot de opheffing van iedere mogelijkheid tot zelfbeschikking bij de kloon, maar wel dat het
in algemene zin het risico inhoudt van een belangrijke beperking van de mogelijkheden om
effectief het recht op zelfbeschikking uit te oefenen. De aanhangers van stellingname B erkennen
dat de intermenselijke relaties nooit ‘zuiver’ zijn en derhalve altijd een zekere vorm van
instrumentalisering inhouden. Voor hen gaat de juiste vraag evenwel over de graad van
instrumentalisering en van het uitschakelen van de autonomie die door het reproductieve
menselijk klonen dreigt tot stand te komen.
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De kennis over de genetica, het beeld dat men zich vormt van de invloed van het genoom in de
opbouw van het individu en de hypothesen die men vooropstelt voor het toepassen van het
reproductieve menselijk klonen, geven aan dat men zoekt naar identieke reproductie. Vergeleken
met andere projecten van ouderschap, ligt het specifieke van het klonen erin dat de kloon op een
of andere manier gemaakt is om identiek te zijn, waarbij het project “gevoed” wordt door een
materiële drager. Het verschil met de tweelingen is dat die identiek zijn zonder menselijke
interventie, terwijl de kloon op min of meer uitdrukkelijke wijze gemaakt is om identiek te zijn.
Die dynamiek van de identiteit riskeert niet alleen de noodzakelijke ruimte te ontnemen
waarbinnen de eigen identiteit van de kloon kan worden opgebouwd, maar tevens de aanvaarding
door de ouders van het anders zijn van hun kind veel hachelijker te maken.
Ook in de hypothese waarbij het reproductieve menselijk klonen aan een onvruchtbaar echtpaar
de mogelijkheid biedt een kind te hebben is het zoeken naar identiteit aanwezig, op zijn minst
omdat zal moeten beslist worden of het de vader dan wel de moeder is die men zal klonen. In dit
opzicht riskeert men door het klonen een aantal problemen te doen ontstaan die verband houden
met de structuur van de verwantschap en met de betrekkingen tussen generaties.
Een ander element dat de instrumentalisering van de kloon in de hand kan werken is het feit dat
het doel waarvoor hij is verwekt, voorafgaand, expliciet en vreemd aan hem is. Dit is bijzonder
duidelijk wanneer de kloon zou gemaakt worden teneinde een transplantatie mogelijk te maken
bij een broer of zuster. Er dient te worden onderstreept dat dit tweede aspect voortvloeit uit het
eerste in de mate waarin het beoogde doel in ruime mate gebonden is aan de veronderstelde
identieke kenmerken van de kloon. Als men het thans zou toepassen in het kader van de
algemene beeldvorming nopens het genoom, zou het reproductieve menselijk klonen op
onbehoorlijke wijze het denkbeeld bekrachtigen dat men een kind van dit of dat type kan willen.
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3.4.3.2.5. Psychologische en sociologische aspecten
De aanhangers van stellingname B vinden dat, in de optiek van het hierboven ontwikkeld ethisch
standpunt, de ethische problemen niet los mogen gezien worden van de psychologische en
sociologische aspecten. In de mate waarin het onderzoek niet rechtstreeks zou gebaseerd zijn op
observatie (type van onderzoek dat ernstige ethische problemen zou oproepen), zouden de
overwegingen vanuit psychologische of sociologische vertrekpunten, nauw verbonden zijn met
de ethische vragen die men zich bij het reproductieve menselijk klonen stelt. Zij vinden dat men
dit nadenken moet stimuleren. Zoals boven gezegd, vinden zij het essentieel om rekening te
houden met een duidelijk onderscheid tussen de biologische determinismen en de symbolische
componenten van de menselijke persoon, zonder verwarring tussen deze niveaus. Autonomie en
menselijke waardigheid behoren immers tot de symbolische scheppingen, als scheppingen van
cultuur en ethiek, dus van beschaving. Als zodanig zijn ze kwetsbaar en vaak bedreigd door
concrete sociale praktijk, meer bepaald indien ze voortvloeien uit het toepassen van technieken
die vreemd zijn aan de wereld van de ervaring. Het behoort dus tot de ethische opdracht van de
mensengemeenschap ze te beschermen en te consolideren in de sociale mentaliteit . De
voorstanders van stellingname B zijn van mening, bovenop het voorbehoud dat door allen
gemaakt wordt en het voorbehoud betreffende de problemen die zouden rijzen in de ontwikkeling
naar autonomie bij door klonen verwekte kinderen, dat de mensvisies die nu gangbaar zijn,
bedreigd zouden worden door de banalisering van de praktijk voor het klonen. De gedachte dat
de meeste karakteristieken van de mens tot zijn biologische-genetische determinismen
herleidbaar zouden zijn, is sterk verspreid zelfs bij goed geïnformeerde personen. Welnu, dit idee
kan het toekennen van autonomie en dus waardigheid aan de mens onopgemerkt ondermijnen.
Verder nadenken zou zonder twijfel de mentaliteit doen evolueren ofwel in de zin van een
duidelijker afwijzen van het klonen, ofwel eventueel in de zin van een zekere opening. In ieder
geval moet men aandringen op een vermenigvuldiging van de plaatsen waar en van de wijzen
waarop wordt nagedacht over de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen in verband met
het klonen en met de genetica in het algemeen.

3.4.4. Stellingname C

Andere leden van het Comité vinden dat er voldoende argumenten bestaan, onafhankelijk van die
behorend tot de discussies hierboven, om zich uit te spreken voor een radicaal en definitief
verbod op het menselijk klonen. Hun standpunten worden voorgesteld als stellingname C.
De voorstanders van stellingname C brengen drie argumenten aan die pleiten voor het definitief
en niet alleen maar voorlopig verbod op het reproductieve menselijk klonen. Dit standpunt is
vooreerst gebaseerd op de symboliek die in het seksueel voortplanten aanwezig is en als garant
optreedt voor de vrijheid van het verwekt wezen. Door de gegevens van de natuur en de
historische evolutie met elkaar te verbinden in functie van deze menselijke symboliek, plaatst ze
vervolgens de wetenschappelijke vooruitgang in een ethisch perspectief. Ten slotte nodigt ze uit
om steeds het onderscheid voor ogen te houden dat door de ethiek wordt gemaakt tussen de feiten
en het recht.
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3.4.4.1. Seks en symbool
Per definitie gaat onze voortplanting ons vooraf. Dit ‘vooraf gaan’ biedt zich aan ons aan, niet
enkel als het eerder zijn van de tijd nul ten overstaan van de tijd X, maar als de onuitputtelijke
reserve aan zingeving die in de daad zelf van de verwekking vervat is. De voortplanting bedriegt
nooit; het is de daad die ons meteen, tot in ons lichaam deelachtig maakt aan de zingeving die een
man en een vrouw – onze ouders – hebben beleefd wanneer ze zich aan elkaar hebben gegeven.
Zingeving die trouwens onuitputtelijk is, aangezien geen van beide echtgenoten die zelfstandig
beheerst: ze geeft zich slechts in de gave van de man aan de vrouw, van de vrouw aan de man en
van beide aan het kind. Deze gift heeft onze persoonlijkheid tot stand gebracht in een symboliek
waarbij het gegevene van de lichamelijkheid, van de fysiologie en van de gameten, van vooraf
aan een interpersoonlijke relatie uitdrukken, waarvan men telkens weer, gaande van
verwondering tot verwondering, de rijkdom zal kunnen onthullen zonder die nochtans in een
terugkerende beweging volledig te kunnen uitputten.
Laat ons, als contrast veronderstellen dat een wetenschappelijke bijeenkomst, na de diverse
vormen van klonen te hebben bestudeerd, door het uitstallen van de blastocysten alhier, van de
stamcellen aldaar en van de celkern nog elders, overgaat tot de ultieme wijze van menselijke
reproductie, hierbij ditmaal uitleggend dat een man en een vrouw hun wederzijdse liefde zullen
uitdrukken, vervolgens een kind van elkaar zullen willen, vervolgens zullen beslissen het te
verwekken, enz. Tenzij men in het komische wil vervallen, zal men best begrijpen dat het hier
om iets gaat dat buiten het domein van de wetenschap valt. De geleerden oefenen immers geen
enkele jurisdictie uit op de onderlinge zingeving die man en vrouw vanaf de aanvang aan het
verwekken van hun kind geven. De houding die het definitief verbod op het reproductieve
menselijk klonen wenst, berust op het zopas geëvoceerde punt, dit wil zeggen op de discrepantie
tussen symboliek en techniek, en hiermee gepaard gaand, op de degradatie van de symboliek die
men nog enkel onder een technisch aspect zou beschouwen.
Daar waar de uitwisseling van cellen tussen mannelijke en vrouwelijke gameten meteen deel
uitmaakt van een relatie onder personen waarbij de zingeving verdeeld wordt tussen man en
vrouw en tussen hen en het kind, zonder ooit te worden uitgeput, snijdt het klonen het kind af van
die rijkdom aan zingeving: het wordt ‘geproduceerd’ buiten de band die het met zijn vader en
zijn moeder verbindt. In het lichaam van dit kind zal nooit de broosheid gegrift worden van het
woord dat man en vrouw aan mekaar geven en dat precies zin geeft aan het ontstaan tussen hen
van een kind dat vlees van hun vlees is.
De voorstander van het klonen zal allicht het belang van deze symboliek verwerpen door voor te
houden dat de wijze waarop een kind ter wereld komt uiteindelijk geen belang heeft aangezien
alleen het resultaat van tel is, met name zijn aanwezigheid. Men moet dan evenwel zien in welke
impasse men terechtkomt, wat betreft de begrijpelijkheid van het lichaam dat men niet meer zou
kunnen aflezen in het licht. Om coherent te blijven zou de voorstander van het klonen immers de
volgende werkelijk onhoudbare thesis moeten voorhouden: “ we hebben ons verdiept in het
verlangen, het woord, het anders zijn en het symbool met betrekking tot de seksuele
voortplanting van de mens en we denken dat die elementen niet van dermate groot belang zijn dat
men ook niet zonder zou kunnen.” Een dergelijke stelling is, gelukkig maar, niet te
rechtvaardigen, want de mens kan het verlangen, het woord, het anders zijn, het symbool nooit

Definitieve versie

36

uitputten; het klonen kan zich derhalve op geen enkele vorm van legitimiteit laten voorstaan, nu
niet, maar ook niet binnen tien of twintig jaar, aangezien het gaat om de symbolische definitie
van de mens.
Met andere woorden, zal men als vertrekpunt de volheid van de zingeving nemen die de seksuele
voortplanting biedt in de verwekking van het kind en men zal zich de vraag stellen wie de
bewijslast moet leveren aangaande de voordelen van een andere manier van ‘reproductie’ van het
menselijk wezen. In plaats van de voorstanders van het verbod op het klonen te sommeren hun
houding te rechtvaardigen, door het expliciteren van de argumenten die berusten op de symboliek
van de seksualiteit bij de mens, lijkt het beter om precies te steunen op het onuitputtelijke
karakter van deze symboliek en aan de voorstanders van het klonen te vragen hier niet toe over te
gaan alvorens die rijkdom tot op het bot te hebben ontleed.

3.4.4.2. Natuur en vooruitgang
De houding die het bestendig verbod op het klonen voorstaat kan als erg definitief afwijzend
overkomen, in een tijd waar in onze samenleving alles er toe aanzet de ethiek dag na dag op te
bouwen, meer in het bijzonder naargelang van de meest recente wetenschappelijke ontdekkingen.
Door de voorzichtigheid geleid kan men dan nog wel een of ander moratorium instellen, van heel
tijdelijke aard trouwens, maar de mensheid kan toch niet, zo zegt men, achterop blijven in haar
vooruitgang, op basis van voorbijgestreefde ideologieën, die op grond van allerhande vormen van
animisme en achterhaalde modes, de dwang rechtvaardigen die de kosmos tot hiertoe op de mens
uitoefende. Wanneer de technische vooruitgang het de mens mogelijk maakt andere mensen te
verwekken buiten de seksuele relatie, past het dan niet deze evolutie te aanvaarden, met
voorzichtigheid heel zeker, maar met welwillendheid, aangezien ze de mens de mogelijkheid zou
bieden om te ontsnappen aan een belangrijke en soms onverdraaglijke dwang die op het menszijn
drukt?
Men moet er zich ook hier van vergewissen of de filosofie met betrekking tot het lichaam die in
een dergelijk concept wordt binnengeleid, op termijn niet een bedreiging voor de mensheid zelve
zal inhouden. Want als de mens de natuur transcendeert, aldus aan zichzelf de mogelijkheid
verschaffend van de cultuur en meer bepaald van de wetenschap, oefent hij deze transcendentie
toch alleen maar uit door met zijn lichamelijke conditie helemaal ondergedompeld te zijn in deze
natuur die precies de oorsprong is van de ganse eruit voortvloeiende symboliek. Als derhalve een
wetenschappelijke ontdekking wordt aangekondigd als een “vooruitgang” komt het erop aan na
te gaan in welke richting die vooruitgang leidt: is het er één van groter meesterschap van de mens
op zijn bestaansvoorwaarden? In dit geval moet men het accepteren. Of is het er één van een
breuk met de symbolen die de lichamelijke conditie van de mens beheersen? Dan moet men die
weigeren. Ieder nieuwigheid betekent immers niet noodzakelijk een vooruitgang en de ethiek, die
ook het werk is van de cultuur, dient precies om de criteria te onderkennen die over dit verschil
zullen oordelen.
Met andere woorden, de houding waarbij de vierkante weigering van het klonen wordt
voorgestaan berust niet in de eerste plaats op de gegevens uit de natuur die aan de mensen in alle
omstandigheden hun “natuurwet” zouden opleggen en die de wetenschap telkens opnieuw zou
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moeten trotseren; ze berust in de hoogste mate op het cultureel gegeven dat men in het menselijk
lichaam, nochtans een natuurlijk gegeven, de bewaarder heeft gezien van de symboliek waarbij
man en vrouw binnentreden in het delen van de zingeving.
Deling van de zingeving maar ook traditie van de zingeving, van de ouders aan de kinderen. Op
dit laatste punt levert het klonen een nieuwe moeilijkheid op. Aan het kind dat door middel van
deze techniek verwekt zou zijn, wordt niet alleen het woord ontzegd dat tussen man en vrouw
doorheen het lichaam wordt uitgewisseld, maar meteen ook op symbolische wijze de benadering
van de tijd die men geschiedenis en cultuur noemt. Man en vrouw dragen op het door hen
verwekte kind naar best vermogen het patrimonium van kennis en wijsheid over die ze zelf
ontvangen hebben. Bij het klonen is het evenwel niet meer de traditie die op het spel staat maar
de (poging tot) repetitie: het kind heeft geen vader of moeder om hem de uitdaging aan te leren
die de tijd en de dood stellen tegenover het werk van de mens; de kloon herhaalt immers een
andere persoon en op de limiet, kan hij zichzelf tot in het oneindige herhalen.
Zo ziet men dan de wetenschap, gefascineerd door haar eigen evolutie, zichzelf uiteindelijk gelijk
geven in de praktijk die ze uitvoert. De wetenschapper, die het interdict zal trotseren van een
“prewetenschappelijke” cultuur die het klonen verbood, − op grond van god weet welk symbool
– zal uiteindelijk aantonen, bewijzen in de hand, dat de ethiek overbodig geworden is, aangezien
de gekloonde geen vader of moeder meer zal nodig hebben om die aan hem door te geven. Het
zal er enkel nog op aankomen hem uitleg te geven – nieuwe vorm van initiatie, maar dit keer
niet-seksueel – over de wetenschappelijke kundigheid van de techniek van het klonen die de
mensheid zal voeren, zonder geboorte of overlijden, zonder geschiedenis of symbolen, zonder
een andere cultuur dan een wetenschappelijke, naar het tot-stilstaan-brengen van de tijd die
onsterfelijkheid lijkt te zijn.
Is deze pessimistische voorstelling van de toekomst een apocalyptische visie? Ja ongetwijfeld,
maar de Apocalyps openbaart hier de inzet van de daad van “reproductie” die wordt gesteld
buiten al die generaties waarvan de opeenvolging de geschiedenis van de mensheid uitmaakt.
Tot hiertoe nodigden onze ethische tradities er ons toe uit, aan onze kinderen het beste van
onszelf te geven omdat zij de bevreemdende vraag die van ons mensen maakt, het enigma waarop
we nog steeds het antwoord zoeken, verder zullen dragen, verder dan wij het konden. In deze
lange keten die ons voorafgaat het reproductieve menselijk klonen introduceren, betekent een
verarming van de zoektocht van de mens naar zingeving. De wetenschappelijke “fabricatie” van
het kind kan dan wel als een vooruitgang voorgesteld worden, ze zal niettemin de densiteit
verloren zijn, die tot de kwaliteit van het menszijn behoort, van de relatie waarin man en vrouw
zich aan elkaar geven om een kind ter wereld te brengen, het kind dat op hun verleden zal
steunen om zijn toekomst uit te bouwen. In naam van de mensheid hebben wij niet het recht een
kind ter wereld te brengen waarbij we onszelf niet helemaal zouden gegeven hebben opdat het
zichzelf zou worden.
3.4.4.3. Recht en Feit
De stelling die het verbod zonder meer voorstaat op het reproductieve menselijk klonen, beroept
zich op argumenten die ongetwijfeld heel in het bijzonder de symboliek, de zingeving en de
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cultuur op de voorgrond stellen, maar die, laat het ons bekennen, zich niet als een evidentie
opdringen. Geniet het dan niet de voorkeur om de lessen te verkiezen die direct uit de feiten
voortvloeien? De vaststellingen die men uit de feiten haalt zouden alvast aan alle burgers, van
welke tendens ook, een gemeenschappelijke basis voor reflectie verschaffen. Zijn de
verschillende filosofische ideologieën immers niet al te verschillend de een van de ander, om er
een algemeen aanvaarde ethiek op te grondvesten?
Dit soort pragmatisme komt tot de vaststelling dat niet alle kinderen geboren worden uit de
lichamelijke vereniging van een man en een vrouw die vervolgens tot op het einde hun ouderlijke
verantwoordelijkheid opnemen. Hoeveel kinderen worden er in de wereld niet verwekt zonder
liefde? Hoeveel worden er niet mishandeld of achtergelaten, hoeveel wezen zijn er niet? Als
derhalve de werkelijkheid zelve de breuken aantoont in de symboliek van de lichamen die
verondersteld worden uitdrukking te geven aan de gave (aan het kind) binnen de gave (tussen
man en vrouw), moet men dan niet tot het besluit komen dat die symboliek voor het essentiële
niet tot de menselijke realiteit behoort? Die symboliek, doorgegeven door een bijzondere
culturele traditie, zou dan niets méér zijn dan een simpele projectie vanwege personen die
sommige bijkomstige gegevens van de fysische natuur van de mens overschatten. Ze zou
derhalve moeten genoegen nemen met haar echt statuut, dat van een persoonlijke voorkeur, die
zijn aanhangers in ieder geval niet zouden kunnen opleggen aan hun medeburgers.
Ander voorbeeld : de ideologieën discussiëren over het unieke karakter van de mens en steunen
op die uniciteit om de reproductie van een individu door middel van het klonen te verbieden.
Heeft de natuur nochtans niet zelf de bezwaren omzeild door tweelingen te verwekken, aangezien
we weten dat de identiteit van hun chromosomenpatrimonium de tweelingen niet verhindert om
een leven te leiden in overeenstemming met de menselijke waardigheid ? Vandaar de conclusie:
het geloof in de strikte biologische uniciteit van de mens blijkt, getoetst aan de feiten, al even
vals als het geloof in de noodzaak van de fysische vereniging tussen man en vrouw om het
menselijk karakter van het kind te vrijwaren.
In feite wordt door deze serie bezwaren het verschil ontkend in de ethiek tussen de vaststelling
van wat is en de verplichting die door de vrijheid moet geëerbiedigd worden. Heel zeker,
kinderen werden geboren na verkrachtingen; heel zeker, kinderen werden aan hun lot overgelaten
of van hun ouders beroofd, maar dergelijke feiten doen beroep op een ethische evaluatie die
uitnodigt om ze zo goed mogelijk te begeleiden opdat de slachtoffers er zo weinig mogelijk
zouden onder lijden en terzelfder tijd ook om ze voor de toekomst te vermijden opdat dergelijk
lijden zich niet zou herhalen.
In een heel ander domein, dat van de tweelingen, zal men de nadruk leggen op het verschil tussen
het natuurlijke toeval van een bevruchte eicel die zich in het begin van de zwangerschap opsplitst
en de schepping van een mens die gelijkt op een ander mens, ingevolge een menselijke
beslissing. In het tweede geval moet de vrijheid zich vragen stellen over de zin van haar eigen
actie – want dat is de ethische vraag – daar waar in het eerste geval de tweelinggeboorte die
ongewild tot stand kwam, alleen maar moest vastgesteld worden. De persoonlijke daad in
vrijheid na te denken over het goed voor zijn eigen menselijkheid (en die van de andere) maakt
hier gans het verschil uit.
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De voorstander van het klonen die sociale feitelijkheden inroept (zoals de verkrachting of het in
de steek laten) of fysiologische (zoals de tweelingen), om hiermee de wetenschappelijke praktijk
van het ongeslachtelijk reproduceren van mensen te rechtvaardigen, gaat blijkbaar voorbij aan dit
ethisch moment. Nadat hij aan de voorstanders van het absoluut verbod het verwijt heeft gemaakt
van een te enge onderwerping aan de gegevens van de natuur – in dit geval van de verwekking
door de seksuele ontmoeting – is het alsof hijzelf het slachtoffer wordt van de verwarring die hij
aanklaagt, aangezien ook hij wat is identificeert met wat moet zijn. In werkelijkheid, net zoals
iedere nieuwigheid niet noodzakelijk een vooruitgang betekent, zoals men gezegd heeft, zo ook
kan hetgeen wordt gedaan niet, zonder verder ethisch onderzoek, onmiddellijk de goedkeuring
wegdragen: alles moet beoordeeld worden.
“Op welke basis?” zal de pragmaticus vragen, die in de realiteit (de sociale en de natuurlijke) een
bevestiging ziet van de techniek van het klonen. Om die basis te vinden moet men hoger dan het
klonen opklimmen, tot aan de overdracht van de zingeving waar de ouders zich op toeleggen ten
overstaan van de kinderen die uit hen geboren zijn. Men moet dus opklimmen tot aan het
symbool dat weigert het lichaam alleen maar te beschouwen in zijn fysiologische realiteit die
schatplichtig is aan de wetenschappelijke benadering. Het symbool interpreteert immers in de
seksuele lichamen onmiddellijk de interpersoonlijke uitwisseling waar de menselijke waardigheid
zich in herkent.
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HOOFDSTUK IV - BESLUITEN

4.1. CONSENSUS

De analyse van deze argumenten heeft de leden van het Comité tot het eenparig besluit
gebracht dat, ongeacht elke andere overweging, het toelaten van het reproductieve
menselijk klonen momenteel niet in overweging kan worden genomen.
Gelet op de wetenschappelijke, technische en ethische onzekerheden die op de techniek van het
reproductieve menselijk klonen wegen, bevelen zij een duidelijk verbod aan op eender welke
poging die op min of meer korte termijn het tot-stand-brengen van een dergelijk type van klonen
zou beogen.
Het Comité wenst dat psychologische, filosofische, medische en ethische studies inzake
klonen verdergezet worden zodat de burgers zich daarover gemakkelijker met kennis van
zaken een beeld kunnen vormen.
Alle leden van het Comité zijn het er over eens dat, indien een menselijke kloon zou worden
verwekt – zij het op ongeoorloofde wijze – hij een volwaardige mens zou zijn en geen enkel
van de naar voren gebrachte argumenten mag worden aangewend om zijn menselijke
waardigheid te betwisten.

4.2.

STELLINGNAME A

De leden die de stellingname A ondersteunen, beschouwen het hierboven vermeld verbod als een
moratorium, waardoor voor de onmiddellijke toekomst onaanvaardbare risico’s vermeden
worden, terwijl de mogelijkheid openblijft om de voorwaarden te scheppen voor onderzoek en
voor een democratisch debat over het probleem, hetgeen zou kunnen uitmonden in een
geïnformeerde en duidelijke stellingname vanwege de samenleving. De eindconclusie zou
kunnen bestaan in een verlengen van het moratorium, of een definitief verbod op het
reproductieve menselijk klonen of in een aanvaarding van de techniek onder bepaalde
voorwaarden, wat meteen het oprichten van een controlesysteem zou inhouden, teneinde de
ontwikkelingen te beheersen.
Drie redenen hebben er de leden van deze groep toe gebracht om, net zoals de Commissie die
werd opgericht door president Clinton, de voorkeur te geven aan een moratorium.
a. Op het huidige ogenblik is de kennis over de mogelijkheden en de consequenties van het
reproductieve menselijk klonen, op biologisch, psychologisch, sociaal en ethisch vlak nog
dermate gering dat een sluitende argumentatie die zou leiden tot het definitief verbod van
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ieder vorm van reproductief menselijk klonen niet werd geleverd en ook niet kan worden
geleverd. Het voordeel dat door het moratorium wordt geboden is dat het voorlopig hetzelfde
effect heeft als het definitief verbieden, maar dat het daarbij een bredere consensus kan
verwezenlijken onder de vorsers, aangezien de argumenten voor een tijdelijk verbod veel
overtuigender zijn dan die voor een definitief verbod.
b. De leden van deze groep oefenen kritiek uit op het gebrek aan gegrondheid bij de geen
tegenspraak duldende argumentatie die vóór het huidige advies pleitten voor een absoluut
verbod. Dit heeft geleid tot onvolledige en vooringenomen voorstellingen, tot een afwijzing
van nuanceringen en tot betwistbare stellingnamen. Men heeft kunnen vaststellen dat
begrippen zoals ‘menselijke waardigheid’, ‘uniciteit’, ‘identiteit’, ‘determinisme’,
‘instrumentalisering’ gebruikt werden zonder grondige analyse en zonder ze te vergelijken
met hun toepassing op andere domeinen van het menselijk gedrag. Deze vaststelling thans
kunnen maken heeft een zeker voordeel: er kan een analyse en een debat uit voortspruiten
met betrekking tot een groot aantal problemen van de bio-ethiek. Dit voordeel zou evenwel
teloorgaan indien een definitief verbod het debat zou afsluiten nog voor het echt op gang is
gekomen.
c. De leden van deze groep zijn ook van oordeel dat de problemen die verband houden met het
klonen tot hiertoe voornamelijk besproken werden binnen de beperkte kring van
‘specialisten’. Ze roepen dan ook op tot het organiseren van een breed discussieforum, waarin
men de verschillende aspecten van het klonen op een tegensprekelijke wijze ter discussie
moet stellen, vooraleer tot een democratische beslissing te komen, misschien zelfs op
internationaal vlak.

4.3. STELLINGNAME B

De voorstanders van stellingname B zijn van oordeel dat in de huidige stand van de kennis, van
de beeldvorming en van de sociale verhoudingen, en gelet op:
-

de problemen die werden opgeworpen ten aanzien van de vorming van de identiteit van de
kloon,
de ommekeer in de verhouding tussen genetische en fenotypische identiteit en dit meer
bepaald via de schijnidentiteit die het reproductieve menselijk klonen zou invoeren,
de problemen van de verhoudingen tussen generaties die deze techniek dreigt te veroorzaken,
de problemen van sociale perceptie van de kloon en van de autoperceptie bij de kloon,
de logica van instrumentalisering die achter de hypothesen schuilt waarin het gebruik van
deze techniek wordt overwogen,
bepaalde motivaties die naar voren werden geschoven om het belang van het reproductieve
menselijk klonen te ondersteunen en in het bijzonder dat van “het waarborgen van een
nieuwe ontplooiing aan een zeer beloftevol genoom”,

het wijs zou zijn het klonen te verbieden.
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Dit wettelijk op te leggen verbod zou een politieke draagwijdte hebben doordat het de
democratisch verkozen instanties zou aanzetten zich over het probleem uit te spreken, en een
juridische draagwijdte, die het toepassen van deze techniek kan bestraffen bij afwezigheid van
duidelijke normen terzake.
In de mate waarin zij het verbod niet noodzakelijk als definitief beschouwen, vragen zij het totstand-brengen van een versterkte democratische controle op het onderzoek dat verbonden is met
het klonen. Ze sluiten zich aan bij de oproep van de voorstanders van stellingname A om de
mogelijkheden te scheppen voor het nadenken en het houden van een democratisch debat over
het probleem. Ze zijn het er ook mee eens dat de problemen in verband met het klonen tot nu toe
vooral in de beperkte kring van ‘specialisten’ werden behandeld; zij roepen ook op tot het
organiseren van een breed discussieforum. Zij dringen hierbij aan op de noodzaak creativiteit aan
de dag te leggen bij het tot-stand-brengen van een collectieve bewustwording van wat bij het
klonen op het spel staat. Ze verwijzen hierbij naar het voorstel van het Comité voor bio-ethiek in
Denemarken om in de middelbare scholen een wedstrijd te organiseren voor het schrijven van
novellen over het klonen, en juichen het inrichten van debatten toe, zoals die welke door het
Nederlandse Rathenau-Instituut worden georganiseerd. Dergelijke initiatieven zouden de
gemeenschap moeten toelaten om op termijn op een duidelijker en democratischer manier stelling
te nemen over het geheel van de voorstellen die in de toekomst zouden kunnen gemaakt worden
met betrekking tot de techniek van het klonen.

4.4.STELLINGNAME C

De voorstanders van de positie C vinden dat elke toepassing van het menselijk reproductief
klonen een zware aanslag zou betekenen op de fundamentele dynamiek van het menselijk bestaan
en het kind zou afsnijden van de symboliek die ingeschreven ligt in het gegevene van het lichaam
en in het bijzonder van de voortplantingsact zelf.
In de mate waarin zij van oordeel zijn dat het strafrecht als functie heeft een waarborg te bieden
voor de fundamentele structurerende waarden van het menselijk bestaan en van de maatschappij,
besluiten zij dat het gebruik van deze techniek definitief moet worden verboden en door de
strafwet beteugeld.

______________________________
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Het advies werd voorbereid in beperkte commissie 97/2, samengesteld uit :

Covoorzitters

Co-verslaggevers

Leden

Bureaulid

J. Colaes
J.-P. Cobbaut

G. Kiebooms
R. Winkler

G. Binamé
M. Bonduelle
E. Eggermont
G. Hottois
I. Liebaers
G. Sokal
M. Somville
G. Van Steendam

E. Vermeersch

Lid van het secretariaat : B. Orban
Externe deskundigen :
•
•

Prof. H. Alexandre, Université de Mons-Hainaut, Faculté de Médecine et de Pharmacie,
Service de Biologie et d’Embryologie
Dr. E. Christiaens, Chef de Travaux, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire,
Département d’Histologie et d’Embryologie

Permanente deskundige :
•

J.Despret, Lector, Université de Liège, Faculté de Philosophie et Lettres, Département de
Philosophie.

De werkdocumenten van de beperkte commissie 97/2 – vraag, persoonlijke bijdragen van de
leden en de experten, notulen van de vergaderingen, geraadpleegde documenten – zijn bewaard
als bijlagen 97/2 op het documentatiecentrum van het Comité en kunnen aldaar worden
geraadpleegd en gekopieerd.
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Ethiek	
  
Auteur:	
  Bart	
  Hansen1	
  

1.	
   Inleiding	
  
Als	
   men	
   spreekt	
   over	
   ethiek,	
   denkt	
   men	
   vaak	
   aan	
   gedragsregels,	
  
voorschriften	
  en	
  wetten	
  die	
  gevolgd	
  moeten	
  worden:	
  “dit	
  mag,	
  dit	
  mag	
  niet,	
  
dit	
   moet…”	
   Heel	
   wat	
   mensen	
   maken	
   geen	
   onderscheid	
   tussen	
   ethiek	
   en	
  
godsdienst:	
  dit	
  heeft	
  te	
  maken	
  met	
  het	
  feit	
  dat	
  verschillende	
  kerken	
  zich	
  in	
  
het	
   verleden	
   hebben	
   gemengd	
   in	
   het	
   regelen	
   van	
   het	
   gedrag	
   van	
   mensen.	
  
Anderen	
   stellen	
   dan	
   weer	
   dat	
   ethiek	
   niet	
   concreet	
   genoeg	
   is,	
   dat	
   er	
   geen	
  
voeling	
   is	
   met	
   de	
   dagelijkse	
   praktijk	
   en	
   dat	
   ethiek	
   in	
   de	
   sector	
   van	
  
gezondheidszorg	
   beperkt	
   blijft	
   tot	
   vrijblijvende	
   en	
   algemene	
   discussies	
  
achter	
   gesloten	
   deuren.	
   Hoe	
   men	
   ook	
   naar	
   ethiek	
   kijkt,	
   het	
   woord	
   ethiek	
  
heeft	
   een	
   ietwat	
   negatieve	
   bijklank	
   gekregen.	
   Dit	
   heeft	
   te	
   maken	
   met	
   het	
  
onderscheid	
  tussen	
  ethiek	
  en	
  moraal.	
  

2.	
   Definities	
  
2.1.	
   Ethiek	
  en	
  moraal	
  
Het	
   woord	
   ethiek	
   is	
   afkomstig	
   van	
   het	
   Griekse	
   ‘èthos’	
   dat	
   ’gewoonte,	
  
gebruik	
   of	
   houding’	
   betekent.	
   Ethos	
   werd	
   in	
   het	
   Latijn	
   ‘mos’,	
   dat	
   we	
  
terugvinden	
  in	
  het	
  Nederlandse	
  woord	
  ‘moraal’.	
  De	
  moraal	
  kan	
  omschreven	
  
worden	
  als	
  “het	
  geheel	
  van	
  opvattingen	
  die	
  een	
  belangrijke	
  richtinggevende	
  
functie	
   hebben	
   voor	
   het	
   menselijk	
   handelen”.	
   Met	
   dat	
   geheel	
   van	
  
opvattingen	
  bedoelt	
  men	
  dan	
  ideeën	
  over	
  goed	
  en	
  kwaad,	
  juist	
  en	
  onjuist.	
  
Hoewel	
   de	
   woorden	
   ethiek	
   en	
   moraal	
   hun	
   ontstaansgeschiedenis	
   delen,	
  
worden	
  ze	
  in	
  de	
  praktijk	
  toch	
  verschillend	
  gebruikt.	
  Met	
  het	
  woord	
  ‘moraal’	
  
duidt	
   men	
   het	
   geheel	
   van	
   (veronderstelde	
   of	
   werkelijke)	
   normen	
   en	
  
waarden	
   aan	
   die	
   binnen	
   een	
   bepaald	
   levensgebied	
   (hier:	
   de	
  
gezondheidszorg)	
  voorhanden	
  zijn.	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Bart	
  Hansen	
  is	
  coördinator	
  gezondheidsethiek,	
  Emmaüs	
  vzw,	
  	
  www.emmaüs.be	
  en	
  docent	
  ethiek,	
  
centrum	
  biomedische	
  ethiek	
  en	
  recht,	
  faculteit	
  geneeskunde,	
  kuleuven,	
  www.cbmer.be	
  

‘Ethiek’	
  daarentegen	
  is	
  de	
  wetenschap	
  die	
  nadenkt	
  over	
  de	
  moraal.	
  Ethiek	
  is	
  
de	
   kritische	
   reflectie	
   op	
   menselijke	
   gedragingen,	
   op	
   probleemsituaties	
   en	
  
op	
  de	
  daar	
  geldende	
  waarden	
  en	
  normen.	
  
Samengevat	
   zou	
   je	
   kunnen	
   stellen	
   dat	
   moraal	
   gelijkgesteld	
   kan	
   worden	
   met	
  
algemeen	
   geldende	
   en	
   veronderstelde	
   opvattingen	
   over	
   wat	
   mag	
   en	
   niet	
  
mag,	
  terwijl	
  ethiek,	
  en	
  zeker	
  medische	
  ethiek,	
  gericht	
  is	
  op	
  het	
  vinden	
  van	
  
oplossingen	
  op	
  maat	
  (van	
  de	
  patiënt	
  of	
  cliënt)	
  en	
  dus	
  precies	
  bestaat	
  in	
  het	
  
doorbreken	
  van	
  ‘welles-‐nietes’	
  houdingen.	
  

2.2.	
   Medische	
  ethiek,	
  bio-‐ethiek	
  en	
  ethiek	
  van	
  de	
  
gezondheidszorg	
  
Ethiek	
   heeft	
   zich	
   over	
   een	
   tijdspanne	
   van	
   een	
   halve	
   eeuw	
   genesteld	
   in	
   de	
  
gezondheidszorg:	
  via	
  nieuwe	
  wetgeving,	
  door	
  de	
  oprichting	
  van	
  commissies	
  
medische	
  ethiek	
  en	
  door	
  de	
  toenemende	
  mondigheid	
  van	
  de	
  patiënten.	
  
De	
  aandacht	
  voor	
  ethiek	
  in	
  de	
  geneeskunde	
  begint	
  uiteraard	
  niet	
  in	
  de	
  jaren	
  
1960.	
   Medische	
   ethiek	
   is	
   zo	
   oud	
   als	
   de	
   geneeskunde	
   zelf	
   en	
   wordt	
  
gekoppeld	
   aan	
   de	
   eed	
   van	
   Hippocrates.	
   Deze	
   eed	
   legde	
   aan	
   artsen	
   bepaalde	
  
verplichtingen	
   op	
   tegenover	
   patiënten	
   en	
   collega-‐artsen.	
   Weldoen	
   en	
   niet-‐
schaden	
   waren	
   de	
   principes	
   die	
   als	
   leidraad	
   golden	
   voor	
   de	
   arts.	
   Deze	
  
beroeps-‐	
  of	
  gedragscode	
  van	
  artsen	
  kwam	
  echter	
  onder	
  vuur	
  te	
  liggen	
  toen	
  
duidelijk	
   werd	
   dat	
   artsen	
   mensonterende	
   experimenten	
   hadden	
   uitgevoerd	
  
tijdens	
   de	
   Tweede	
   Wereldoorlog.	
   Dat	
   leidde	
   tot	
   de	
   opstelling	
   van	
   de	
   Code	
  
van	
   Nürenberg	
   (1947),	
   door	
   de	
   World	
   Medical	
   Association	
   verder	
  
uitgewerkt	
   in	
   de	
   Verklaring	
   van	
   Helsinki	
   (1964)	
   en	
   in	
   verschillende	
  
opeenvolgende	
  herziene	
  verklaringen.	
  
Een	
   van	
   de	
   gevolgen	
   hiervan	
   was	
   dat	
   de	
   geïnformeerde	
   toestemming	
   van	
  
de	
   proefpersoon	
   de	
   voorwaarde	
   werd	
   voor	
   het	
   uitvoeren	
   van	
   medische	
  
experimenten.	
   Die	
   regeling	
   is	
   in	
   België	
   pas	
   vanaf	
   1984	
   ingevoerd.	
   Artsen	
  
kunnen	
   ook	
   pas	
   meewerken	
   aan	
   een	
   medisch	
   experiment	
   nadat	
   het	
   is	
  
voorgelegd	
  aan	
  een	
  commissie	
  voor	
  medische	
  ethiek.	
  Op	
  7	
  mei	
  2004	
  werd	
  
die	
   ethische	
   toetsing	
   van	
   medische	
   experimenten	
   in	
   België	
   bij	
   wet	
  
vastgelegd.	
  
De	
   aandacht	
   voor	
   de	
   proefpersoon	
   was	
   ook	
   de	
   aanzet	
   tot	
   de	
   emancipatie	
  
van	
  de	
  patiënt	
  tegenover	
  het	
  paternalisme	
  van	
  de	
  arts.	
  De	
  hulpvrager	
  wordt	
  
mondig	
   verklaard	
   en	
   het	
   principe	
   van	
   autonomie	
   doet	
   de	
   intrede	
   in	
   de	
  
medische	
   ethiek.	
   Vanaf	
   de	
   jaren	
   1960	
   vinden	
   er	
   grote	
   technologische	
  
evoluties	
   plaats	
   in	
   de	
   biologie	
   en	
   de	
   geneeskunde	
   die	
   in	
   de	
   daaropvolgende	
  
decennia	
   een	
   plaats	
   krijgen	
   in	
   de	
   gezondheidszorg:	
   orgaantransplantatie,	
  

kunstmatige	
  
voortplantingstechnologieën,	
  
genetische	
  
diagnose,	
  
stamcelonderzoek…	
   De	
   ontwikkelingen	
   in	
   de	
   levenswetenschappen	
   (bio)	
  
hebben	
  nieuwe	
  ethische	
  kwesties	
  opgeroepen,	
  vandaar	
  de	
  term	
  bio-‐ethiek.	
  
De	
  medische	
  technologie	
  heeft	
  echter	
  een	
  keerzijde.	
  Ze	
  wekt	
  de	
  illusie	
  van	
  
een	
   eindeloos	
   gezond	
   leven.	
   Gezondheid	
   is	
   een	
   quasi	
   absolute	
   waarde	
  
geworden,	
  die	
  tegen	
  elke	
  prijs	
  gevrijwaard	
  moet	
  worden.	
  We	
  moeten	
  echter	
  
vaststellen	
  dat	
  de	
  hoge	
  technologische	
  vlucht	
  in	
  de	
  geneeskunde	
  binnen	
  de	
  
westerse	
   samenlevingen	
   onbetaalbaar	
   dreigt	
   te	
   worden:	
   we	
   moeten	
   keuzes	
  
maken.	
   Hier	
   duikt	
   het	
   principe	
   van	
   rechtvaardigheid	
   op	
   in	
   de	
   ethiek:	
   hoe	
  
verdelen	
  we	
  de	
  schaarse	
  middelen	
  in	
  de	
  gezondheidszorg?	
  Hoe	
  waarborgen	
  
we	
   een	
   gelijke	
   toegang	
   tot	
   de	
   gezondheidszorg.	
   Ethiek	
   handelt	
   niet	
   enkel	
  
meer	
   over	
   de	
   arts-‐patiëntrelatie	
   of	
   over	
   de	
   medische	
   technologieën	
   maar	
  
strekt	
   zich	
   uit	
   over	
   de	
   gezondheidszorg	
   in	
   al	
   haar	
   facetten:	
   overheid,	
  
ziekenfondsen,	
   verzekeringsmaatschappijen.	
   Zo	
   ontstond	
   de	
   term	
   ethiek	
  
van	
  de	
  gezondheidszorg.	
  
Medische	
   ethiek	
   heeft	
   niet	
   alleen	
   een	
   terminologische	
   ontwikkeling	
  
doorgemaakt,	
   maar	
   ook	
   verschillende	
   principes	
   of	
   perspectieven	
  
opgeleverd	
   om	
   probleemsituaties	
   in	
   de	
   gezondheidszorg	
   te	
   beoordelen.	
   We	
  
vermelden	
   er	
   vier,	
   ook	
   wel	
   de	
   mantra	
   van	
   de	
   medische	
   ethiek	
   genoemd:	
  
autonomie,	
  weldoen,	
  niet-‐schaden	
  en	
  rechtvaardigheid.	
  Eén	
  perspectief	
  dat	
  
in	
   een	
   moeilijke	
   situatie	
   of	
   medische	
   casus	
   tot	
   de	
   enige	
   juiste	
   oplossing	
  
leidt,	
  bestaat	
  echter	
  niet.	
  
Een	
   mooie	
   vergelijking	
   die	
   van	
   casusbespreking	
   ethiek	
   gemaakt	
   wordt,	
   is	
  
die	
  met	
  een	
  voetbalwedstrijd	
  op	
  televisie:	
  “Elke	
  camera	
  ziet	
  iets	
  anders.	
  De	
  
scheidsrechter	
   moet	
   ondertussen	
   de	
   arbitrage	
   doen,	
   maar	
   waar	
   op	
   het	
   veld	
  
moet	
  hij	
  lopen?	
  Waar	
  moet	
  hij	
  staan	
  om	
  het	
  goed	
  te	
  zien?	
  De	
  ethici	
  hebben	
  
het	
  in	
  dit	
  opzicht	
  gemakkelijker	
  dan	
  de	
  scheidsrechter	
  die	
  in	
  het	
  veld	
  staat	
  
en	
   steeds	
   zonder	
   veel	
   bedenktijd	
   moet	
   beslissen.	
   De	
   taak	
   van	
   de	
   ethiek	
  
bestaat	
  erin	
  om	
  alle	
  kanten	
  van	
  een	
  situatie	
  te	
  belichten.	
  Vaak	
  kan	
  het	
  beeld	
  
even	
   worden	
   stilgezet	
   om	
   alle	
   perspectieven	
   zorgvuldig	
   te	
   bekijken.	
  
Vervolgens	
   kan	
   de	
   situatie	
   nauwkeurig	
   worden	
   beschreven.	
   Maar	
   een	
  
zekere	
  betrokkenheid	
  is	
  ook	
  nodig:	
  aan	
  alle	
  perspectieven	
  aandacht	
  geven,	
  
betekent	
   ook	
   alle	
   partijen	
   recht	
   doen:	
   patiënt,	
   verpleegkundige,	
   arts,	
  
familie…”	
  

2.3.	
   Commissies	
  ethiek	
  
Commissies	
   ethiek	
   zijn	
   de	
   praktijkinstrumenten	
   die	
   ethiek	
   in	
   de	
  
gezondheidszorg	
  gestalte	
  moeten	
  geven.	
  We	
  moeten	
  vooraf	
  een	
  taalkundige	
  
opmerking	
   maken.	
   In	
   de	
   wetgeving	
   spreekt	
   men	
   consequent	
   van	
   ‘ethisch	
  

comité’.	
   Het	
   is	
   een	
   ongelukkige	
   vertaling	
   uit	
   het	
   Frans	
   van	
   ‘comité	
  
d’éthique’.	
  Omdat	
  commissies	
  die	
  zich	
  inlaten	
  met	
  ethische	
  problemen	
  niet	
  
per	
   se	
   ethisch	
   zijn,	
   spreken	
   we	
   best	
   van	
   commissies	
   ethiek.	
   In	
  het	
  
meervoud,	
  omdat	
  er	
  in	
  de	
  praktijk	
  twee	
  soorten	
  commissies	
  ethiek	
  lijken	
  te	
  
bestaan.	
   Let	
   wel,	
   de	
   wetgever	
   voorziet	
   slechts	
   één	
   soort	
   commissie	
   ethiek	
  
(zie	
  verder).	
  
De	
  
eerste	
  
soort	
  
is	
  
de	
  
‘begeleidingscommissie’.	
  
Van	
  
begeleidingscommissies	
  
wordt	
  
verwacht	
  
dat	
  
ze	
  
relevante	
  
praktijkelementen	
  uit	
  de	
  klinische	
  setting	
  interpreteren	
  en	
  op	
  basis	
  hiervan	
  
ethische	
  oriëntaties	
  aanreiken	
  voor	
  de	
  realisatie	
  van	
  een	
  goede	
  zorg.	
  Zoals	
  
de	
   naamgeving	
   al	
   aangeeft	
   staan	
   deze	
   commissies	
   garant	
   voor	
   het	
  
‘begeleiden’	
  van	
  de	
  ethische	
  aspecten	
  van	
  de	
  ziekenhuispraktijk.	
  
De	
  begeleidingscommissie	
  onderscheidt	
  zich	
  van	
  ‘toetsingscommissie’,	
  in	
  
de	
  Anglo-‐Amerikaanse	
  context	
  ook	
  wel	
  ‘Institutional	
  Review	
  Board	
  (IRB)’	
  of	
  
‘research	
   ethics	
   committee	
   (REC)’	
   genoemd,	
   die	
   als	
   opdracht	
   heeft	
  
protocollen	
   van	
   medische	
   experimenten	
   ethisch	
   te	
   toetsen.	
   De	
  
toetsingscommissie	
  moet	
  enkel	
  verifiëren	
  of	
  de	
  opzet	
  en	
  methodologie	
  van	
  
een	
   klinische	
   proef	
   de	
   rechten,	
   de	
   veiligheid	
   en	
   het	
   welzijn	
   van	
   de	
  
proefpersonen	
  niet	
  hypothekeert.	
  

3.	
   Overzicht	
  relevante	
  wetgeving	
  
In	
  België	
  verliep	
  de	
  invoering	
  van	
  de	
  commissie	
  ethiek	
  in	
  de	
  ziekenhuizen	
  
in	
   verschillende	
   fasen.	
   Tijdens	
   een	
   eerste	
   fase	
   was	
   de	
   introductie	
   van	
   de	
  
commissie	
   voor	
   ethiek	
   een	
   zaak	
   van	
   interne	
   regelgeving.	
   Deze	
   interne	
  
regelgeving	
   verliep	
   aanvankelijk	
   spontaan	
   met	
   de	
   oprichting	
   van	
  
plaatselijke	
  commissies	
  voor	
  medische	
  ethiek,	
  veelal	
  in	
  universitaire	
  centra.	
  
Dit	
  viel	
  samen	
  met	
  een	
  wijziging	
  van	
  de	
  Verklaring	
  van	
  Helsinki	
  (1975)	
  die	
  
de	
  verplichting	
  invoerde	
  om	
  ieder	
  onderzoeksprotocol	
  eerst	
  voor	
  te	
  leggen	
  
aan	
  een	
  “speciaal	
  ingestelde,	
  onafhankelijke	
  commissie”.	
  
Midden	
   jaren	
   1980	
   nam	
   de	
   Belgische	
   Orde	
   van	
   Geneesheren	
   een	
   initiatief.	
  
In	
  een	
  advies	
  over	
  biomedische	
  experimenten	
  met	
  mensen	
  (1984)	
  stelde	
  de	
  
Nationale	
   Raad	
   van	
   de	
   Orde	
   van	
   Geneesheren	
   dat,	
   overeenkomstig	
  
internationale	
  standaarden,	
  elk	
  onderzoeksprotocol	
  waarbij	
  proefpersonen	
  
betrokken	
   zijn	
   voorafgaandelijk	
   door	
   een	
   toetsingscommissie	
   moeten	
  
worden	
  geëvalueerd:	
  
–	
   “Alle	
   biomedische	
   research	
   op	
   mensen	
   vereist	
   een	
   protocol	
   dat	
  
voorafgaandelijk	
  aan	
  een	
  ethische	
  commissie	
  moet	
  worden	
  voorgelegd	
  en	
  

van	
  deze	
  een	
  gunstig	
  advies	
  heeft	
  bekomen.”	
  
–	
   “Elke	
   arts	
   die	
   deelneemt	
   aan	
   biomedische	
   research	
   op	
   proefpersonen	
   moet	
  
er	
  zich	
  van	
  vergewissen	
  dat	
  het	
  protocol	
  voorafgaandelijk	
  werd	
  voorgelegd	
  
aan	
   een	
   ethische	
   commissie	
   waarvan	
   de	
   samenstelling	
   door	
   de	
   nationale	
  
raad	
  van	
  de	
  orde	
  der	
  geneesheren	
  werd	
  goedgekeurd.”	
  
–	
   “Elke	
   arts	
   die	
   betrokken	
   is	
   bij	
   biomedische	
   research	
   op	
   proefpersonen	
   en	
  
waarvan	
   het	
   protocol	
   niet	
   voorafgaandelijk	
   aan	
   een	
   ethische	
   commissie	
  
werd	
  voorgelegd	
  kan	
  tuchtstraffen	
  oplopen.”	
  
In	
   het	
   begin	
   van	
   de	
   jaren	
   1990	
   publiceert	
   de	
   Orde	
   van	
   Geneesheren	
   een	
  
tweede	
  advies	
  (1992)	
  over	
  het	
  functioneren	
  van	
  commissies	
  voor	
  medische	
  
ethiek	
   dat	
   de	
   rol	
   van	
   de	
   commissies	
   aanzienlijk	
   uitbreidde.	
   In	
   commissies	
  
voor	
   medische	
   ethiek	
   die	
   tot	
   dan	
   louter	
   als	
   toetsingscommissies	
  
functioneerden,	
  moet	
  er	
  vanaf	
  dan	
  ook	
  ruimte	
  zijn	
  voor	
  een	
  systematische	
  
bezinning	
   over	
   de	
   ethische	
   en	
   filosofische	
   aspecten	
   van	
   de	
   medische	
  
praktijk.	
   Door	
   deze	
   bepaling	
   krijgen	
   de	
   bestaande	
   commissies	
   naast	
   hun	
  
toetsingsopdracht	
  ook	
  hun	
  begeleidingsopdracht	
  toegewezen.	
  De	
  Orde	
  van	
  
Geneesheren	
   achtte	
   het	
   echter	
   niet	
   noodzakelijk	
   om	
   de	
  
begeleidingsopdracht	
  aan	
  een	
  afzonderlijke	
  commissie	
  toe	
  te	
  vertrouwen:	
  
–	
   “Het	
   is	
   overbodig	
   de	
   commissies	
   voor	
   ethiek	
   tot	
   in	
   het	
   oneindige	
   uit	
   te	
  
breiden	
  door	
  bijzondere	
  commissies	
  voor	
  ethische	
  bezinning	
  op	
  te	
  richten.	
  
Aldus	
   kunnen	
   de	
   leden	
   van	
   de	
   commissies	
   voor	
   medisch	
   ethiek	
   die	
   zich	
  
bezighouden	
   met	
   experimenten	
   op	
   mensen	
   en	
   met	
   wetenschappelijk	
  
onderzoek	
  deelnemen	
  aan	
  de	
  ethische	
  bezinning	
  [...].”	
  
Via	
   een	
   Koninklijk	
   Besluit	
   (12	
  augustus	
   1994)	
   worden	
   algemene	
   en	
  
psychiatrische	
   ziekenhuizen	
   verplicht	
   tot	
   de	
   oprichting	
   van	
   een	
   zogenaamd	
  
‘plaatselijke	
   ethisch	
   comité’.	
   De	
   wetgever	
   kent	
   aan	
   deze	
   commissies	
   een	
  
drievoudige	
   opdracht	
   toe:	
   (1)	
   een	
   begeleidende	
   en	
   raadgevende	
   opdracht	
  
met	
   betrekking	
   tot	
   de	
   ethische	
   aspecten	
   van	
   de	
   ziekenhuiszorg;	
   (2)	
   een	
  
adviserende	
   opdracht	
   met	
   betrekking	
   tot	
   alle	
   protocollen	
   inzake	
  
experimenten	
   met	
   mensen	
   en	
   op	
   reproductief	
   menselijk	
   materiaal	
   en	
  
(3)	
  een	
  ondersteunende	
  opdracht	
  bij	
  beslissingen	
  over	
  individuele	
  gevallen.	
  
Naast	
   de	
   toetsingsopdracht	
   en	
   de	
   begeleidingsopdracht,	
   krijgen	
   de	
  
commissies	
   voor	
   medische	
   ethiek	
   er	
   nog	
   een	
   derde	
   functie	
   bij:	
   de	
  
ondersteuningsopdracht.	
   Deze	
   ondersteuningsopdracht	
   houdt	
   in	
   dat	
   de	
  
commissie,	
  of	
  leden	
  van	
  de	
  commissie,	
  de	
  zorgverleners	
  ondersteunt	
  als	
  ze	
  
geconfronteerd	
   worden	
   met	
   een	
   casus	
   die	
   hen	
   op	
   ethisch	
   vlak	
  
problematisch	
  lijkt.	
  
In	
  2000	
  wordt	
  de	
  drievoudige	
  opdracht	
  van	
  de	
  commissies	
  voor	
  medische	
  
ethiek	
   door	
   het	
   Belgische	
   Arbitragehof	
   teruggeschroefd.	
   Het	
   Arbitragehof	
  
dat	
   erop	
   moet	
   toezien	
   dat	
   de	
   verschillende	
   wetgevers	
   die	
   in	
   de	
   federale	
  

Belgische	
   staatsstructuur	
   actief	
   zijn	
   de	
   bevoegdheidsverdelingen	
  
respecteren,	
   oordeelt	
   in	
   haar	
   Arrest	
   van	
   31	
  oktober	
   2000	
   (nr.	
  108/2000)	
  
dat	
   de	
   federale	
   wetgever	
   niet	
   bevoegd	
   is	
   om	
   over	
   persoonsgebonden	
  
materies	
   opdrachten	
   op	
   te	
   leggen	
   aan	
   de	
   plaatselijke	
   ethische	
   comités.	
  
Hierdoor	
   vervalt	
   voor	
   commissies	
   voor	
   medische	
   ethiek	
   de	
  
ondersteuningsopdracht	
  zoals	
  bepaald	
  in	
  het	
  K.B.	
  
Vanaf	
   2001	
   worden	
   de	
   toetsingscommissies	
   onderworpen	
   aan	
   strenge	
  
Europese	
   en	
   nationale	
   regelgeving.	
   De	
   Richtlijn	
   2001/20/EG	
   van	
   het	
  
Europees	
   Parlement	
   en	
   de	
   Raad	
   inzake	
   de	
   toepassing	
   van	
   goede	
   klinische	
  
praktijken	
   bij	
   de	
   uitvoering	
   van	
   klinische	
   proeven	
   met	
   geneesmiddelen	
  
voor	
   menselijk	
   gebruik	
   omschrijft	
   de	
   opdrachten	
   van	
   de	
   ‘ethische	
  
commissie’	
  als	
  volgt:	
  
–	
   “Een	
   onafhankelijke	
   instantie	
   bestaande	
   uit	
   deskundigen	
   uit	
   de	
  
gezondheidszorg	
  en	
  leden	
  buiten	
  de	
  medische	
  wereld,	
  die	
  belast	
  is	
  met	
  het	
  
toezicht	
  op	
  de	
  bescherming	
  van	
  de	
  rechten,	
  de	
  veiligheid	
  en	
  het	
  welzijn	
  van	
  
de	
   proefpersonen	
   die	
   aan	
   een	
   klinische	
   proef	
   deelnemen,	
   en	
   het	
   publiek	
  
waarborgen	
   te	
   bieden	
   van	
   die	
   bescherming	
   met	
   name	
   door	
   onder	
   andere	
  
een	
  oordeel	
  uit	
  te	
  spreken	
  over	
  het	
  protocol	
  van	
  de	
  proef,	
  de	
  geschiktheid	
  
van	
  de	
  onderzoekers(s),	
  de	
  faciliteiten	
  en	
  de	
  methoden	
  en	
  documenten	
  die	
  
worden	
  gebruikt	
  om	
  de	
  proefpersonen	
  te	
  informeren	
  en	
  hun	
  geïnformeerde	
  
schriftelijke	
  toestemming	
  te	
  verkrijgen.”	
  
–	
   “De	
   ethische	
   commissie	
   dient	
   haar	
   oordeel	
   uit	
   te	
   spreken	
   voor	
   het	
   begin	
  
van	
  elke	
  proef	
  waarover	
  zij	
  is	
  aangezocht.”	
  
–	
   “De	
   ethische	
   commissie”	
   beschikt	
   over	
   een	
   termijn	
   van	
   ten	
   hoogste	
   60	
  
dagen	
   vanaf	
   de	
   ontvangst	
   van	
   het	
   naar	
   behoren	
   opgesteld	
   verzoek,	
   om	
  
haar	
  gemotiveerd	
  oordeel	
  aan	
  de	
  aanvragen	
  mede	
  te	
  delen.”	
  
–	
   “De	
   opdrachtgever	
   mag	
   een	
   klinische	
   proef	
   niet	
   aanvangen	
   dan	
   wanneer	
  
de	
  ethische	
  commissie	
  een	
  gunstig	
  oordeel	
  heeft	
  uitgebracht.”	
  
Deze	
  Europese	
  richtlijn	
  is	
  omgezet	
  in	
  nationale	
  wetgeving,	
  meerbepaald	
  in	
  
de	
   Wet	
   van	
   7	
  mei	
   2004	
   inzake	
   experimenten	
   op	
   de	
   menselijke	
   persoon.	
  
Deze	
  wetgeving	
  voert	
  nieuwe	
  erkenningscriteria	
  in	
  voor	
  commissies	
  ethiek	
  
en	
  legt	
  strikte	
  tijdslimieten	
  op	
  waarbinnen	
  een	
  commissie	
  ethiek	
  een	
  advies	
  
moet	
  formuleren:	
  
–	
   “Om	
  gemachtigd	
  te	
  zijn	
  opdrachten	
  uit	
  te	
  voeren,	
  zoals	
  bedoeld	
  door	
  deze	
  
wet,	
   toont	
   het	
   ethisch	
   comité	
   […]	
   aan	
   de	
   minister	
   aan	
   dat	
   het	
   jaarlijks	
  
hetzij	
   minstens	
   5	
   nieuwe	
   protocollen	
   van	
   multicentrische	
   experimenten	
  
heeft	
  geanalyseerd	
  in	
  de	
  hoedanigheid	
  van	
  comité	
  dat	
  bevoegd	
  is	
  voor	
  het	
  
uitbrengen	
  van	
  het	
  enkel	
  advies,	
  hetzij	
  minstens	
  20	
  nieuwe	
  protocollen	
  van	
  
multicentrische	
  experimenten	
  in	
  de	
  hoedanigheid	
  van	
  comité	
  dat	
  bevoegd	
  
is	
  voor	
  het	
  uitbrengen	
  van	
  het	
  enkel	
  advies	
  of	
  niet	
  enkel	
  advies.”	
  
–	
   “De	
   andere	
   ethische	
   comités	
   […]	
   zijn	
   enkel	
   gemachtigd	
   een	
   “niet	
   enkel	
  

advies”	
   uit	
   te	
   brengen	
   over	
   de	
   zogenaamde	
   lokale	
   of	
   instellingsgebonden	
  
aspecten	
  van	
  een	
  mono-‐	
  of	
  multidisciplinair	
  experiment.”	
  
–	
   “Het	
   ethisch	
   comité	
   beschikt	
   over	
   een	
   termijn	
   van	
   maximaal	
   15	
   dagen,	
   in	
  
het	
   geval	
   van	
   een	
   monocentrische	
   proef	
   van	
   fase	
   1,	
   en	
   van	
   maximaal	
   28	
  
dagen	
   in	
   het	
   geval	
   van	
   andere	
   experimenten,	
   om	
   zijn	
   gemotiveerd	
   advies	
  
aan	
  de	
  onderzoeker	
  mede	
  te	
  delen.”	
  
Onder	
   invloed	
   van	
   nieuwe	
   specifieke	
   wetgevingen	
   worden	
   de	
   opdrachten	
  
van	
   de	
   commissies	
   ethiek	
   ook	
   nog	
   uitgebreid.	
   Volgens	
   de	
   Wet	
   van	
   5	
  mei	
  
2003	
   betreffende	
   onderzoek	
   met	
   menselijke	
   embryo’s	
   in	
   vitro	
   geldt	
   het	
  
volgende:	
  
–	
   “Elk	
   onderzoek	
   op	
   embryo’s	
   in	
   vitro	
   moet	
   voorafgaandelijk	
   worden	
  
voorgelegd	
   aan	
   het	
   plaatselijk	
   ethisch	
   comité	
   van	
   de	
   betrokken	
  
universitaire	
   instelling	
   en	
   aan	
   de	
   federale	
   commissie	
   voor	
   onderzoek	
   op	
  
embryo’s.”	
  
–	
   “Het	
   plaatselijk	
   ethisch	
   comité	
   brengt	
   advies	
   uit	
   binnen	
   2	
  maanden	
   vanaf	
  
de	
   adviesaanvraag.	
   Ingeval	
   van	
   een	
   ongunstig	
   advies	
   wordt	
   het	
   project	
  
‘opgegeven’.”	
  
De	
   Wet	
   inzake	
   het	
   verkrijgen	
   en	
   het	
   gebruik	
   van	
   menselijk	
  
lichaamsmateriaal	
  met	
  het	
  oog	
  op	
  de	
  geneeskundige	
  toepassing	
  op	
  de	
  mens	
  
of	
  het	
  wetenschappelijk	
  onderzoek	
  (19	
  december	
  2008)	
  stelt	
  dat:	
  
–	
   “De	
   doelstellingen	
   en	
   activiteiten	
   van	
   elke	
   bank	
   voor	
   menselijk	
  
lichaamsmateriaal,	
   elke	
   intermediaire	
   structuur	
   voor	
   lichaamsmateriaal	
  
en	
   elke	
   productie-‐instelling,	
   moeten	
   het	
   voorwerp	
   uitmaken	
   van	
   een	
  
gunstig	
  advies	
  van	
  een	
  ethisch	
  comité.”	
  
–	
   “Elk	
  secundair	
  gebruik	
  van	
  het	
  menselijke	
  lichaamsmateriaal,	
  evenals	
  van	
  
de	
   specifieke	
   doelstelling	
   ervan,	
   moeten	
   het	
   voorwerp	
   uitmaken	
   van	
   een	
  
voorafgaand	
   gunstig	
   advies	
   van	
   een	
   ethisch	
   comité	
   dat	
   beantwoordt	
   aan	
  
de	
   bepalingen	
   van	
   art.	
  2,	
   4°	
   van	
   de	
   Wet	
   betreffende	
   de	
   experimenten	
   op	
   de	
  
menselijke	
  persoon.”	
  [=	
  erkend	
  ethisch	
  comité]	
  
–	
   “De	
   doelstellingen	
   en	
   activiteiten	
   van	
   elke	
   biobank	
   moeten	
   het	
   voorwerp	
  
uitmaken	
   van	
   een	
   gunstig	
   advies	
   van	
   een	
   ethisch	
   comité	
   van	
   een	
  
universitair	
  ziekenhuis	
  of	
  daaraan	
  gelijkgesteld.”	
  
–	
   “Elke	
  terbeschikkingstelling	
  van	
  lichaamsmateriaal	
  door	
  een	
  biobank	
  moet	
  
het	
   voorwerp	
   uitmaken	
   van	
   een	
   gunstig	
   advies	
   van	
   een	
   dergelijk	
   ethisch	
  
comité.”	
  
De	
   verschillende	
   wetgevingen	
   waarin	
   sprake	
   is	
   van	
   (de	
   opdrachten	
   van)	
  
commissies	
   ethiek	
   maken	
   duidelijk	
   dat	
   de	
   commissies	
   ethiek	
   overbelast	
  
raken	
  door	
  hun	
  meervoudige	
  opdracht.	
  In	
  de	
  praktijk	
  betekent	
  dit	
  vaak	
  dat	
  
de	
   toetsingsopdracht	
   een	
   dominante	
   rol	
   gaat	
   spelen.	
   Dit	
   onevenwicht	
  
tussen	
   de	
   toetsingsfunctie	
   en	
   de	
   begeleidingsfunctie	
   is	
   op	
   de	
   eerste	
   plaats	
  

de	
   weerspiegeling	
   van	
   een	
   verschil	
   op	
   wettelijk	
   vlak.	
   Commissies	
   voor	
  
ethiek	
   zijn	
   onderworpen	
   aan	
   een	
   indirecte	
   verplichting	
   tot	
   het	
   uitoefenen	
  
van	
  de	
  toetsingsfunctie.	
  De	
  Belgische	
  Experimentenwet	
  legt	
  bovendien	
  een	
  
minimumdrempel	
   van	
   20	
   toetsingsopdrachten	
   per	
   jaar	
   op	
   als	
   een	
   van	
   de	
  
erkenningscriteria	
   om	
   als	
   commissie	
   ethiek	
   de	
   toetsingsopdracht	
   te	
  
vervullen.	
  Diezelfde	
  Experimentenwet	
  voorziet	
  ook	
  slechts	
  in	
  een	
  erg	
  korte	
  
antwoordtermijn	
   voor	
   commissies	
   ethiek	
   om	
   een	
   advies	
   uit	
   brengen	
   over	
  
een	
   onderzoeksprotocol.	
   Deze	
   strikte	
   timing	
   bevordert	
   allerminst	
   de	
   tijd	
  
voor	
  reflectie	
  en	
  casusbespreking	
  voor	
  leden	
  van	
  de	
  commissie	
  ethiek.	
  	
  
Voor	
   het	
   vervullen	
   van	
   de	
   begeleidingsopdracht	
   geldt	
   geen	
   enkele	
  
verplichting.	
  De	
  begeleidingstaak	
  is	
  immers	
  slechts	
  een	
  mogelijke	
  opdracht	
  
van	
   een	
   lokale	
   commissie	
   voor	
   ethiek	
   en	
   is	
   daardoor	
   volledig	
   afhankelijk	
  
van	
  de	
  ‘ethische	
  dynamiek’	
  van	
  het	
  ziekenhuis	
  of	
  de	
  activiteit	
  van	
  de	
  leden	
  
van	
   de	
   commissie	
   voor	
   ethiek.	
   Volledigheidshalve	
   herhalen	
   we	
   nog	
   dat	
   de	
  
specifieke	
   opdracht	
   van	
   de	
   ondersteuningsopdracht	
   zich	
   in	
   een	
   wettelijk	
  
vacuüm	
  bevindt.	
  
Belangrijk	
   om	
   op	
   te	
   merken	
   is	
   dat	
   enkel	
   ziekenhuizen	
   bij	
   wet	
   moeten	
  
beschikken	
  over	
  een	
  commissie	
  ethiek;	
  andere	
  voorzieningen	
  (bv.	
  woon-‐	
  en	
  
zorgcentra)	
   niet.	
   In	
   het	
   Woonzorgdecreet	
   (13	
  maart	
   2009)	
   is	
   bijvoorbeeld	
  
enkel	
   sprake	
   van	
   de	
   verplichting	
   een	
   beleid	
   te	
   ontwikkelen	
   rond	
   ethisch	
  
verantwoorde	
  zorg.	
  

4.	
   Wat	
  betekent	
  dit	
  voor	
  de	
  instelling?	
  
Niettegenstaande	
   in	
   alle	
   voorzieningen	
   voor	
   gezondheidszorg	
   de	
  
aanwezigheid	
   van	
   een	
   commissie	
   ethiek	
   aangewezen	
   is,	
   beperken	
   we	
   ons	
  
hier	
  tot	
  de	
  betekenis	
  ervan	
  in	
  de	
  ziekenhuizen.	
  
In	
   commissies	
   ethiek	
   worden	
   de	
   directeur	
   van	
   het	
   ziekenhuis,	
   de	
  
hoofdgeneesheer,	
   de	
   voorzitter	
   van	
   de	
   Medische	
   Raad	
   en	
   de	
  
hoofdverpleegkundige	
   bij	
   wet	
   uitgesloten.	
   Een	
   (hiërarchische)	
   functie	
   zou	
  
incompatibel	
  zijn	
  met	
  de	
  commissiewerking,	
  zo	
  gaat	
  de	
  redenering.	
  
Overigens	
   moet	
   elke	
   commissie	
   ethiek	
   minimaal	
   uit	
   8	
   en	
   maximaal	
   uit	
   15	
  
leden	
   bestaan	
   waarbij	
   de	
   commissieleden	
   beide	
   geslachten	
   moeten	
  
vertegenwoordigen	
  en	
  een	
  meerderheid	
  van	
  hen	
  als	
  arts	
  aan	
  het	
  ziekenhuis	
  
verbonden	
   moet	
   zijn.	
   Ook	
   moet	
   er	
   in	
   elke	
   commissie	
   verplicht	
   een	
   jurist,	
  
een	
   verpleegkundige	
   en	
   een	
   huisarts	
   die	
   niet	
   aan	
   het	
   ziekenhuis	
   is	
  
verbonden,	
  zetelen.	
  De	
  wetgever	
  voorziet	
  ook	
  dat	
  andere	
  belangstellenden	
  
als	
  lid	
  aan	
  de	
  commissie	
  kunnen	
  deelnemen.	
  

Nochtans	
   lijkt	
   ons	
   de	
   aanwezigheid	
   van	
   leidinggevenden	
   cruciaal	
   om	
   het	
  
ethisch	
   debat	
   te	
   faciliteren	
   in	
   de	
   instelling.	
   Enkel	
   door	
   deel	
   te	
   nemen	
   aan	
  
een	
   commissie	
   ethiek	
   zal	
   de	
   leidinggevende	
   merken	
   dat	
   ethische	
   reflectie	
  
tijd	
   en	
   energie	
   kosten.	
   En	
   eenmaal	
   de	
   ervaring	
   leert	
   dat	
   de	
   commissie	
  
ethiek	
  een	
  nuttig	
  hulpmiddel	
  is	
  dat	
  tijdswinst	
  oplevert	
  en	
  ook	
  stimulerend	
  
werkt,	
   zal	
   de	
   eigen	
   ervaring	
   helpen	
   om	
   ethiek	
   een	
   structurele	
   plaats	
   te	
  
geven	
  in	
  de	
  kliniek.	
  
Als	
  deelname	
  van	
  de	
  directie	
  een	
  brug	
  te	
  ver	
  zou	
  zijn,	
  is	
  het	
  misschien	
  een	
  
suggestie	
  om	
  de	
  Raad	
  van	
  Bestuur/directie	
  te	
  laten	
  zien	
  dat	
  ethiek	
  zinvol	
  en	
  
praktisch	
   is.	
   De	
   besproken	
   casuïstiek	
   kan	
   –	
   uiteraard	
   geanonimiseerd	
   –	
  
beschikbaar	
  gesteld	
  worden	
  aan	
  de	
  hele	
  instelling.	
  Inzicht	
  in	
  de	
  problemen	
  
die	
   zich	
   voordoen	
   in	
   de	
   instelling	
   kan	
   dan	
   mogelijk	
   aanleiding	
   zijn	
   voor	
  
aanpassing	
   van	
   het	
   beleid.	
   Tegenover	
   deze	
   voorstellen	
   tot	
   transparantie	
  
staat	
  totnogtoe	
  de	
  bepaling	
  dat	
  Belgische	
  commissiewerkzaamheden	
  altijd	
  
achter	
  gesloten	
  deuren	
  moeten	
  plaatsvinden.	
  
Een	
   andere	
   belangrijke	
   voorwaarde	
   om	
   ethiek	
   in	
   de	
   kliniek	
   gestalte	
   te	
  
kunnen	
   geven,	
   kan	
   de	
   aanwezigheid	
   zijn	
   van	
   een	
   medewerker	
   ‘ethiek’	
   –	
  
gemakshalve	
   ethicus	
   genoemd	
   –	
   met	
   voldoende	
   expertise	
   in	
   het	
   omgaan	
  
met	
  ethische	
  vraagstukken	
  in	
  de	
  zorg	
  en	
  het	
  beleid.	
  Bij	
  voorkeur	
  werkt	
  deze	
  
persoon	
   binnen	
   de	
   instelling	
   zelf	
   en	
   vormt	
   ‘ethiek’	
   geen	
   extraatje	
   naast	
  
zijn/haar	
  bestaande	
  takenpakket.	
  Idealiter	
  valt	
  de	
  ethicus	
  ook	
  direct	
  onder	
  
de	
   verantwoordelijkheid	
   van	
   de	
   directie	
   of	
   Raad	
   van	
   Bestuur	
   zodat	
   de	
  
drempel	
   laag	
   is	
   om	
   (het	
   belang	
   van)	
   ethiek	
   ter	
   sprake	
   te	
   brengen.	
   We	
  
vinden	
   hierover	
   een	
   interessante	
   passage	
   terug	
   in	
   Advies	
   nr.	
  13	
   van	
   het	
  
Raadgevend	
   Comité	
   voor	
   Bio-‐ethiek.	
   Het	
   advies	
   stelt	
   een	
   wijziging	
   voor	
   in	
  
de	
   samenstelling	
   van	
   de	
   commissies	
   ethiek:	
   voortaan	
   zal	
   elke	
   commissie	
  
ethiek	
   ook	
   een	
   filosoof	
   of	
   vertegenwoordiger	
   van	
   de	
   menswetenschappen	
  
bevoegd	
  inzake	
  medische	
  ethiek	
  –	
  kortweg	
  ethicus	
  –	
  moeten	
  opnemen.	
  

5.	
   Wat	
  betekent	
  dit	
  voor	
  de	
  
zorgverlener?	
  
Zorgverleners	
   worden	
   steeds	
   meer	
   geconfronteerd	
   met	
   ethische	
  
vraagstukken.	
  Dit	
  heeft	
  onder	
  meer	
  ook	
  te	
  maken	
  met	
  de	
  ontwikkeling	
  van	
  
onze	
   geneeskunde.	
   Ook	
   de	
   wetgever	
   (hoewel	
   ook	
   samenhangend	
   met	
  
voorgaande	
  ontwikkelingen)	
  durft	
  zorgverleners	
  te	
  confronteren	
  met	
  deze	
  
ethische	
   dimensie.	
   De	
   Euthanasiewet	
   is	
   hier	
   een	
   voorbeeld	
   van.	
   Maar	
   ook	
  
regelgeving	
   over	
   embryo’s,	
   lichaamsmateriaal…	
   appelleert	
   ons	
   om	
   dit	
  

aspect	
   in	
   de	
   zorgverlening	
   te	
   betrekken.	
   Toch	
   kan	
   en	
   mag	
   de	
   medische	
  
ethiek	
   niet	
   beperkt	
   worden	
   tot	
   de	
   hete	
   hangijzers	
   van	
   de	
   geneeskunde.	
  
Vaak	
  liggen	
  de	
  belangrijkste	
  ethische	
  vragen	
  verborgen	
  in	
  de	
  wijze	
  waarop	
  
hulpverleners	
   en	
   patiënten	
   met	
   elkaar	
   omgaan	
   in	
   de	
   voorzieningen	
   voor	
  
gezondheidszorg:	
   is	
   het	
   onthaal	
   op	
   mensenmaat?	
   Is	
   de	
   parking	
   voldoende	
  
toegankelijk?	
   Bestaan	
   er	
   aparte	
   bezoekregelingen	
   voor	
   terminale	
  
patiënten?	
   Is	
   er	
   tijd	
   voor	
   een	
   overleg	
   in	
   aanwezigheid	
   van	
   de	
   patiënt	
   en	
  
diens	
   familie?	
   Het	
   expliciet	
   maken	
   van	
   deze	
   ethische	
   aspecten	
   in	
   de	
   zorg	
  
kan	
  een	
  belangrijke	
  bijdrage	
  leveren	
  aan	
  de	
  kwaliteit	
  van	
  het	
  handelen	
  en	
  
aan	
  de	
  respectvolle	
  bejegening	
  van	
  patiënten,	
  cliënten	
  en	
  bewoners.	
  

6.	
   Wat	
  betekent	
  dit	
  voor	
  de	
  patiënt	
  
cliënt,	
  bewoner?	
  
Het	
  domein	
  van	
  klinische	
  experimenten	
  is	
  streng	
  gereglementeerd	
  en	
  heeft	
  
onder	
   meer	
   tot	
   doel	
   te	
   patiënten	
   te	
   beschermen.	
   Zo	
   moeten	
   patiënten	
  
bijvoorbeeld	
   schriftelijk	
   en	
   op	
   welgeïnformeerde	
   wijze	
   toestemmen	
   tot	
   de	
  
deelname	
  in	
  dergelijke	
  studies.	
  De	
  commissies	
  ethiek	
  moeten	
  hier	
  trouwens	
  
streng	
  op	
  toezien.	
  Dit	
  wordt	
  dus	
  vooral	
  geregeld	
  in	
  juridische	
  spelregels,	
  die	
  
van	
  een	
  grote	
  betekenis	
  zijn	
  voor	
  de	
  patiënt.	
  
In	
  dit	
  deel	
  houden	
  we	
  een	
  andere	
  dimensie	
  voor	
  het	
  voetlicht,	
  namelijk	
  de	
  
betekenis	
   van	
   de	
   ondersteuningsopdracht	
   van	
   commissies	
   ethiek	
   voor	
   de	
  
patiënt,	
  bewoner	
  of	
  cliënt,	
  die	
  uit	
  de	
  wettelijke	
  bepalingen	
  is	
  verdwenen.	
  De	
  
ondersteuningsopdracht,	
   ook	
   wel	
   ‘klinisch-‐ethisch	
   consult’	
   genoemd,	
   is	
   een	
  
van	
   de	
   opdrachten	
   van	
   een	
   commissie	
   ethiek:	
   het	
   ondersteunen	
   van	
  
beslissingen	
   bij	
   individuele	
   gevallen.	
   Het	
   klinisch-‐ethisch	
   consult	
  
onderscheidt	
   zich	
   van	
   de	
   begeleidingsopdracht	
   van	
   een	
   commissie	
   ethiek	
  
door	
  haar	
  casusgerichtheid.	
  In	
  tegenstelling	
  tot	
  begeleidingsopdracht	
  heeft	
  
klinisch-‐ethisch	
   consult	
   geen	
   betrekking	
   op	
   een	
   algemene	
   ethische	
  
problematiek	
  maar	
  houdt	
  de	
  activiteit	
  verband	
  met	
  specifieke	
  casussen	
  die	
  
zich	
   voordoen	
   in	
   de	
   klinische	
   setting.	
   Klinisch-‐ethisch	
   consult	
   heeft	
   immers	
  
al	
   ingang	
   gevonden	
   in	
   de	
   gezondheidszorg,	
   zij	
   het	
   beperkt	
   tot	
   het	
  
beoordelen	
   van	
   zogenaamde	
   ‘grote’	
   ethische	
   dilemma’s	
   aan	
   het	
  
levenseinde.	
  
Een	
   specifieke	
   toepassing	
   van	
   het	
   klinisch-‐ethisch	
   consult	
   vinden	
   we	
  
bijvoorbeeld	
  terug	
  in	
  de	
  marge	
  van	
  de	
  Belgische	
  euthanasiediscussie	
  in	
  de	
  
vorm	
   van	
   een	
   ethische	
   of	
   een	
   palliatieve	
   consultatie	
   voorafgaand	
   aan	
   de	
  
levensbeëindiging.	
  

De	
   verplichte	
   ethische	
   consultatie	
   komt	
   voor	
   het	
   eerst	
   ter	
   sprake	
   in	
   het	
  
Advies	
   Nr.	
  1	
   betreffende	
   de	
   wenselijkheid	
   van	
   een	
   wettelijke	
   regeling	
   van	
  
euthanasie	
   dat	
   het	
   Belgisch	
   Raadgevend	
   Comité	
   voor	
   Bio-‐ethiek	
   uitwerkte	
  
en	
   dat	
   de	
   verschillende	
   mogelijkheden	
   van	
   een	
   mogelijke	
  
euthanasiewetgeving	
   in	
   kaart	
   moest	
   brengen.	
   Het	
   gaat	
   om	
   een	
   verplichte	
  
consultatie	
  met	
  een	
  onafhankelijke	
  ethicus	
  (niet-‐arts)	
  die	
  aangeduid	
  is	
  door	
  
de	
   commissie	
   voor	
   medische	
   ethiek	
   en	
   die	
   voorafgaand	
   aan	
   het	
  
levensbeëindigend	
   handelen	
   in	
   overleg	
   met	
   het	
   verzorgingsteam	
   en	
   de	
  
familie	
   de	
   euthanasievraag	
   van	
   de	
   patiënt	
   ethisch	
   moet	
   beoordelen.	
   Dit	
  
voorstel	
   van	
   een	
   consultatie	
   voorafgaand	
   aan	
   het	
   levensbeëindigend	
  
handelen	
   werd	
   door	
   de	
   Federatie	
   Palliatieve	
   Zorg	
   Vlaanderen	
   opgenomen	
  
en	
   omgevormd	
   tot	
   de	
   zogenaamde	
   ‘palliatieve	
   filter’:	
   een	
   verplichte	
  
consultatie	
  met	
  een	
  palliatief	
  team	
  voorafgaand	
  aan	
  het	
  levensbeëindigend	
  
handelen.	
  
Hoewel	
   beide	
   voorstellen	
   van	
   een	
   voorafgaande	
   ethische	
   of	
   palliatieve	
  
consultatie	
   niet	
   in	
   de	
   Euthanasiewet	
   werden	
   opgenomen,	
   werd	
   dit	
   toch	
  
geformaliseerd	
  in	
  de	
  ziekenhuispraktijk.	
  
In	
   meer	
   dan	
   de	
   helft	
   van	
   de	
   ziekenhuizen	
   die	
   over	
   een	
   schriftelijk	
   ethisch	
  
instellingsbeleid	
   beschikken,	
   is	
   de	
   palliatieve	
   filter	
   opgenomen	
   als	
  
voorwaarde	
   in	
   het	
   beoordelingsproces	
   van	
   een	
   euthanasievraag.	
   Bij	
   de	
  
ontwikkeling	
   en	
   goedkeuring	
   van	
   een	
   schriftelijk	
   instellingsbeleid	
   waren	
  
zowel	
   leden	
   van	
   de	
   commissie	
   voor	
   ethiek,	
   palliatieve	
   experts,	
   artsen,	
  
verpleegkundigen	
   en	
   leden	
   van	
   het	
   management	
   van	
   het	
   ziekenhuis	
  
betrokken.	
   Er	
   wordt	
   ook	
   een	
   taak	
   weggelegd	
   voor	
   klinische	
   ethici	
   in	
  
omzetten	
   van	
   het	
   euthanasiebeleid	
   in	
   de	
   praktijk.	
   Ethici	
   kunnen	
  
functioneren	
   als	
   mentoren	
   die	
   hulpverleners	
   begeleiden,	
   bijstaan	
   en	
  
opleiden	
   in	
   het	
   omgaan	
   met	
   ethische	
   dilemma’s	
   in	
   de	
   zorg	
   aan	
   het	
  
levenseinde.	
  
Ethisch	
   consult	
   en	
   overleg	
   hebben	
   niet	
   enkel	
   een	
   plaats	
   gekregen	
   in	
   de	
  
kliniek	
   maar	
   ook	
   in	
   de	
   woonzorgcentra	
   (WZC)	
   voor	
   ouderen.	
   Hoe	
   kunnen	
  
we	
   achterhalen	
   welke	
   (be)handelingen	
   een	
   bewoner	
   van	
   een	
   WZC	
   nog	
  
wenst	
   op	
   het	
   einde	
   van	
   zijn	
   leven?	
   Dat	
   kan	
   via	
   Advance	
   Care	
   Planning	
   of	
  
vroegtijdige	
   zorgplanning.	
   Vroegtijdige	
   zorgplanning	
   is	
   het	
   overleg	
   met	
   de	
  
patiënt,	
   de	
   zorgverleners	
   en	
   de	
   familie	
   over	
   de	
   gewenste	
   richting	
   van	
   de	
  
zorg	
   bij	
   het	
   naderende	
   levenseinde.	
   Vroegtijdige	
   zorgplanning	
   stelt	
   het	
  
individu	
   dus	
   in	
   staat	
   om	
   zijn	
   wensen	
   in	
   verband	
   met	
   de	
   toekomstige	
   zorg	
  
aan	
  het	
  levenseinde	
  kenbaar	
  te	
  maken.	
  Dat	
  gebeurt	
  vóór	
  het	
  moment	
  dat	
  de	
  
bewoner	
   geen	
   beslissingen	
   meer	
   kan	
   nemen	
   en	
   dat	
   er	
   medische	
  
beslissingen	
   genomen	
   moeten	
   worden.	
   De	
   ontwikkeling	
   van	
   (ethisch)	
  
overleg	
   aan	
   het	
   levenseinde	
   is	
   opmerkelijk	
   gezien	
   een	
   WZC	
   niet	
   wettelijk	
  

verplicht	
   is	
   om	
   over	
   een	
   commissie	
   ethiek	
   te	
   beschikken.	
   Ze	
   moeten	
   wel,	
  
zoals	
   eerder	
   aangehaald,	
   een	
   beleid	
   ontwikkelen	
   rond	
   ethisch	
  
verantwoorde	
  zorg.	
  

7.	
   Praktische	
  tool:	
  stappenplan	
  ethiek	
  
In	
   de	
   inleiding	
   hebben	
   we	
   er	
   al	
   op	
   gewezen	
   dat	
   ethische	
   discussies	
   de	
  
neiging	
   kunnen	
   hebben	
   om	
   vast	
   te	
   lopen	
   in	
   emotioneel	
   geladen	
  
tegenstellingen.	
   Om	
   zulke	
   problemen	
   op	
   te	
   lossen	
   zijn	
   in	
   de	
   medische	
  
ethiek	
   een	
   aantal	
   stappenplannen	
   in	
   omloop	
   die	
   beogen	
   om	
   de	
   ethische	
  
besluitvorming	
  systematisch	
  en	
  geordend	
  te	
  doen	
  verlopen.	
  Het	
  hieronder	
  
geschetste	
  ethisch	
  schema	
  is	
  slechts	
  één	
  voorbeeld:	
  
Fase	
  1	
  –	
  verkenning	
  
–	
   beschikbare	
  informatie	
  meedelen;	
  
–	
   bijkomende	
  vragen	
  stellen	
  over	
  casus.	
  
Fase	
  2	
  –	
  explicitering	
  
–	
   wat	
  zijn,	
  tussen	
  al	
  de	
  gestelde	
  vragen,	
  de	
  morele	
  vragen?	
  
–	
   welke	
  handelingsmogelijkheden	
  staan	
  op	
  het	
  eerste	
  zicht	
  open?	
  
–	
   welke	
  feitelijke	
  informatie	
  ontbreekt	
  op	
  dit	
  moment?	
  
Fase	
  3	
  –	
  analyse	
  
–	
   wie	
  zijn	
  er	
  bij	
  de	
  morele	
  vragen	
  betrokken?	
  
–	
   welke	
   argumenten	
   zijn	
   relevant	
   voor	
   de	
   beantwoording	
   van	
   de	
   morele	
  
vraag?	
  
Fase	
  4	
  –	
  afweging	
  
–	
   wat	
  is	
  het	
  gewicht	
  van	
  de	
   morele	
   argumenten	
  die	
  in	
  deze	
  concrete	
   casus	
  
relevant	
  zijn?	
  
–	
   welke	
   handelingsmogelijkheid	
   verdient	
   op	
   grond	
   van	
   deze	
   afweging	
   de	
  
voorkeur?	
  
Fase	
  5	
  –	
  aanpak	
  
–	
   welke	
  concrete	
  stappen	
  vloeien	
  hieruit	
  voort?	
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Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

ADVIES nr. 22 d.d. 19 mei 2003 betreffende geslachtskeuze om nietmedische redenen

Beslissing van het Comité d.d. 17 november 1997 om op eigen initiatief de ethische vragen
betreffende geslachtskeuze om niet-medische redenen te bestuderen

Inleiding
Op verzoek van de toenmalige Minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid van de
Vlaamse Gemeenschap, Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, werd door het Belgisch
Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek in 1996 een beperkte Commissie opgericht m.b.t. de
geslachtskeuze (voorzitters waren Chr. Hennau-Hublet en P. Devroey; verslaggevers waren N.
Becker en P. Schotsmans).
Het voltallig Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek keurde op 17 november 1997 het advies nr. 3
goed. Dit advies bevat een stand van zaken i.v.m. de verschillende methoden voor geslachtskeuze
(een « State of the Art ») en een advies i.v.m. het gebruik van deze methoden om medische
redenen:
« Het Comité is van oordeel dat – bij de huidige stand van de wetenschap en de medische
technologie – het oprichten van centra voor geslachtskeuze onaanvaardbaar is. De
preconceptionele methoden zijn inderdaad onbetrouwbaar en bieden geen enkele garantie
voor een goed resultaat. Het Comité beveelt daarenboven aan het toepassen van de
postconceptionele methoden voor geslachtskeuze te beperken tot de preventie van zware
geslachtsgebonden aandoeningen. De bepaling van het geslacht is evenwel alleen
aangewezen als geen precieze detectie van de aandoening zelf mogelijk is. Het Comité is van
oordeel dat hiervoor alleen instellingen in aanmerking komen, waarin zowel een Centrum
voor Medisch Begeleide Bevruchting als een Centrum voor Menselijke Erfelijkheid
functioneren en nauw samenwerken. Het Comité is van oordeel dat de overheid slechts
instellingen met voldoende gekwalificeerd personeel kan erkennen».
Het Comité stelde terzelfder tijd voor dat een meer uitgebreide beperkte commissie zou worden
opgericht, met als doel het ethisch debat inzake het gebruik van geslachtskeuze om niet-medische
redenen voldoende interdisciplinair en ten gronde te kunnen voeren. Deze commissie werd
opgericht op 13 juli 1998.
Het werk van deze commissie heeft geleid tot het advies dat hier voorligt inzake de toepassing van
geslachtskeuze om niet-medische redenen.
De discussie rond dit thema heeft meerdere leden van het Raadgevend Comité ertoe gebracht een
substantiële bijdrage tot het debat te leveren. Dit heeft geleid, zowel op het vlak van de
argumentaties als van de conclusies, tot een uitvoerig Verslag bij het advies, waarin veel nuances
tot uiting komen, maar waarvan de hoofdlijnen slechts na grondige studie duidelijk worden.
In deze bondige uiteenzetting (Advies) wordt gepoogd alle relevante aspecten van de
diverse bijdragen systematisch te ordenen. Hierbij worden argumenten die met elkaar verwant zijn
onder dezelfde hoofding vermeld, hoewel ze onderling nuances kunnen vertonen, zowel wat betreft
de formulering als de conclusies. Telkens wordt echter verwezen naar de passussen in het Verslag
bij het advies, zodat verdere verduidelijking mogelijk blijft. Met de term ‘contra’ wordt verwezen
naar argumenten die het tegendeel verdedigen.

I. Algemeen overzicht van de problematiek
a. Mogelijke stellingnamen
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a.1. onbeperkt recht van de ouders op geslachtskeuze (positie V)
a.2. volledige afwijzing van GNMR (positie I, II)
a.3. aanvaarding van GNMR met het oog op ‘family balancing’ (positie III,IV)
b. Methodes en criteria
b.1. Methodes
b.1.1. preconceptionele methodes
b.1.1.1. spermaselectie (SpS) + kunstmatige inseminatie (KI)
b.I.1.2. SpS + IVFSEL (IVF uitsluitend om selectiemotieven)
b.1.2. pre-implantatie genetische diagnostiek (PGDS : seksediagnostiek)
b.1.2.1. IVFMED (IVF om medische motieven) + PGDS
b.1.2.2. (SpS +) IVFSEL + PGDS
b.1.2.3. IVFMED + PGDMED + transferSEL
b.1.3. prenatale seksediagnostiek + abortus
b.2. Financiering
b.2.1. exclusieve financiering door de betrokken ouders
b.2.2. gedeeltelijke financiering door RIZIV
b.2.3. volledige financiering door RIZIV
b.3. Criteria (indicaties)
b.3.1. zonder beperking
b.3.2. in het kader van ‘family balancing’:
b.3.2.1. pas na het eerste kind, om met zekerheid een onevenwicht te vermijden
b.3.2.2. pas na het tweede kind, om het evenwicht te herstellen
b.3.2.3. bij nieuw samengestelde gezinnen bepaalt de nieuwe gezinssamenstelling of er sprake is
van onevenwicht.
c. Commentaar
Het hier voorgestelde overzicht van de alternatieve mogelijkheden is van theoretische aard: het
wijst op onderscheidingen die men om technische of ethische redenen kan maken.
Bij b.1.
-Het technisch onderscheid tussen ‘b.1.1.1’ en ‘b.l.1.2’ is te wijten aan het feit dat bij
spermaselectie (SpS) meestal onvoldoende sperma overblijft om KI te laten slagen.
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-Vanuit ethisch oogpunt is er een verschil tussen SpS + KI en SpS + IVFSEL omdat het tweede
geval een medisch-technisch arsenaal en een belasting voor de moeder impliceert, die tot nu toe
slechts om medische redenen (IVFMED: wegens onvruchtbaarheid of ontwijken van genetische
ziekten) aanvaardbaar werden geacht.
-Vanuit ethisch oogpunt is er ook een verschil tussen IVFMED + PGDS en IVFSEL + PGDS, omdat in
het eerste geval het voor sommigen ethisch problematische aspect van de creatie van ‘overtallige’
embryo’s toch reeds aanwezig is en alleen het ethisch probleem van de geslachtsselectie zelf
gesteld wordt, terwijl in het tweede geval deze medische indicatie ontbreekt en men dus de twee
ethische bezwaren kan hebben.
-Bij b.1.2.3. wordt IVF en PGD om medische redenen uitgevoerd (PGD-AS: aneuploïdie screening
– screening op het aantal chromosomen), waardoor automatisch de sekse van de embryo’s gekend
is. PGD gebeurt hier niet met als doel geslachtsselectie.
Bij b.2.
-De ethische relevantie van deze alternatieven hangt samen met de vraag in welke mate het belang
van de wens tot (nood aan?) geslachtsselectie bij sommige mensen, een plaats krijgt binnen de
noden van de gezondheidszorg in het algemeen.
-In het geval waarin de volledige kosten ten laste liggen van de aanvragers, is de ethische vraag op
het financiële vlak, vergelijkbaar met die in verband met de zuiver esthetische chirurgie.
Bij b.3.
De ethische motivering om geslachtsselectie alleen toe te laten met het oog op family-balancing ligt
in het feit dat een volledig vrije keuze (niet beperkt tot het benaderen van evenwicht)
discriminatorisch handelen ten nadele van een bepaalde sekse zou mogelijk maken, en daardoor
deze houding impliciet zou aanvaarden en dus bekrachtigen (zie verder). Een strikte toepassing
van dit beginsel houdt in dat men vanuit een evenwichtstoestand (0–0, m–v, v–m, 2m–2v, enz.)
steeds het toeval moet laten spelen. Wegens het geringe kinderaantal dat soms gewenst wordt,
vinden sommigen echter dat geslachtsselectie ook vanuit de kinderloze toestand (0-0) aanvaardbaar
kan zijn.

II. De diverse argumenten
a. Inleiding, formele aspecten betreffende de argumenten
Door sommige leden werden bepaalde formele eisen voorgesteld, die men bij ethische
argumentatie in rekening moet brengen. Bepaalde aspecten hiervan kunnen op een zekere
consensus rekenen, maar de consensus verdwijnt vaak zodra men die beginselen moet toepassen.
a.1. De prudentia (bedachtzaamheid) verwijst in de filosofische traditie naar een houding waarbij
men het handelen richt op ethische waarden (bv. deugden), maar daarbij begeleid wordt door
rationaliteit (o.a. adequate kennis van oorzaken, gevolgen en andere elementen). Een prudentiële
ethiek wijst algemene categorische uitspraken af, maar poogt bij concrete problemen tot een
oplossing te komen die met alle relevante factoren rekening houdt en wijst op de voorwaarden die
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een optimaal ethisch handelen moeten richten. Toepassing van dit principe leidt, volgens positie
IV.3., tot aanvaarding van GNMR onder bepaalde voorwaarden (contra: b.1., b.2., enz. –
verwijzingen die beginnen met een kleine letter a, b,…, verwijzen naar dit advies, andere
verwijzingen, bv. II.4.1.1., verwijzen naar het Verslag bij het advies).
a.2. Een vergelijkbaar begrip speelt een rol in het voorzorgsbeginsel. Bij onzekerheid over de
gevolgen van een praktijk en/of over het beslissend karakter van een argumentatie moet men meer
gewicht toekennen aan de mogelijke onomkeerbare negatieve effecten dan aan de positieve.
Toepassing van dit beginsel leidt, volgens positie II.4.1.1., tot afwijzen van GNMR omdat die op
socio-cultureel vlak onomkeerbare negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de individuen en
de gemeenschap (contra: d.5.3°).
a.3. Normen moeten universaliseerbaar zijn. Volgens positie II.4.1.2. zou men in verband met
geslachtsselectie de vraag kunnen stellen of alle betrokkenen, en vooral zij waarvan men het
geslacht zou gekozen hebben, het er achteraf mee eens zouden zijn. Bij selectie om medische
redenen zou dat (volgens II.4.1.2.) wel het geval zijn; in verband met GNRM is die consensus
minder waarschijnlijk (contra: d.5.2°).
b. Argumenten die pleiten tegen GNMR
b.1. Mensen komen tot stand binnen een verwekkende structuur: een relatie tussen verwekkers
(ouders, en indirect grootouders…) en verwekten (kinderen, en indirect kleinkinderen…). Deze
relatie omvat biologische, psychische en vormings- (o.m. socio-culturele) aspecten. Bij de
verwekkers vertoont ze een aspect ‘planning’ (‘kinderen kweken’) en een aspect ‘gegeven zijn’
(ontdekken) of ‘onzekerheid’ en bij de verwekten een ‘gemaakt worden’ en een ‘zichzelf maken’
(ontwikkelen). Deze ambivalentie is niet alleen ‘feitelijk’, ze wordt ook op een bepaalde wijze
‘ervaren’, gesymboliseerd. Binnen onze beschaving heeft de ontwikkeling tot eigen identiteit en
autonomie van de verwekte een hoge ethische waarde gekregen. De seksuele identiteit is een
belangrijk element van de levensgeschiedenis van elke mens. Geslachtsbepaling -die een
onomkeerbaar karakter heeft- versterkt dus het aspect ‘planning’ en ‘beheersing’ bij de verwekkers
en een onaanvaardbare voorafbeelding van het toekomstige kind;dit gaat gepaard met vermindering
van de autonomie, van het ‘anders zijn’ bij de verwekten, een gebrek ook aan respect voor hun
kwetsbaarheid (positie II.2., vgl. ook: I.2.1., I.2.2., 1.2.3; ten dele ook IV.2; contra: d.1., d.5.).
b.2. GNMR kan beschouwd worden als een relatieve instrumentalisering van de kinderen omdat
een aspect van hun identiteit in dienst staat van wensen van de ouders: de indruk ontstaat dat de
verwekten niet aanvaard worden om wie ze zijn, maar omwille van bepaalde kenmerken, wat
opnieuw hun autonomie in het gedrang kan brengen (positie I.3.1, II.3.1., vgl. ten dele ook IV.2.;
contra: d.6.).
b.3. De bewustwording bij het kind van de situaties beschreven in b.1. en b.2. kan de ontwikkeling
van de algemene en de seksuele identiteit in het gedrang brengen en dus psychische schade
berokkenen. Ook onbuigzame verwachtingspatronen vanwege de ouders kunnen een open
ontwikkeling in het gedrang brengen (positie I.3.2., II.2., II.3.1., vgl. ten dele ook IV.2.; contra:
d.9.).
b.4. Met GNMR begeeft men zich in de richting van de ‘glibberige helling’ (slippery slope).
Immers, het toelaten van selectie versterkt binnen de cultuur de overtuiging dat men op verwekten
op onomkeerbare wijze mag inwerken. Dit zou de weg kunnen banen voor andere keuzes
betreffende het toekomstige kind, gebaseerd op de illusie van het perfecte kind en het perfecte
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gezin. Het niet aanvaarden van GNMR zou daarentegen ook in de beeldvorming de macht van de
verwekkers beperken en de autonomie van de verwekten beveiligen (positie I.3.3., I.3.4. II.3.4;
contra: d.8. ). Sommige leden vinden dat « selecteren op een normaal kenmerk » nooit mag
worden toegelaten. « Geslacht » is één van de vele normale kenmerken bij de mens. Het feit dat
het geslacht bepaald wordt door de geslachtschromosomen – en daardoor zeer gemakkelijk
opspoorbaar is – maakt de situatie in essentie niet verschillend van het selecteren op andere
normale eigenschappen die meestal multifactorieel bepaald zijn en daardoor niet op een
eenvoudige wijze in het erfelijk materiaal kunnen worden opgespoord. In essentie heeft dit niets te
maken met de weg banen naar het « perfecte kind » of met « enhancement « (cfr. d.8.), maar
uitsluitend met het selecteren van normale kenmerken van een kind om de wens van de ouders te
vervullen in plaats van het toeval te laten spelen.
b.5. Wegens de discriminatie ten nadele van de vrouw, die in bepaalde culturen gangbaar is, zou
vooral zij de nadelen van de selectiepraktijken ondergaan (positie I.3.5.; contra: d.7. ).
b.6. Tegen de voorstanders van ‘familie-evenwicht’ kan men inbrengen dat de intenties van de
‘verwekkers’ bepaald worden door de socioculturele beeldvorming rond de ‘verwekkende
structuur’. Het introduceren van de mogelijkheid van family-balancing kan tot gevolg hebben dat
binnen de cultuur het streven naar geslachtsevenwicht het karakter van norm verkrijgt, waardoor
anders opgebouwde gezinnen gediscrimineerd zouden worden en men kinderen zelfs het recht zou
toekennen in een ‘evenwichtig’ gezin geboren te worden (positie II.3.3.; contra: d.7 ).
b.7. Het gebruik van de pre-implantatie diagnostiek werd in advies nr. 6 van het Raadgevend
Comité afgewezen voor niet-medische indicaties;de preconceptionele methode is onvoldoende
betrouwbaar (positie I.3.6.).
c. Argumenten die pleiten voor een ‘prudentiële’ benadering van GNMR
c.1. Het hedendaags ethisch aanvoelen hecht veel belang aan de idealen van vrijheid en
authenticiteit; het individualisme stimuleert een opvatting van vrijheid die de volledige bevrediging
van de eigen verlangens centraal stelt. Authentieke vrijheid houdt echter rekening met anderen. De
benadering van GNMR moet daar rekening mee houden (positie IV.1.).
c.2. De menselijke voortplanting behoort zowel tot de biologische als tot de symbolische orde. De
ouders zijn, als ‘doorgeefluik’ van een genoom, afhankelijk van de biologische wetmatigheden,
maar tevens autonoom in hun voortplantingact. Het kind is afhankelijk van het handelen van de
ouders; maar heeft in zijn ontwikkeling recht op autonomie en ‘anders-zijn’ . In deze complexe
interactie tussen beheersing (vanwege de ouders) en zelfbepaling (vanwege het kind), brengt
GNMR een versterking van de eerste pool: er is een afhankelijkheidsrelatie die definitief
asymmetrisch is.
De vraag is of, en in welke omstandigheden de tweede pool (het kind) hierdoor in zijn
ontwikkeling tot autonomie wordt aangetast. Bij een onbuigzame wil om een kind van een bepaald
geslacht te krijgen kunnen starre verwachtingspatronen bestaan; dat zou een instrumentalisering
betekenen die een open toekomst in het gedrang kan brengen. Een diep respect voor het anderszijn van het kind en zijn integriteit kan dit gevaar afweren (positie IV.2., vgl. ten dele: II.2., I.2.1.,
I.2.2., I.2.3. ; contra: ten dele: b.1., b.2.).
c.3. GNMRFB, voor familie-evenwicht (family balancing) respecteert de keuzevrijheid van de
ouders, zonder het principe van gelijkheid van man en vrouw in het gedrang te brengen. Ze
introduceert geen absolute vrijheid, maar brengt objectieve beperkingen aan. Bovendien moet men
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elke ingreep laten voorafgaan door een counselingsproces waarbij individuele en cultureel
beïnvloede sekse-stereotypen aan bod komen, alsook de erkenning van de autonomie en het
anders-zijn van het kind (positie IV.3., vgl. ten dele: III.1.1.1.; contra: ten dele: b.5., b.6.).
c.4. GNMR via prenatale diagnostiek en abortus is te verwerpen op grond van het in aanmerking
nemen van het statuut van het embryo en de foetus en, in verband daarmee, het versterken van het
beheersingsaspect zonder voldoende reden: geen medische indicatie bij de foetus en geen
noodtoestand bij de moeder (positie IV.3.).
c.5. Wegens de afwezigheid van een strikt medische noodzaak is terugbetaling door het RIZIV niet
verantwoord, maar dit standpunt betreffende de gezondheidseconomie volstaat niet om de
GNMRFB als ‘immoreel’ te beschouwen (positie IV.3.; contra: b.1., b.2., enz.).
d. Argumenten ten voordele van GNMRFB (voor ‘family balancing’)
d.1. Het zelfbeschikkingsrecht van het individu behoort tot de basisrechten van onze beschaving.
In verband met voortplanting drukt dit recht zich o.a.uit in de consensus binnen een paar. Dit recht
wordt nu reeds algemeen erkend onder de vorm van ‘verantwoord ouderschap’: het recht om zelf
het tijdstip van reproductie en het aantal kinderen te bepalen en zware genetische handicaps te
vermijden. Hierbij erkent men het recht om medische hulp te verkrijgen bij contraceptie,
vruchtbaarheidsproblemen en genetische diagnostiek. GNMRFB betekent een uitbreiding van dit
recht op autonomie (positie III.1.1.1., vgl. ook: IV.1., V.; contra: b.1., b.2., enz.).
d.2. Ook het recht op toename van welzijn en geluk (pursuit of happiness) is binnen onze
beschaving algemeen aanvaard. Dit welzijn hangt volgens de ouders die GNMRFB wensen samen
met de mening dat het opvoeden van kinderen van beider kunne een rijker geheel van ervaringen
biedt en dat dit ook verrijkend kan zijn voor de kinderen zelf (positie III.1.1.2.; contra: b.1.b.2.
enz.).
d.3. Deze rechten op autonomie en op welzijn zijn niet absoluut: men moet rekening houden met
eventuele nadelige gevolgen voor de maatschappij (zoals de scheeftrekking van de geslachtsratio),
voor de ouders en de gezinsrelatie of voor de kinderen. Zodra bepaalde nadelen zijn aangetoond,
moet men de gepaste beperkingen invoeren (positie III.1.1.1., vgl. ook: IV.1., IV.2., IV.3.; contra:
a.2., b.1., b.2.).
d.4. De argumentatie om geslachtsselectie te beperken tot het nastreven van evenwicht (m-v) bij de
kinderen bestaat in het risico dat sommige ouders ervan gebruik zouden kunnen maken op basis
van ‘seksistische motieven’: een individuele of cultureel bepaalde voorkeur voor één bepaalde
sekse. Zoiets toelaten zou een discriminerende houding aanvaarden en dus bekrachtigen. Het
verbod van onbeperkte GNMR kan die motieven niet onmiddellijk wegnemen, maar betekent wel
een signaal dat de maatschappij zoiets verwerpt. Een algemeen verbod van GNMR daarentegen,
heeft geen enkele relevantie voor sekse-discriminatie en heeft op dat vlak dus geen enkele
signaalwaarde (positie III.1.1.1., III.1.2.3., III.2.3., vgl. ten dele IV.3.; contra: b.6., e.4.).
d.5. Men moet toegeven dat GNMRFB de mogelijkheid van planning, van beheersing, bij de ouders
verhoogt. Dat is ook het geval bij contraceptie en medisch begeleide voorplanting. De vraag is
echter of daardoor het respect voor de autonomie en het anders-zijn van het kind in gevaar komt.
(1°) Het geslacht van een kind maakt geen deel uit van zijn autonomie: het wordt altijd bepaald
door een andere instantie: het toeval of de ouders, en er zijn maar twee alternatieven met ongeveer
dezelfde waarschijnlijkheid. Het geslacht is niet iets wat aan het kind wordt toegevoegd: iedereen
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is van bij het begin een organisme met een bepaalde sekse. (2°) In principe zou een kind het
oneens kunnen zijn met het feit dat het een bepaalde sekse heeft, maar een kind kan het ook oneens
zijn met het feit dat het ter wereld gebracht werd (wrongful life). Beide gevallen kunnen zich in
onze cultuur, zij het uitzonderlijk, voordoen, maar dit kan ook als de oorzaak in het toeval ligt. Wie
blij is met het feit dat hij/zij leeft en een bepaalde sekse heeft, zal dit niet aan de ouders verwijten.
(3°) De open toekomst van een kind kan in het gedrang komen, vooral bij ouders met sterke
individueel of cultureel bepaalde verwachtingspatronen, maar, (a) dat is niet noodzakelijk het
geval, (b) het kan zich ook voordoen bij de normale voortplanting, en (c) het gebeurt zeker op
grote schaal bij ouders die een starre visie op opvoeding hebben (bv. in een fundamentalistische
godsdienst of ideologie) (positie III.1.2.1., vgl. ten dele IV.2.; contra: b.1., b.2.).
d.6. De onder d.5. (3°) vermelde relativeringen gelden ook in verband met het risico voor
instrumentalisering van het kind (positie III.1.2.2.; contra: b.2.).
d.7. Het risico van discriminatie van de vrouw wordt door GNMRFB eerder verzwakt dan
versterkt. Haar zwaardere belasting bestaat ook bij IVF, maar men gaat ervan uit (in onze
maatschappij) - en men garandeert door counseling - dat haar beslissing autonoom is. Overigens
zal zelfs in die families waar de man aan kinderen van een bepaald geslacht de voorkeur geeft, een
geringere druk om te baren bestaan, aangezien door GNMRFB sneller een kind met dat geslacht
geboren zal worden.
Het maatschappelijk verbod op vrije selectie zal bovendien de
symboolwaarde krijgen van het verwerpen van discriminatie (positie III.1.2.3., III.2.2.2., contra:
b.5.).
d.8. Het risico van de slippery slope bestaat in principe bij een groot aantal wetenschappelijke of
technologische vernieuwingen, bv. bij preïmplantatie- en prenatale diagnostiek. In geval van
GNMRFB is het verschil met ingrepen in het genoom zo groot dat in dat geval fundamenteel nieuwe
opties van de maatschappij noodzakelijk zouden zijn. Het geslacht heeft immers slechts twee elkaar
uitsluitende alternatieven en één van de twee is noodzakelijk aanwezig. Eén van die twee kiezen is
totaal verschillend van ‘optimalisering’ (enhancement) van, meestal multifactoriële, genetische
kenmerken om het ‘volmaakte kind’ te bekomen (positie III.1.2.5., contra: b.4.).
d.9. Over de psychologische gevolgen voor het kind worden vermoedens geformuleerd, die, wegens
gebrek aan onderzoek, niet bewezen of weerlegd kunnen worden. Wel zijn er, door beperkt
onderzoek ondersteunde, vermoedens dat kinderen die (toevallig) niet het gewenste geslacht
hadden, hiervan negatieve gevolgen ondervonden. GNMRFB zou in dit opzicht alvast een
verbetering brengen. De overige bedenkingen zijn slechts gissingen (positie III.2.1., contra: b.1.,
b.3.).
e. Argumenten voor volledige autonomie van de ouders
e.1. Het is onethisch mensen een techniek te onthouden indien die kan bijdragen tot verbetering
van het menselijk welzijn. Aangezien geslachtskeuze geen welzijn aantast, en zeker niet dat van
het kind, en aangezien voortplanting een privé- aangelegenheid is, neigt het inperken van de
mogelijkheid ervan naar een voorbijgestreefd paternalisme (positie V., vgl. ook ten dele: III.1.1.2.;
contra: b.1., b.6., c.1., d.3.).
e.2. De bevoegdheid om voor een kind van een bepaald geslacht te kiezen, maakt deel uit van het
recht op zelfbeschikking, dat thans in diverse situaties door het objectief recht wordt erkend (positie
V., vgl. ook ten dele: III.1.1.1., IV.1.; contra: b.1., c.1. d.3.)
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e.3. De verplichting voor de ouders om de motieven voor hun keuze kenbaar te maken, zou in strijd
zijn met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (positie V., contra: c.3.).
e.4. De beperking tot GNMRFB suggereert de idee van familie-evenwicht als ideaalbeeld en vormt
zo een maatschappelijk en ethisch gekleurd concept dat bevoogdend en discriminatoir werkt
(positie V., vgl. ten dele: II.3.3.3.; contra: d.4.).

III. Besluit
Hoewel er in het Raadgevend Comité geen stemming gehouden wordt, kan men toch uit het verloop
van de discussies afleiden dat voor twee visies een vrij ruime belangstelling bestond.
Enerzijds zijn er degenen die GNMR volledig afwijzen en die zich akkoord verklaren met één of
meer van de argumenten vermeld onder II.b. (Posities I en II van het Verslag bij het advies).
Anderzijds zijn er degenen die zich aansluiten bij één of meer van de argumenten vermeld onder
II.c of II.d en die tenminste voorstander zijn van GNMR met het oog op familie-evenwicht
(I.b.3.2.1.), bij middel van de preconceptionele methodes (I.b.1.1.), en volledig betaald door de
betrokkenen (I.b.2.1.) (Posities III en IV van het Verslag bij het advies).
Een beperkt aantal leden is voorstander van een iets ruimere visie op methodes, financiering of
criteria (niet noodzakelijk de drie samen) of zelfs (Positie V) van een vrije toegang tot GNMR, met
de argumenten vermeld onder II.e. In bijna al die groepen bestaan evenwel subgroepen die over
bepaalde voorwaarden en omstandigheden van mening verschillen. Om daar klaar in te zien is de
studie van het Verslag bij dit advies gevoegd aangewezen.
_______________________________

9

VERSLAG BIJ HET ADVIES nr. 22 d.d. 19 mei 2003 betreffende
geslachtskeuze om niet-medische redenen
De lezer vindt hieronder het verslag van de werkzaamheden van de beperkte commissie. Men kon
niet tot een unaniem besluit komen. Drie uiteenlopende visies kwamen tot uiting, in vijf posities
die elk specifieke argumenten naar voor brengen.
Onder “Posities I en II” worden de visies weergegeven van de twee groepen leden van het Comité
die geslachtskeuze om ethische redenen moreel ontoelaatbaar achten. “Positie III” bevat de visie
van diegenen die geslachtskeuze toelaatbaar achten indien dit gebeurt met het oog op het tot stand
brengen van een evenwicht tussen beide kunnen in het gezin. “Positie IV” verdedigt een
prudentiële aanpak waarbij de toepassing van geslachtskeuze binnen het kader van het
gezinsevenwicht onder bepaalde voorwaarden toegelaten is. “Positie V” tenslotte, geeft de visie
weer van diegenen die de beslissing volledig aan de ouders overlaten.
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I. POSITIE I Ethische argumenten die leiden tot de afwijzing van geslachtskeuze om nietmedische redenen (GNMR) – type 1
I.1 Inleiding
Inzake GNMR zou men kunnen denken dat een argumentatie op grond van de gebrekkige
betrouwbaarheid van de beschikbare preconceptionele technieken volstaat om geslachtskeuze om
niet-medische redenen niet te aanvaarden aangezien deze technieken niet voldoende garantie
bieden. Een deel van de leden van het Comité is echter van oordeel dat dit niet het geval is. Wat er
antropologisch en ethisch op het spel staat door de mogelijke toepassing van deze technieken laat
niet toe een antwoord te geven dat enkel betrekking heeft op de huidige stand van zaken van de
technieken, maar dat met geen woord rept over de waarden, rechten en plichten die op het spel
staan en die eveneens gelden wanneer we het hebben over de toepassing van postconceptionele
methoden.
Daarom vereist de kwestie eerder een omstandig advies dat zowel berust op een filosofische
analyse van de werkelijkheid van de mens als op een kritische ethiek. Men moet inderdaad het
theoretische kader goed vatten waarin de begrippen identiteit, autonomie, kunne en (biologisch)
geslacht aan bod komen.
Sommige leden geven dus antwoord op de geslachtskeuze door argumenten ten gronde aan te
voeren uitgaande van een meer algemene en meer fundamentele vraagstelling die als volgt onder
woorden wordt gebracht: “Is het in het raam van een ouderschapsproject gerechtvaardigd de
identiteit van het kind vooraf te bepalen? Is het ethisch verantwoord – en in bevestigend geval, in
welke mate – om zich vooraf deze identiteit in te beelden of zijn kind te “prefigureren” en de
fundamentele kenmerken van zijn identiteit te kiezen en op te dringen?” Men voelt hier tegelijk de
theoretische en praktische dimensies van het probleem die betrekking hebben op de autonomie, de
integriteit en de waardigheid van de mens, die een absoluut respect verdient terwijl hij steeds zijn
oorsprong vindt in een ouderschapsproject dat hij zelf niet heeft gekozen.
I.2.
I.2.1.

Argumenten van filosofische aard
De paradox van de verwachting van het kind

Wanneer men zich buigt over de mogelijke legitimiteit en het ethisch karakter van GNMR moet
men twee fundamentele elementen identificeren die op gespannen voet met elkaar staan en een
soort paradox vormen. Enerzijds verplicht het gezond verstand ons toe te geven dat de invloed van
de ouders op hun kinderen enorm is: uiteraard is dit een biologische onvermijdelijkheid maar het is
ook een ethische verplichting aangezien deze “invloed”, binnen bepaalde limieten, noodzakelijk is
voor de ontwikkeling van de eigen identiteit van het kind. Anderzijds vertelt datzelfde gezond
verstand ons dat het kind volledig moet worden gerespecteerd, wat niet wegneemt dat het kind
recht heeft op opvoeding en opleiding. Bijgevolg moeten we beide volgende stellingen
tegelijkertijd aanhouden:
Ten eerste: als volwaardige “andere” moet het verwachte kind worden gerespecteerd in zijn
integriteit. Dit respect wordt vooral verwerkelijkt door bepaalde handelingen te weigeren. Het
respect voor het verwachte kind vereist dat de verwekkers een zekere beperking van hun
beheersing aanvaarden, wat onder meer het geval is wanneer ze, tot in zekere mate een plaats laten
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aan het toeval bij de verwekking van het kind. Op die manier wordt het geslacht dus bepaald door
een herschikking van chromosomen en dus niet door een ouderlijk of medisch verlangen.
Ten tweede: als volwaardige “andere” moet het verwachte kind tevens worden gerespecteerd in
zijn kwetsbaarheid. De menselijke biologische realiteit is immers van die aard dat de overleving en
de ontwikkeling van het kind afhankelijk zijn van anderen en dit gedurende een zeer lange periode
van biopsychologische ontwikkeling. Met andere woorden, het kind moet worden “verwacht” en
vervolgens worden ondersteund. Tijdens het verloop van het ouderschapsproject, de bevruchting en
de zwangerschap vormen de ouders zich een min of meer nauwkeurig beeld van het kind. Het kind
krijgt als het ware een “gezicht” in de verbeeldingswereld van de ouders.
I.2.2.

Wat bedoelen we met “zich vooraf een beeld vormen van het kind”?

Omtrent deze voorafgaande voorstelling van het kind moeten verschillende niveaus of types
worden onderscheiden. De psychologie, samen met de filosofie van de identiteit van de mens,
slagen erin de nodige min of meer bewuste, min of meer vrijwillige voorafbeeldingen te definiëren
die behoren tot de fundamentele structuur van het menselijke project en het ouderschapsproject in
het bijzonder: men moet een beetje “weten” wat men verwacht en wat men verlangt. Zo proberen
de psychologie, de pedagogie en de filosofie de aanvaardbaarheidsdrempels van deze denkbeeldige
voorafbeeldingen vast te stellen: uit respect voor de autonomie van het kind die zowel moet
worden ingevoerd als verdedigd, is men van oordeel dat sommige voorafbeeldingen verplicht zijn
vanuit een ethisch standpunt terwijl andere dan weer te verwerpen zijn, zoals blijkt uit hetgeen
volgt.
I.2.2.1. Een “uniek” kind verwachten of wensen.
Bekijken we eenvoudigweg het feit van de verwachting van een kind. De moeder of het ouderpaar
ontwikkelen noodzakelijkerwijs en tot op zekere hoogte, een bepaald beeld van hun kind ongeacht
of het bestaan van de “andere” nu wordt verwezenlijkt binnen een gewenst en succesvol
ouderschapsproject of binnen het bewustwordingsproces van een ongeplande en zelfs ongewenste
zwangerschap. Deze “prefiguratie” op het eerste niveau is elementair, gebeurt automatisch en
onvrijwillig. Ze ontwikkelt zich min of meer in functie van de psychologische karakteristieken
inherent aan elk individu en aan elk ouderpaar. Ze hangt eveneens af van de intensiteit van de
affectieve investering. Naast het natuurlijke genetische determinisme, spelen de culturele, sociale,
filosofische en spirituele context van de ouders eveneens een uitermate belangrijke rol bij deze
prefiguratie. We kunnen spreken over een fantasmatische prefiguratie van het toekomstige kind.
Vanuit ontwikkelingspsychologisch standpunt is deze voorafbeelding noodzakelijk voor het
ontluiken van het kind, zo het op een positieve wijze wordt “gewenst” en “verwacht”.
I.2.2.2. Elk “verwacht” kind is uniek
Zoals reeds aangehaald is deze elementaire voorafbeelding op paradoxale wijze noodzakelijk voor
de ontwikkeling van de identiteit van het individu of de persoon, terwijl elk kind dat zal worden
geboren, gedacht wordt als een uniek wezen. In deze hoedanigheid heeft elk kind – zelfs het kind
in wording – recht op erkenning en respect: dit uniek wezen is vrij en geroepen om zichzelf zoveel
mogelijk te ontplooien (zelfrealisatie).
I.2.2.3. Noodzakelijke, aanvaardbare en onaanvaardbare voorafbeeldingen
De psyche van het kind vormt zich niet ex nihilo, noch via het spel van de biologie alleen, maar
eveneens essentieel door het feit dat het door de ouders gewenst wordt. Hoe kunnen we een
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onderscheid maken tussen deze eerste noodzakelijke en legitieme voorafbeelding van het kind dat
zal geboren worden en de pogingen om één of meerdere wezenlijke elementen van zijn
toekomstige persoonlijkheid te manipuleren? Deze vraag is zeker niet meer uit de lucht gegrepen
aangezien dankzij de huidige genetische technieken sommige verlangens van de ouders kunnen
verwezenlijkt worden. Sommigen achten deze verlangens vandaag legitiem uit respect voor de
autonomie van diegenen die een kind wensen. Zoals in andere domeinen van het sociale leven moet
duidelijk bepaald worden of onze verlangens en onze handelingen wel in de richting van een
vermenselijking gaan of integendeel indruisen tegen de erkenning van de rechten van elke mens in
een democratie. Evenzeer als onze samenleving de universele rechten van de mens erkent en
radicaal ingaat tegen racistische ideeën en gedragingen, moet ze ook een duidelijke scheidingslijn
trekken tussen deze noodzakelijke, aanvaardbare en onaanvaardbare voorafbeeldingen die de
ouders aan het kind dat zal geboren worden kunnen opdringen.
I.2.3.

Het respect voor de uniciteit en de integriteit van elke mens

Concreet kan onze democratische samenleving uitgaan van de erkenning van de identiteit van een
menselijk individu. Deze wordt gevormd door een complex geheel van diverse elementen,
parameters en variabelen waarvan de structurering het onschendbare domein van de individuele
identiteit bepaalt. Hier duikt het existentialistisch thema van de menselijke “facticiteit” op,
aangezien elke mens uniek is vanuit zijn eigen situatie (historisch, sociaal, genetisch, familiaal,
enz.). Onder respect voor de persoon verstaat men nu juist het respect voor zijn individuele
kernidentiteit dat het criterium blijft om elke handeling, therapeutische, medische of
psychologische waarvan het individu moet genieten te beoordelen. Het genetisch patrimonium en
bijgevolg het biologische geslacht, behoren tot de onherleidbare elementen van deze identiteit,
zelfs al kunnen deze de hele persoonlijkheid, de vorm van het bestaan niet volledig bepalen.
Zonder voorstander te willen zijn van een “naturalistisch” reductionisme van het individu, moet
men toch toegeven dat de erkenning van de persoon in zijn onherleidbare uniciteit niet kan
afwijken van het verbod op sommige manipulaties. Bovendien vormt deze erkenning de hoeksteen
van een democratische samenleving. Ze verhindert dat de sterkeren de zwakkeren gaan domineren
en dat de sterkeren de zwakkeren gaan moduleren volgens hun eigen referentiemodel. Deze
erkenning verhindert m.a.w. de evolutie naar een nieuwe vorm van privé- of sociaal eugenisme.
Enkel om ernstige medische redenen zou men dit nog nooit vertoonde technologische geweld in de
geschiedenis van de Mensheid, nl. de mogelijkheid om te raken aan een basiselement van de
menselijke identiteit, kunnen toestaan.
Deze erkenning van het “biologische” aandeel is onontbeerlijk voor een realistische, nietidealistische opvatting van de mens. We kunnen dit het “aandeel van het lichaam” noemen.
Wanneer we de beslaglegging hierop toelaten, relativeren we meteen ook het belang ervan.
Sommigen – eventueel buiten de leden van het Comité – zijn geneigd te denken dat het biologisch
geslacht een zeer betrekkelijke, zelfs secundaire rol speelt bij de ontwikkeling van het kind. Deze
betwistbare opvatting sluit nauw aan bij een culturele stroming die een eenvoudige splitsing
nastreeft van het biologisch geslacht, de persoonlijke kunne en de sociale rollen. Vanuit deze
stelling zou men kunnen geloven dat elke vorm van seksisme achterhaald is, dat het biologisch
man- of vrouw-zijn niet meer bepalend zou zijn voor de ontwikkeling van een mannelijke of
vrouwelijke identiteit , noch voor de verwezenlijking van professionele en culturele mannelijke en
vrouwelijke rolpatronen.
Tegen een culturalistische, anti-naturalistische en uiteindelijk volkomen idealistische tendens in
(het lichaam wordt “weggegomd” evenals de facticiteit van de mens) moet men erkennen dat de
biologische kenmerken, die (uiteraard altijd “geleefd” worden in een culturele context) een cruciale
betekenis behouden. Vandaag de dag wordt dit bevestigd door de ontwikkeling van de predictieve
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genetische tests. Bijgevolg moet men erkennen dat het biologisch substraat een bepalend element
vormt van de dynamische identiteit en de belevingswereld van het kind. In deze context is het
biologisch geslacht van doorslaggevend belang. Het geslacht speelt immers een rol in de
biografische geschiedenis van het kind dat zich met een bepaalde seksuele identiteit zal associëren
zonder er volledig mee samen te vallen. Het biologisch kenmerk blijft dus een onherleidbaar feit en
bijgevolg een essentieel element van elk mens, die zich altijd moet ontplooien met dit niet-gekozen
gegeven. In tegenstelling tot de educatieve keuzes van de ouders die tamelijk omkeerbaar zijn en
die door het kind kunnen worden betwist, is de geslachtskeuze genetisch onomkeerbaar. Het willen
bepalen van het geslacht van het toekomstige kind krijgt bijgevolg het karakter van een autoritaire
ingreep op een cruciaal kenmerk van de persoonlijke identiteit. Deze ingreep gaat veel verder dan
al datgene waarmee onze westerse samenleving ooit werd geconfronteerd.
I.2.4.

Vrijwillige bepaling van het geslacht van het kind en andere vormen van
“inbeslagneming”

Als men het beslag dat ouders eventueel willen leggen op het bepalen van het geslacht van hun
kind, vergelijkt met andere vormen van voorafbeeldingen of “inbeslagnemingen”, dan wordt het
unieke karakter van deze ingreep zonneklaar.
We denken in de eerste plaats aan het project om het leven te schenken aan een kind. Is dit niet het
fundamentele niveau? Vanuit ontologisch oogpunt is het ouderschapsproject om het leven te
schenken aan een kind nog meer bepalend voor het kind, maar de structuur zelf van het project
moet verhinderen dat men zich het gewenste kind gaat toe-eigenen. Het bijzondere karakter van dit
project is immers dat het een opening inhoudt voor het project van het kind “als individu”, zoals
het zal zijn (hierbij willen we geen afbreuk doen aan de mogelijkheid om op legitieme wijze
sommige levensvormen uit te sluiten die worden getekend door een ondraaglijke pathologie die de
kwaliteit van het bestaan tenietdoet). En hierin vinden we de paradox terug van het
ouderschapsproject: tegelijk voorwaarde van de mogelijkheid om het leven te schenken aan een
kind en “terughoudendheid” om te raken aan het kind dat niet aan zijn ouders zal toebehoren. Elk
kind dat zal geboren worden, werd ontworpen als radicaal anders, uniek en “onaantastbaar”. Er is
tegelijk de opleidings-, opvoedings- en onderhoudsplicht en het verbod op inbeslagneming of op
modellisering van het kind in overeenstemming met een ideaal buiten het kind om.
Of om het in filosofische bewoordingen te zeggen: de paradox van het ouderschapsproject is de
“alteriteitsthesis”. In een op redelijkheid steunend bestaan valt de vrijheid vaak te verkiezen boven
het toeval en in de meeste relaties tussen mensen, staan vrijheid en autonomie borg voor de
erkenning van de andere en voor de rijkdom van de band met die andere. Het ouderschapsproject
vormt daarentegen een volkomen unieke intersubjectieve situatie aangezien het leven zal schenken
aan een derde. Wat dat betreft is de situatie verschillend van deze waarin een echtgenoot of een
adoptiekind wordt gekozen. De autonomie ligt hier in de keuze om zich voort te planten, maar niet
in de bepaling van de toekomstige mens die zo tot het bestaan geroepen wordt – behalve in het
geval van een belangrijke medische indicatie. Vanuit dit ethisch standpunt is het niet nodig om
voor de beperking van de ouderlijke autonomie te verwijzen naar een theologisch model van
goddelijke of providentiële schepping. De beperking is volkomen gerechtvaardigd op grond van
het respect voor het anders-zijn van de andere dat bepaald wordt door het toeval en niet door een
wilsuiting.
In het licht van wat voorafgaat is geslachtskeuze om niet-medische redenen ethisch
onaanvaardbaar. Indien er geen uitzonderlijke reden bestaat die dit rechtvaardigt, kan er bij
geslachtskeuze geen sprake meer zijn van een volstrekt respect voor het kind.
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I.3.

Andere argumenten om GNMR af te wijzen

Naast de argumenten die rechtstreeks betrekking hebben op de plichten m.b.t. de identiteit van de
mens, kunnen andere argumenten worden aangevoerd en dit op verschillende niveaus.
I.3.1.

Instrumentalisering van het kind

Het gebruik van geslachtskeuzetechnieken heeft voor gevolg dat de kinderen niet meer worden
“verwelkomd”, maar worden “gekozen” volgens criteria buiten hen om. Dit komt neer op een
relatieve instrumentalisering van het kind waarbij het risico bestaat op een ontkenning van zijn
autonomie en zijn vrijheid. Vanuit een positieve benadering heeft het “welzijn” van het kind
voorrang boven de subjectieve verlangens van de ouders. Vanuit een negatieve benadering wordt
het principe van de autonomie van de ouders beperkt door de autonomie en de belangen van het
kind: de keuzes van de ouders m.b.t. hun kind mogen niet enkel ingegeven worden door hun eigen
narcistische verlangens. In de praktijk leidt deze denkwijze tot de afwijzing van GNMR: want hoe
kunnen ouders trouwens uitmaken of hun toekomstig kind een man of een vrouw wilde worden?
En in de mate dat ze dat niet kunnen uitmaken, hoe kunnen ze zich dan het recht toe-eigenen om
hun keuze aan dit kind op te leggen?
I.3.2.

Een vanuit psychologisch oogpunt onaanvaardbare ouderlijke autonomie

Het verlangen om het geslacht van het verwachte kind te bepalen, kan men zelfs vanuit een
radicaal vrijheidsideaal niet rechtvaardigen. In deze context beslist een individu immers voor een
ander individu over de structurele eigenschappen die dat andere individu zal bezitten. Ten gronde
gaat het vrijheidsbegrip nooit zover dat het ook impliceert dat men schade aan anderen mag
berokkenen. Zelfs de meest verregaande vrijheidsethiek aanvaardt als uiterste grens het principe
van het niet-schaden. Welnu, de vaststelling dat anderen zijn of haar geslacht hebben bepaald, zou
nefaste gevolgen kunnen hebben voor de latere ontwikkeling van de eigen identiteit. De almacht
van een derde maakt het individu immers volledig afhankelijk van diens almachtsideeën en beperkt
zijn mogelijkheden om vrij zijn ontwikkelings- en groeiproces verder te zetten. Zolang men in de
context blijft van beïnvloedingsmechanismen, gaat het nog niet om structurele schade. Maar vanaf
het ogenblik dat de seksuele identiteit, het uiterlijk en de karakterbepaling worden beoogd, is er
wel degelijk sprake van structurele schade.
We merken op dat geen enkel bestaand wetenschappelijk gegeven voorhanden is dat het bewijs
levert van het niet-schadelijke karakter van geslachtskeuze bij het betrokken kind. Zo weet men
ook niets over de eventuele gevolgen voor de andere kinderen binnen het gezin waarvan het
geslacht niet werd geselecteerd en die zich het slachtoffer zouden kunnen voelen (ongeacht of dit
nu werkelijk zo of ingebeeld is) van een discriminatie – aangezien zijzelf niet van het “goede”
geslacht zijn dat uiteindelijk voor het latere kind werd gekozen. Het gebrek aan gegevens maakt het
onmogelijk om over te gaan tot psychologische speculaties over de vermeende voordelen voor het
kind waarvan men het geslacht kiest. Omzichtigheid is dus noodzakelijk. Indien men van oordeel is
dat ouders die “ontgoocheld” zijn over het geslacht van hun kind, geneigd zullen zijn dit laatste
minder goed te behandelen dan worden hun menselijkheid en hun verantwoordelijkheidszin als
ouders onmiddellijk in vraag gesteld. Een dergelijk gedrag kan echter nooit toelaten dat we
geslachtskeuze zouden dulden. Niets rechtvaardigt dat deze tekortkomingen aanleiding geven tot
een positieve regel. Tot slot zou het naïef zijn te denken dat een kind met het gewenste geslacht
meteen ook een kind is waarvan men “houdt”… De praktijk bewijst verder het pathogeen karakter
van situaties waar kinderen worden erkend om alles, behalve om zichzelf.
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I.3.3.

De illusie van het perfecte kind, of tenminste het kind “op maat”

Het advies heeft enkel betrekking op de geslachtsselectie van het toekomstige kind. Maar andere
kenmerken, die min of meer de persoon van het kind bepalen, zouden kunnen worden geselecteerd:
de kleur van de ogen, de lengte, het haar, enz. Toegegeven, het biologisch geslacht is zeker een
fundamenteler element dan deze laatste karakteristieken. Maar waarom zou men geslachtskeuze
wel toelaten en andere keuzes niet, wanneer de techniek het mogelijk zal maken ? De illusie van
het perfecte kind beheerst reeds langer dan vandaag onze tijdsgeest; ongunstige prenatale diagnoses
monden hoe langer hoe vaker uit in een verzoek om zwangerschapsafbreking. Ook hier werden de
grenzen verlegd: het gaat niet langer meer om letale aandoeningen. Zelfs kinderen met lichte
handicaps worden niet makkelijk meer getolereerd in een samenleving waar geen ruimte is voor
lijden en zwakheid. Deze illusie maakt vanzelfsprekend deel uit van de enorme verwachtingen die
ouders aan hun kinderen opleggen. Dankzij de medische technologie kunnen sommige
verwachtingen “op verzoek” worden ingelost. De geslachtskeuze om niet-medische redenen is
hiervan een sprekend voorbeeld.
De gedachtegang die leidt tot een weloverwogen en ethisch verantwoorde kinderwens volgt de weg
van een zwangerschapswens naar een kinderwens. Deze kinderwens blijft beladen met
verschillende fantasiebeelden, voorkeuren en weerstanden (die deze kinderwens enerzijds mogelijk
maken en anderzijds kunnen belemmeren). Toch lijkt de kinderwens zich te ontwikkelen tot een
keuze voor het kind wiens recht op integriteit erkend wordt, m.a.w. zijn recht op een eigen bestaan,
een eigen persoonlijkheid en een eigen toekomst enz., en dus niet als iemand die de onvervulde (en
onvervulbare ?) wensen van de ouders moet inwilligen. Idealiter ontsnapt het kind uiteindelijk – en
gelukkig maar – aan al deze possessieve invloeden. Geen enkele anticipatie maakt het mogelijk
zich een volledig beeld te vormen van het kind. Het kind is menselijkerwijs niet-herleidbaar en
zoals de filosoof P. Kemp het formuleert, het is onvervangbaar.
Elk paar heeft misschien de neiging het kind te beschouwen als zijn schat of zelfs zijn
”investering”. Op grond van zijn anders-zijn blijkt het kind echter een gebiedende en tegelijk
smekende uitnodiging te zijn tot respect en zelfverloochening. Het kind vraagt om zich te
ontwikkelen in het perspectief van een zo “zinvol” mogelijk mens-zijn. Ouders die hun kinderen
dit ontzeggen, vervallen in possessief gezag en ontnemen aan hun kind de kansen op een
waarachtig menselijk geluk. Kinderen beantwoorden immers nooit aan een vooropgestelde
planning. Ze kunnen er zowel in positieve als in negatieve zin van afwijken. Elk kind heeft altijd
iets dat niet-identificeerbaar is, een niet-herleidbare particulariteit volledig eigen aan het kind. Dat
is nu juist de ervaring van het kind dat het – ongeacht de wijze waarop het zich uit – door zijn
aanwezigheid, zijn ouders aanspoort om het te aanvaarden en ervoor te kiezen om wat het is.
I.3.4.

De illusie van het “perfecte” gezin

Men zou zich vragen kunnen stellen over het begrip gezinsevenwicht dat het recht op
geslachtskeuze zou verrechtvaardigen en meer bepaald over de harmonie of de evenwichtige
verdeling van de geslachten van kinderen binnen een en hetzelfde gezin. Het beeld is sterk
cultureel gekleurd door onze westerse samenlevingen en verwijst naar socio-economische
maatstaven eerder dan naar de menselijke ervaring. Bijgevolg lijkt het criterium dat de ouderlijke
autonomie zou kunnen matigen ongeschikt te zijn en niet in staat te zijn een daadwerkelijke
controle uit te oefenen op de toelatingsvoorwaarden voor geslachtskeuze.
Overigens is het unanieme verlangen van de ouders ongetwijfeld fictie: hoe moet men immers de
meningsverschillen beslechten met betrekking tot het te kiezen geslacht of met betrekking tot het
maken van een keuze?
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I.3.5.

Effectieve druk op de vrouw

Niemand zal ontkennen dat vandaag de dag in alle culturen verschillende vormen van discriminatie
tussen geslachten voorkomen: achter de gewone persoonlijke voorkeuren gaan vaak nog
hardnekkige impliciete culturele clichés schuil. Sommige culturen houden er zelfs een
ondubbelzinnig discriminatoir gedrag op na dat overigens wordt gedoogd: in vele landen zal een
vrouw een zoon moeten baren om haar positie van echtgenote te behouden. Telkens is het de
vrouw die in de eerste plaats gebukt zal gaan onder de druk van de samenleving, de stam of het
gezin. Telkens opnieuw zal de vrouw de soms zware nadelen moeten ondergaan van de
selectietechnieken (noodzakelijke IVF of zelfs zwangerschapsafbreking). Het ethisch argument van
het respect voor het individu slaat dus niet enkel op het kind – waarvan men het geslacht zouden
willen bepalen en dus een belangrijk deel van de identiteit – maar ook op zijn moeder en, zoals
hierboven aangehaald, op de andere kinderen binnen een en hetzelfde gezin.
I.3.6.

De kwestie van de gebruikte technieken

Naast de argumentatie ten gronde, stelt zich het probleem van de gebruikte middelen voor
geslachtsselectie. De preconceptionele technieken zijn niet alleen onvoldoende betrouwbaar. Het
gebruik van de preïmplantatie genetische diagnostiek (waarbij embryo’s van het ongewenste
geslacht niet worden teruggeplaatst) of van de prenatale diagnostiek (waarbij de zwangerschap
wordt afgebroken voor een noodsituatie) kan niet worden gerechtvaardigd aangezien deze
methodes een enorme wanverhouding doen ontstaan tussen het medisch middel en het gewenste
doel.
Vooral bij het gebruik van de preïmplantatie genetische diagnostiek zonder medische indicatie –
wat uitdrukkelijk verworpen werd in advies nr. 6 van 8 juni 1998 van het Raadgevend Comité,
betreffende de ethische normen voor de optimalisering van het aanbod en van de werkingscriteria
van de centra voor in-vitro fertilisatie –stelt zich de vraag of collectieve middelen wel kunnen
worden aangewend om een “persoonlijk” verzoek te financieren, dat door sommige leden van het
Comité als een “luxe” wordt gekwalificeerd, los van het onethische karakter ervan. Zelfs diegenen
die geslachtsselectie toelaten in het raam van het gezinsevenwicht hebben er niet noodzakelijk een
positieve kijk op en bevelen meestal ook niet aan dat ze door de sociale zekerheid zou worden
gefinancierd.
I.4.

Besluit

Elke mens heeft recht op een eigen identiteit waarover de anderen geen enkele zeggenschap
hebben. In het licht van de wezenlijke positieve waarde van de erkenning van de integriteit, van de
uniciteit en de originaliteit van het kind is het antropologisch en ethisch onaanvaardbaar dat de
techniek van de geslachtskeuze om niet-medische redenen wettelijk wordt toegelaten. In
tegenstelling tot een medische indicatie die betrekking moet hebben op het kind zelf, zou elke nietmedische reden – zelfs al is deze weloverwogen (bv. het geslachtsevenwicht binnen het gezin) –
leiden tot een instrumentalisering van het kind. Het kind wordt een object in handen van
volwassenen. Reeds vóór zijn geboorte en met een zo goed als absolute willekeur beslissen deze
laatsten over een cruciaal element van zijn identiteit. De wettiging van GNMR zou dan eerder
gericht zijn op het waarborgen van de vrijheid van volwassenen en de verwezenlijking van hun
wensen en opinies (bv. m.b.t. gezinsevenwicht of de toekomst van het kind), zonder rekening te
houden met de uniciteit en het welzijn van het kind zelf.
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II. POSITIE II : Ethische argumenten die leiden tot de afwijzing van geslachtskeuze om nietmedische redenen (GNMR) – type 2
II.1. Inleiding
II.1.1. Een nog nooit vertoonde en belangrijke inzet.
De wens van ouders of van een grotere groep (geslacht, clan, gemeenschap) om één of meer
afstammelingen voort te brengen met een vooraf bepaald geslacht, is zeker heel courant.
Bovendien zijn de motivaties ervoor heel verscheiden en zonder twijfel even oud als de mensheid
zelf. De pogingen op allerlei gebied om deze wens te realiseren, dateren niet van vandaag, maar de
technologische en wetenschappelijke, sociale en culturele ontwikkelingen die zich heden ten dage
voordoen veranderen deze klassieke situatie grondig.
Dit standpunt heeft als vertrekpunt dat men twee praktische aspecten au sérieux neemt en evalueert
in de bepaling door anderen van het geslacht van toekomstige mensen. Het gaat hier enerzijds over
het feit dat dit nog nooit vertoond is en anderzijds over het mogelijk belang van de impact die dit
heeft op de individuele en collectieve manier waarop we ons menszijn begrijpen en waarop we als
mensen leven.
II.1.2. Voorgestelde ethische attitudes
Deze mogelijkheid kon natuurlijk gedurende al die tijd nog niet onderworpen worden aan toetsing
door middel van onze ervaringen, noch aan debat of verificatie waardoor "welafgewogen" ethische
normen en beoordelingen zouden kunnen gestabiliseerd en universeel worden. Zowel bedenkingen
over, als praktijk zijn nieuw. Inzicht in deze problematiek en beoordeling ervan dienen dus
vooreerst met een zekere perplexiteit en open bevraging bejegend te worden, om achteraf ontleed
te worden binnen een ruimere context, nl. binnen de relatie tussen verwekkers en verwekten,
binnen de geslachtelijke lichamelijkheid, binnen de familiale en socio-culturele context.
II.2. De structuur van het verwekken
II.2.1. Verwekken / verwekt worden: een permanente structuur
Praten over het geslacht van "kinderen die nog moeten geboren worden" beperkt de inzet van de
problematiek tot wat er op het spel staat in geval van voortplanting en opvoeding. Kinderen
worden volwassen. Het resultaat van beslissingen van de verwekkers in verband met het geslacht
van hun kinderen is dus het bestaan van mensen van een bepaald geslacht. De praktijk waar we ons
moeten over uitspreken bestaat er dus in, gezien vanuit dit standpunt, dat het geslacht van
toekomstige mensen bepaald wordt. Men dient deze techniek te interpreteren in het kader van een
bestaansstructuur die heel specifiek is en die erin bestaat dat een menselijk wezen niet aan de basis
ligt van zijn eigen oorsprong maar dat een mens verwekt wordt door anderen.
- Deze verwekkende structuur is complex. Biologische, genealogische, vormende en educatieve
dimensies spelen een rol (niet alleen op familiaal gebied maar ook op sociaal gebied). Deze
verschillende dimensies kunnen op verschillende manieren geïntegreerd worden. Denken we maar
aan adoptie, verschillende gezinsmodellen of medisch begeleide bevruchting enz.
- Deze structuur is definitief en permanent. Ze beperkt zich niet tot relaties op gebied van
voortplanting en opvoeding maar conditioneert blijvend de identiteit en het fysieke, psychische,
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existentiële en biografische levenspad van de betrokken personen.
- Deze structuur heeft niet alleen betrekking op individuën maar speelt ook een rol in de relaties
tussen generaties en geslachten en dit niet alleen op familiaal maar ook op sociaal en cultureel vlak.
Om dit complexe karakter te respecteren, spreken we hier, ondanks het feit dat het om een moeilijke
terminologie gaat over een verwekkende structuur of relatie en niet uitsluitend over voortplanting
en/of opvoeding. We spreken dus ook van verwekkers (en niet van voorgeslacht, voorouders of
ouders) en van verwekten (en niet van kinderen of kroost).
II.2.2. Binden/Lossen: ambiguïteit van het verwekken.
Deze verwekkende structuur wordt trouwens gekenmerkt door een fundamentele ambiguïteit: ze
bindt en lost tegelijkertijd. Van de kant van de verwekkers gaat het enerzijds om "kinderen maken",
dit wil zeggen ze plannen, ze laten komen en ze determineren (bewust en onbewust). Maar
tegelijkertijd, is het verwekken van mensen ook ontdekken, ontvangen en "te maken hebben met"
wezens die "komen" tot hen die ze verwekt hebben en die, van in het begin en in steeds toenemende
mate, hun eigen leven maken. En anderzijds gaat het om verwekt worden, zelf niet aan de basis
liggen van z'n eigen oorsprong. Meer bepaald wordt men oorspronkelijk "gemaakt" door anderen
en dit alles op definitieve en permanente basis, maar tegelijkertijd moet men zelf, en door zichzelf,
tot ontwikkeling komen.
Het verkrijgen van inzicht in onszelf wordt geconditioneerd door de manier waarop we het
verlangen, het project en de opinie van onze verwekkers over ons waarnemen, inbeelden of
fantaseren. In dit kader biedt de klinische psychologie, meer bepaald de familiale kliniek en de
kliniek der neurosen, ons ontelbare bewijzen van het belang van de verhouding ("reëel", imaginair
of symbolisch) van een individu tot zijn verwekkers in het wordingsproces van dat individu. Meer
bepaald tonen deze klinische wetenschappen aan dat de mogelijkheid van een individu om zichzelf
een identiteit aan te meten en om verlangens te ontwikkelen, progressief ontwikkeld wordt
uitgaande van de vaak moeilijke verhouding met de figuur van de verwekkers -en vooral met hun
verlangen naar de verwekten toe, - hoe belastend en vervreemdend ze ook kunnen overkomen.
Wanneer men rekening houdt met de inzet en de ambiguïteiten inherent aan het
verwekkingsproces, refereert het hier ingenomen standpunt naar de grote gangbare ethische
overtuigingen van onze cultuur: 1) de verwekking is slechts echt humaniserend d.w.z. ethisch
positief als ze, zoveel mogelijk, plaatsgrijpt en beleefd wordt als een proces waarbij de verwekten
toegang hebben tot de ontwikkeling van hun eigen capaciteiten en tot autonomie, tot het
ontwikkelen van een eigen identiteit en een open levensgeschiedenis, dus tot de verwerkelijking van
een statuut van gelijkheid. Samenvattend kan men stellen dat de macht van de verwekkers op de
verwekten dient omgevormd te worden tot verantwoordelijkheid naar hen toe. 2) De uitoefening
van seksualiteit en de beleving van familiale relaties doen beroep op de meest persoonlijke
verantwoordelijkheid. De sociale regelgeving ervan, ook al lijkt ze manifest onvermijdelijk, dient
dan ook met de allergrootste voorzichtigheid te gebeuren.
II.2.3. Verwekt worden als geslachtelijk lichaam
Wat hier bevraagd wordt, is het bepalen van een belangrijk lichamelijk kenmerk, te weten
het biologisch geslacht. We situeren hier dit kenmerk in de context van de geslachtelijke
lichamelijkheid van het menszijn.
Het menselijk lichaam is enerzijds een werkelijkheidsgegeven, voorwerp van kennis en
interventies, maar het is tevens een lichaam dat beleefd wordt, d.w.z. dat gevoeld, geïnvesteerd,
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begrepen en gefantaseerd wordt, een lichaam waarmee gehandeld wordt. Voor iedereen is zijn
lichaam, hijzelf. Het is zijn lichamelijke zelf. Van de mogelijkheid om zijn lichaam te kunnen
beleven als zijn eigendom hangt vooreerst de zelfidentificatie af als een wezen met een eigen
identiteit dat zelf kan handelen en als zichzelf kan bestaan. Het zich toe-eigenen van zijn lichaam
gebeurt niet automatisch. Het is het gevolg van een progressief proces dat zich onder andere
afspeelt in relatie met anderen en afhangt avn de manier waarop anderen ons lichaam bekijken en
ernaar verlangen.
De seksualiteit speelt een heel beslissende rol in het geïncarneerde bestaan en is als het ware
de ziel van het lichamelijk leven. Ze is niet zomaar een eenvoudige, welbepaalde biopsychische
functie maar een globale manier van zijn. Seksualiteit valt niet te herleiden tot de biologische
seksuele identiteit en wordt er niet mechanisch door bepaald maar ze is er in geworteld en wordt er
in zeer sterke mate door geconditioneerd. Bovendien is de seksualiteit geworteld in het verlangen,
waar ze de bevoorrechte uitdrukking van is. En het verlangen opent de weg naar de anderen, naar
onszelf, naar de wereld, naar het lichaam en naar de tijd. Voor iedereen is het zich toe-eigenen van
zijn verlangen essentieel om te komen tot een persoonlijke identiteit en levensgeschiedenis. Maar
naast fundamentele opening is seksualiteit ook beperking en voorbeschiktheid: er zijn verschillende
manieren om zich seksueel op te stellen naar de wereld, naar anderen en naar zichzelf toe.
Samenvattend: de seksuele identiteit is dus geen secundair of extern kenmerk. De
seksualiteit bepaalt op structurele wijze de identiteit en de levensgeschiedenis van elkeen.
II.2.4. Eerste evaluatie van geslachtsbepaling in de context van de verwekkende relatie
Welke richting neemt de eventuele bepaling van het geslacht van verwekten door de
verwekkers in deze drievoudige context (de verwekkende structuur, het lichaam, de seksualiteit)?
1. Vooreerst en erg veralgemenend, is het overduidelijk dat de geslachtsbepaling de macht van de
verwekkers over de verwekten accentueert. Er zijn aan deze veranderde houding twee aspecten:
voor de verwekkers kan dit betekenen dat hun keuzemogelijkheden vergroten en bijgevolg dat hun
vrijheid toeneemt. Maar deze eventuele toename van hun vrijheid gaat gepaard met de uitbreiding
van de macht van de enen op de anderen. Deze macht kan natuurlijk worden uitgeoefend met heel
verschillende bedoelingen, o.m. met de bedoeling om de ontplooiing van toekomstige wezens te
bevorderen. Maar in alle gevallen, legt het de nadruk op de "binding" door de voorbeschikking van
verwekten door verwekkers, waardoor het "loskomen" beperkt wordt en waarschijnlijk moeilijker
wordt. De onafhankelijkheid van de verwekten ten opzichte van de verwekkers komt aldus in het
gedrang.
2. Deze verandering wijzigt fundamenteel de toegangsmogelijkheden van de verwekten tot een
eigen identiteit en tenslotte tot het verwerven van een echte autonomie. Want het is het lichamelijk
bestaan, in zijn seksuele identiteit en dynamiek, dat aldus bepaald wordt door een verlangen dat
buiten de persoon zelf ligt. Hier zou dan ook sprake zijn van een heel speciale binding: de
aanwezigheid, lichamelijk ingeschreven en determinerend, van een uitwendig verlangen binnen
datgene dat rechtstreeks gerelateerd is met het verlangen, de identiteit en de levensgeschiedenis van
een persoon, namelijk zijn geslacht. Dit betekent dat bij de uitoefening van zijn verlangen door een
persoon, dit verlangen minstens doorkruist zou kunnen worden door het op de achtergrond
aanwezige verlangen van een andere, wiens verlangen meespeelt in het zijne. Deze situatie zou
ervoor kunnen zorgen dat het proces van toe-eigening van het eigen zelf moeilijker verloopt. Hoe
kan men zichzelf zijn zonder dat men zich thuis kan voelen in zijn eigen lichaam? En hoe kan men
zich thuis voelen in zijn eigen lichaam als zijn geslacht met opzet bepaald werd door anderen?
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3. Deze risico's lijken nog groter te zijn wanneer men de rol onder ogen neemt die de seksualiteit
speelt in de verwekkende relatie. Enerzijds is seksualiteit (en dat is evident!) dat wat toelaat aan de
verwekkers om te verwekken. Seksualiteit is dus wat de enen en de anderen vastlegt in hun
respectievelijke en asymmetrische posities. Maar aan de andere kant, door zich hun seksualiteit toe
te eigenen, kunnen de verwekten deze asymmetrie relativeren doordat zij zelf kunnen verwekken en
op gelijke hoogte met hun ouders komen. Iedereen weet dat het komen tot seksuele activiteit
radicaal de betekenis van de relatie ouders/kinderen verandert door als het ware hun gelijkheid te
"poneren" ondanks hun asymmetrische positie op genealogisch vlak. Deze toegangsweg tot
gelijkheid en onafhankelijkheid is symbolisch beslissend. Die toegang zou zonder twijfel veel
minder significant worden wanneer de seksualiteit van de ene geprogrammeerd wordt door de
anderen. Men kan niet uitsluiten dat dit programmeren, subjectief of objectief, een vervorming van
de verwekkende relatie zou kunnen betekenen. Dit zou immers kunnen betekenen dat er een
structurele of definitieve overheersing van de verwekkers op de verwekten zou ontstaan in een
domein dat normaliter een symbool is voor hun gelijkwaardigheid.
Rekening houdend met de eerder gebrachte analyses, kan men over het algemeen redelijkerwijze
vermoeden dat het bepalen van het geslacht van mensen door anderen zeer waarschijnlijk: (a) een
bijkomende moeilijkheid zal uitmaken om tot een eigen lichaam, tot een eigen seksualiteit en tot
een eigen identiteit te komen en dus (b) een ernstige bedreiging voor hun integriteit zal vormen.
Het begrip integriteit is een klassiek gegeven in de ethiek en meer bepaald in de medische ethiek.
Het betekent de eenwording en het zich toe-eigenen van wat beleefd werd - op fysiek, psychisch en
existentieel vlak - waardoor iemand "zichzelf" wordt en zelf de fundamentele elementen van zijn
bestaan leeft.
Bovendien zou het gewild vooraf bepalen van het geslacht van iemand waarschijnlijk
problemen geven met en een obstakel vormen voor zijn kansen om tot autonomie te komen.
Enerzijds leidt dit feit inderdaad tot een vermindering van het veld van wederzijdse
onafhankelijkheid dat door het toeval, door de genetische loterij, wordt geplaatst tussen verwekkers
en verwekten. Anderzijds, en dit vooral in een globale context van een sterke toename van de
mogelijkheden om het verwekken kunstmatig te laten verlopen, loopt men het risico met het vooraf
bepalen van het geslacht dat de verwekte zich niet ervaart als een persoon die zijn eigen bestaan
actueel en potentiëel autonoom leidt, maar als het resultaat van eenvoudige determinaties die
geregeld werden buiten zijn eigen bestaan. Een dergelijk zelfbeeld zou kunnen leiden tot een
gebrek aan vertrouwen in zijn mogelijkheden om zich te ontwikkelen en eigen
verantwoordelijkheden op te nemen. En dit zelfvertrouwen is nu juist een fundamentele voorwaarde
om tot echte autonomie te komen.
II.3. In een familiale en socio-culturele context geplaatst
De voorstanders van geslachtskeuze vinden dat, als er risico's verbonden zijn aan deze keuze, die
vooral te vinden zijn in het eventueel aanwezige seksisme in de verlangens van de ouders of in het
sociaal milieu. Deze overdenking moet kritisch rekening houden met de vragen die hiertoe kunnen
leiden en die geworteld zijn in een familiale en socio-culturele context.
II.3.1. De bedoelingen van de ouders
In de discussie brengt men de rol naar voren van de intentie van de ouders (seksisme, overdreven
verwachtingspatroon of juist in tegenstelling daarmee bezorgdheid voor het zich ontplooien van het
kind). Het is trouwens om er zeker van te zijn dat er een welbepaalde intentie van de ouders is (niet
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seksistisch), dat bepaalde leden van het Comité die voorstanders zijn van geslachtskeuze om nietmedische redenen een minimaal criterium van familiaal evenwicht opleggen.
Aangezien dit standpunt uitvoerig besproken wordt in andere stellingnamen, beperken we ons hier
tot drie tegenwerpingen.
a) Noch een raadgevende structuur (tenzij die zwaar genoeg is wat in tegenstelling zou zijn met de
wil om de autonomie van de voortplanting van de ouders te respecteren), noch zelfs een restrictieve
clausule genre criterium van familiaal evenwicht, zijn in staat om veel vertrouwen te geven in de
"gezonde" ouderlijke bedoelingen, bewuste en (vooral) onbewuste.
b) De te vermijden risico’s hangen minstens evenveel af van de intenties van de ouders als van de
min of meer imaginaire interpretatie van de verwekten over de verlangens van de ouders. De
problemen die men merkt in heel wat adoptiegevallen, tonen aan dat de beste bedoelingen ter
wereld niet volstaan om soms ernstige problemen te voorkomen. Deze problemen hebben hier
betrekking op die verwekten die het gevolg zijn van predeterminatie. Hoe bijvoorbeeld uitsluiten
dat ze zichzelf zien als niet aanvaard voor wie ze zijn maar omdat ze bepaalde kenmerken vertonen?
Of, in het geval van pre-implantatietechnieken (en nog meer bij prenatale technieken) dat ze niet in
zich de schaduw dragen van de embryo's (of foetussen) die werden opzij geschoven om plaats te
maken voor hen? Deze problemen kunnen ook een rol spelen voor hun broers en zussen. Hoe
vermijden dat in bepaalde gevallen de broers of zussen er van uitgaan dat zij niet het "goede"
geslacht hadden of dat zij niet het voorwerp uitmaakten van een even intens ouderlijk verlangen als
dat naar kinderen met een vooraf gekozen seksuele identiteit? Men riskeert in elk geval dat de
problemen verveelvoudigen.
c) Tenslotte en vooral worden de intenties van de ouders en de interpretatie ervan door de
verwekten in ruimte mate geconditioneerd en bepaald door de sociale en culturele beeldvorming
van de verhoudingen tussen generaties en geslachten. Het getuigt van veel illusies om te geloven
dat men vanuit individueel oogpunt de drijfveren, de motivaties en de betekenis van een daad en/of
van de gevolgen ervan kan beheersen. Daarom zal het begrip en de evaluatie van het bepalen van
het geslacht enkel ontsnappen aan een abstracte benadering als men deze praktijk opnieuw in zijn
cultureel en sociaal kader plaatst.
II.3.2. De sociale en culturele verwachtingen ten opzichte van het gezin
De aandacht die zich uitsluitend richt op seksistische drijfveren laat zonder twijfel nog andere
bepalende socio-culturele factoren in het duister. Nochtans zijn die even problematisch. Onze
culturele situatie is gekenmerkt door een groeiend individualisme. Eén van de aspecten van dit
individualisme is dat functies die normaal door het bredere sociale milieu worden vervuld,
teruggebracht worden naar persoonlijke relaties en individuën en aldus als het ware geprivatiseerd
worden. In deze context wordt overmatig veel verwacht van het familiale milieu. Meer bepaald
worden ouders overmatig verantwoordelijk gesteld voor de voorwaarden tot zelfontplooiing van
hun kinderen. Bovendien is, in een situatie waarin het traditionele gezinsmodel steeds meer
legitimiteit verliest, het principe van gelijkheid van de geslachten zonder twijfel het enige principe
uit de seksuele en familiale ethiek dat zonder contestatie erkend wordt. Men kan dan ook aannemen
dat in die dubbele sociale en culturele logica ouders zouden kunnen denken dat ze in het gezin zelf,
voor hun zelfontplooiing en die van hun kinderen, voor seksuele diversiteit moeten zorgen.
Seksuele diversiteit die men echter op heel natuurlijke wijze terugvindt in het sociale leven.
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II.3.3. Het culturele belang van GNMR en van het criterium van vernieuwd familiaal
evenwicht
Indien publiek gevestigd, is het binnen de context van de vereisten voor een "goed" gezin dat het
criterium van het familiaal evenwicht onvermijdelijk zijn concrete betekenis zou krijgen. In de
overtuiging van zij die het voorstellen, is er een restrictieve grens aan de ouderlijke wensen voor
GNMR. Maar dit perspectief is heel abstract en houdt geen rekening met de sociale betekenis van
een dergelijk principe. Vooreerst gaat het hier over een welbepaald waardeoordeel dat een
normatieve functie heeft: het tegengestelde of de afwezigheid van evenwicht, is onevenwicht. Dit
criterium aannemen leidt dus zeker tot het risico dat men bijdraagt tothet aanbrengen of sociaal en
cultureel versterken van een norm voor "goed" broeder- en zusterschap – d.w.z. twee geslachten.
Over het algemeen dient men bijzonder oplettend te zijn voor het spel van min of meer
verborgen normatieve begrippen en beelden die wegen op de persoonlijke of familiale
levenstrajecten. De bezorgdheid om een kritische beoordeling en om de autonomie van mensen
vraagt dat men zich hoedt voor verborgen normen die niet noodzakelijk of onterecht zijn. Deze
normen gaan bijna altijd gepaard met een toename in de mogelijkheden of in het bemeesteren van
de vooruitgang. Dit is ook het geval bij het beheersen van de voortplanting. Dit wordt ruim omhuld
door de norm van wat een "goed" gezin is. Het concept "evenwichtig gezin" is een dergelijke norm
die nogal arbitrair is en bovendien heel nauw verbonden is met de socio-economische realiteit van
onze maatschappij. Alle ouders en kinderen die deel uitmaken van een gezin dat buiten die culturele
norm ligt, zijn vertrouwd met het gewicht van opmerkingen, houdingen en praktische problemen
die hun familiale situatie met zich meebrengt. Het zou volledig onrealistisch zijn te geloven dat dit
fenomeen niet zou ontstaan ten opzichte van families "die niet seksueel evenwichtig zijn
samengesteld" indien GNMR legitiem werd, vooral indien dit gepaard zou gaan met het criterium
"family balancing".
Bovendien kan de bekrachtiging van dit concept leiden tot het idee dat kinderen juridisch
recht hebben op verwekt en/of opgevoed worden binnen een "evenwichtig" gezin. Bepaalde recente
juridische procedures in de VS en in Europa (het “arrest Perruche” in Frankrijk) tonen aan dat deze
bedenking niet slechts puur fantasie is.
II.3.4. De beperkingen van het beheersen van de voortplanting als ontlasting van de
verwekkende relatie
We hebben aangetoond dat GNMR de betekenis zou kunnen hebben van een niet gerechtvaardigde
normatieve vereiste. Omgekeerd willen we aantonen dat het niet bepalen van het geslacht een
positief effect kan hebben op de relatie tussen verwekkers en verwekten.
De beperkingen in de beheersing door de ouders en in de eisen van de kinderen, zorgen voor
een zekere afstand tussen hen waardoor hun wederzijdse verwachtingen en gezag beperkt worden.
Men doorbreekt het spiegelspel van angstaanjagende almachtigheid en overdreven afhankelijkheid.
Dit zorgt ervoor dat men elk van hen, ouders en kinderen, kan terugbrengen tot een tot vrede
gebrachte en gedeelde begrensdheid. Deze begrensdheid is de paradoxale structuur van de
verwekking namelijk verwekken/ laten zijn, verwekt worden/ zijn eigen leven maken. In de situatie
die ons aanbelangt, kan het aanvaarden van deze begrenzingen iedereen, zowel verwekkers als
verwekten, bevrijden van een verlammende band.
Men voegt hier ook twee risico's aan toe die gerelateerd zijn aan onze sociale cultuur en aan
onze collectieve verbeelding en waarvan het gevaar, ook al is het moeilijk af te wegen, zich
opdringt aan het ethisch gezond verstand. Vooreerst zou de legitimatie van GNMR zeker bijdragen
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tot een sociale en culturele interpretatie van verwekken als een geprogrammeerd fabriceren. Een
dergelijke interpretatie zou het gevaar veralgemenen dat mensen met een vooraf bepaald geslacht
bedreigt: de mens bekijken als een wezen dat meer van buitenaf gedetermineerd wordt dan als een
wezen dat capabel en verantwoordelijk is voor zichzelf. Een dergelijke overtuiging zou onze
mogelijkheden om autonoom te worden, ondermijnen. Anderzijds zou GNMR cultureel het idee
ingang doen vinden dat het geoorloofd is om in te werken op verwekten en dit op bepalende en
onomkeerbare wijze, om hen zo tegemoet te doen komen aan de wensen en verwachtingen van zij
die hen verwekt hebben. De verhouding tussen de generaties kan aldus diepgaand veranderd worden
omdat men overgaat van verwachtingen naar structurele en onomkeerbare determinatie. En deze
logica zou, als het geval zich voordoet, ertoe leiden dat genetische preprogrammatie legitiem wordt.
II.3.5. Een vals alternatief: toeval of verantwoordelijkheid
Wanneer men erkent dat men zich kritisch dient op te stellen ten opzichte van de technische
mogelijkheden, dan kan de keuze tussen het al dan niet gebruiken van methoden om het geslacht
vooraf te kiezen, niet meer geïnterpreteerd worden als de keuze tussen verantwoordelijkheid of alles
aan het toeval overlaten. Afstand doen van het gebruik van deze technieken en van de beheersing
ervan, kan dan een echt opnemen van verantwoordelijkheid zijn. Deze onthouding moet niet
begrepen worden als een sacralisatie van "het natuurlijke" en een verwerping van het kunstmatige.
Noch als het vervreemdend onderwerpen van de autonomie aan een normatieve instantie die zich
God weet waar bevindt (de oeroude of natuurlijke gang der dingen). Noch als het veroordelen van
het beheersen van wat er zich afspeelt in de voortplanting. Afstand doen van het gebruik van deze
mogelijke techniek, kan juist een verantwoordelijke en redelijke oefening zijn van een macht die, an
sich, ethisch niet gedetermineerd is. En die niet wenselijk kan blijken te zijn wanneer de redenen
om ze te gebruiken zich niet op hetzelfde niveau situeren als de gevaren waarmee deze macht
gepaard gaat.
II.4. Besluiten
De voorstanders van GNMR valoriseren enerzijds het verrijkende karakter van een seksueel
gediversifieerd gezin en de kansen die zich aldus voordoen om moeilijke en beschadigende
familiale ervaringen te vermijden. Anderzijds valoriseren ze het recht van de ouder tot
verantwoordelijke vrijheid in hun keuze op gebied van de voorplanting. De argumenten die men
hier aanhaalt, leiden ertoe dat men zonder enige aarzeling kan stellen dat, over het algemeen gezien,
in al zijn dimensies en met het oog op al wat er op het spel staat, GNMR veel meer risico's en
negatieve gevolgen in zich heeft dan kansen en positieve aspecten. Het zou waarschijnlijk geen
vooruitgang worden maar eerder een valstrik voor de persoonlijke en collectieve ervaring van het
verwekken. In de actuele en te voorspellen stand van zaken qua techniek, qua sociale relaties en
cultuur, qua voorstellingen en kennis over intergenerationele relaties, qua het ontwikkelen van een
eigen identiteit en autonomie, is het bepalen van het geslacht van nog geboren te worden mensen
door zij die hen verwekken, en dit zonder therapeutische redenen, ethisch erg problematisch en
onrustwekkend en dit zowel voor het individu zelf als voor de gemeenschap en de cultuur.
II.4.1 Normatief standpunt
II.4.1.1. Het principe van de voorzichtigheid (voorzorgsbeginsel)
Dit standpunt hakt de knoop niet door over een normatieve houding tegenover GNMR. Hier
komt het argument van het respect voor de vrijheid in het uitoefenen van een keuze voor
voortplanting, naar voren. Dit is een heel belangrijk argument. Maar als tegengewicht kunnen
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enerzijds ook de risico's dienen die deze oefening in vrijheid legt op anderen - de verwekten en
anderzijds ook het mogelijke belang op lange termijn van de negatieve impact van de visie en de
praktijk van verwekken die daarmee versterkt zou worden.
Om een besluit te nemen tussen deze twee soorten argumenten, lijkt het nodig om een
beroep te doen op een versie van het voorzichtigheidsprincipe. Dit principe vraagt dat men de
mogelijkheid van negatieve effecten van een welbepaalde techniek of praktijk afweegt ten opzichte
van de positieve effecten. Maar vooral, bij onzekerheid over mogelijke ernstige negatieve effecten
die een grote weerslag hebben en onomkeerbaar of moeilijk omkeerbaar zijn, dat men voorrang
geeft aan de pessimistische prognose boven de optimistische perspectieven.
Men meent hier dat de effecten van het legitimeren van GNMR beantwoorden aan deze
criteria. Het is heel waarschijnlijk dat deze effecten moeilijk omkeerbaar zullen zijn en een grote
weerslag zullen hebben aangezien ze zich zouden inpassen in reeds aanwezige sociale en culturele
tendensen. En het is erg waarschijnlijk dat de gevolgen ernstig zullen zijn, niet alleen voor de
individuën zelf, maar ook voor onze gemeenschap. En dit aangezien ze niet alleen maar een effect
hebben op externe feiten maar op de voorwaarden zelf die het iedereen mogelijk maken om te
bestaan en zichzelf te zijn. Verzaken aan GNMR beperkt de voortplantingsvrijheid van enkelen
maar remt onderzoek niet af, verbiedt geen therapie, stigmatiseert geen enkel verlangen of techniek,
sacraliseert geen bestaande toestand. Door ons bewust te zijn van onze onzekerheden, zorgt het
verzaken aan GNMR ervoor dat we voorzichtig omgaan met wat ons draagt, terwijl we het primaat
van de integriteit en de autonomie van de verwekten op de wensen, de verwachtingen en de macht
van de verwekkers affirmeren.
II.4.1.2. Het universaliteitscriterium: een interventie die aanvaardbaar is voor diegene op wie
ze betrekking heeft
Vanuit het gezichtspunt van de morele normen is een interventie slechts toelaatbaar indien
ze redelijkerwijs aanvaardbaar is voor iedereen en vooreerst voor hen op wie ze betrekking heeft,
van nabij of van ver. Dit criterium is een manier om fundamentele principes van gelijkheid en
vrijheid toe te passen. Niemand kan iemand anders iets opleggen waarvan hij als enige dit als goed
zou beoordelen en waarmee de andere niet om een gegronde reden zou kunnen instemmen.
In dit geval betekent het verwijzen naar dit criterium dat men zich afvraagt of de beslissing
van de verwekkers (om het geslacht te bepalen) als aanvaardbaar zou kunnen of moeten beschouwd
worden door de verwekten. Hieruit blijkt het verschil tussen de geslachtskeuze om medische
redenen langs één kant en anderzijds de geslachtskeuze zonder medische redenen.
Enerzijds zijn medische redenen voor het bepalen van het geslacht van toekomstige mensen
inderdaad juist redenen die in principe door iedereen aanvaard worden als goede
("universaliseerbare") redenen en die niet alleen uitgaan van persoonlijke en subjectieve verlangens.
Dat is veel minder zeker voor de motivaties die aan de basis liggen van de vraag tot
geslachtsbepaling. Zo vormt het belangrijkste argument tegen het bepalen van het geslacht om nietmedische redenen - het risico op aliënatie door het inbrengen van een bepalend vreemd verlangen in
het lichaam en het eigen verlangen - geen beletsel voor het bepalen van het geslacht om medische
redenen.
Anderzijds kan men, in het geval van medische redenen, natuurlijk veronderstellen dat hij of
zij waarover het gaat bij het vooraf bepalen van het geslacht, dit zou aanvaarden indien hij in de
situatie was waarin hij zijn toestemming zou kunnen geven. En het is juist de evidentie van deze
veronderstelling die de legitieme basis vormt voor de interventie. Daarentegen is het weinig
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waarschijnlijk dat, indien hij zich in de situatie bevond waarin hij kon aanvaarden of weigeren,
iemand zou toestaan dat men zijn seksuele identiteit zou laten vooraf bepalen door de keuze van
andere mensen, ook al zouden dat zijn ouders zijn (en vaak eerder vooral wanneer het zijn ouders
zijn). En het is heel gemakkelijk om deze onwaarschijnlijkheid empirisch te controleren (met al z'n
beperkingen natuurlijk): men hoeft slechts de vraag te stellen aan de nu levende mannen en
vrouwen. Ofschoon we hierover geen enkele wetenschappelijke steekproef kennen, wijzen de
steekproeven die iedereen kan uitvoeren erop dat men over het algemeen heel terughoudend is
wanneer men het heeft over de seksuele identiteit die voorbeschikt wordt door anderen.
II.4.2. Een ethiek van verantwoordelijkheid in een mondiale context
Een laatste reden rechtvaardigt het verzaken, op persoonlijk en collectief vlak, aan GNMR. Deze
reden is afkomstig uit de ethiek van verantwoordelijkheid. Deze ethiek vraagt ons om te beslissen
en daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met wat anderen zouden kunnen doen met de
bevraagde beslissing. In dit perspectief kan het legitimeren van GNMR in bepaalde beschavingen
niet als ethisch gefundeerd beschouwd worden, tenzij wanneer het een universele waarde heeft.
Maar het seksisme dat heel wat gebieden op onze aarde domineert, zou leiden tot een seksistische
toepassing van deze technieken.
Deze argumentatie pleit niet alleen voor het verzaken aan GNMR in onze maatschappij maar ook
voor een transnationale aanpak van deze vraag, zoals trouwens het geval is voor een groot aantal
ethische vragen.
II. 5. Methodologische kritiek op de bovenstaande argumentatie
Tijdens de laatste plenaire vergadering van het Comité, gewijd aan de bespreking van dit advies,
werden een aantal reserves geformuleerd ten aanzien van de hierboven gebruikte argumentatie: een
aantal conclusies zouden in belangrijke mate beargumenteerd worden op grond van hypothesen,
gissingen en vermoedens, die, per definitie, niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. In de schaal
van zeker tot onzeker, die de probabiliteit aangeeft dat een verband tussen elementen of een
bewering waar, juist of correct is dan wel zuiver toevallig, bevinden gissingen zich in het
"onzekere" gebied.
Er wordt op gewezen dat in de wetenschap, en in de geneeskunde in het bijzonder, men er naar
streeft om adviezen en richtlijnen (guidelines) voor de beleidsvoering te stoelen op
wetenschappelijke bewijzen of evidentie (evidence based medecine). Omwille van intellectuele
eerlijkheid is het zeer wenselijk om, ook bij het opstellen van richtlijnen en bij het formuleren van
adviezen op het gebied van de bio-ethiek, beroep te doen op wetenschappelijke evidentie. Indien
men zich niet gebonden voelt aan de noodzaak om ethische adviezen te baseren op evidentie of, bij
gebrek daaraan, op de logica van "common sense", ontaardt het uitgebrachte advies in een
gevaarlijk mengsel van hypothesen, fantasmen en gissingen waarvan de maatschappelijke waarde
nul en onbestaande is.
Het is formeel en logisch onmogelijk om op grond van loutere "gissingen", die dus niet gesteund
zijn op empirische of experimentele waarnemingen, noch op een "common sense" logische
redenering, tot een besluit te komen dat als "waarschijnlijk" dan wel als "zeker" wordt ingeschaald.
Het opeenstapelen van gissingen en niet onderbouwde hypothesen vergroot geenszins de kans dat
een besluit "zeker" of "waarschijnlijk" is, omdat elk van de premissen zowel onwaar als waar kan
zijn. In tegendeel, verkleint de probabiliteit dat een besluit juist is naarmate men zich beroept op
talrijker onbewezen gissingen om dit besluit te argumenteren. Het lijkt daarom niet aanvaardbaar
om een standpunt te bewijzen, respectievelijk als bewezen voor te stellen, wanneer de argumenten
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waarop de bewijsvoering berust louter gissingen, vermoedens of hypothesen zijn. Redeneringen
zoals voorkomen in II.3.3, waarbij de aanhangers van positie II er a priori van uitgaan dat het
aanvaarden van GNMR binnen het kader van family balancing het risico inhoudt dat "evenwicht"
als "goed" zou worden aanzien, terwijl het tegenovergestelde, nl. gebrek aan evenwicht, als
"slecht" zou worden ervaren steunen op een premisse die nergens wordt onderbouwd en
uiteindelijk toch leidt tot het besluit dat " het volledig onrealistisch zou zijn te geloven dat dit
fenomeen … ". Op grond van het samenvoegen van onbewezen gissingen wordt hier een besluit
getrokken dat als bewezen, want "volledig onrealistisch", wordt voorgesteld.
In II.2.4.3 staat dat "iedereen weet dat het komen tot seksuele activiteit radicaal de betekenis van de
relatie ouders/kinderen verandert". Het trekken van een besluit op grond van het gezegde dat
"iedereen dat toch wel weet", zonder daarvoor enige redelijke onderbouwing te verstrekken creëert
de bedrieglijke indruk van wetenschappelijke zekerheid. Eenzelfde opmerking geldt, nog steeds
binnen II.2.4.3 wanneer wordt geschreven " men kan niet uitsluiten dat … zou kunnen betekenen"
en "Dit zou immers kunnen betekenen dat … zou ontstaan ". Uit het woordgebruik blijkt dat de
premissen onzeker zijn. Toch wordt besloten dat " rekening houdend met de eerder gebrachte
analyses, kan men over het algemeen redelijkerwijze vermoeden dat het bepalen van het geslacht
van mensen door anderen zeer waarschijnlijk …".
Hier wordt dus een besluit getrokken dat "als zeker mag worden aanvaard" (zeer waarschijnlijk)
terwijl de premissen waarop dit besluit wordt getrokken louter gissingen zijn, en dus volkomen
onzeker.
Een zogenaamd bewijs kan onmogelijk met een voldoende mate van waarschijnlijkheid worden
geleverd op grond van vergelijkingen of van vermeend parallellisme, tenzij men kan aantonen
(bewijzen) dat de voorwerpen of (groepen van) personen die men met elkaar vergelijkt, niet
wezenlijk van elkaar verschillen voor wat betreft de aspecten die bestudeerd worden. In positie II
(cfr. II.2.2) steunt men op ervaring uit de familiale kliniek en de kliniek der neurosen om
"ontelbare bewijzen" te verzamelen, die dan - door veralgemening - worden toegepast op andere
personen of groepen die geen enkele vorm van gelijkenis vertonen met de personen die in de
bedoelde klinieken werden onderzocht. Immers, de paren die zich aanbieden met het verzoek tot
geslachtskeuze zijn noch neurotisch, noch manifesteren zij problemen die tot een bezoek aan de
familiale kliniek aanleiding kunnen geven. Het extrapoleren van de waarnemingen van de bedoelde
kliniek naar ouders die om geslachtskeuze verzoeken is dus niet toelaatbaar. In II.3.1.a lezen we
dat "noch een raadgevende structuur, noch een restrictieve clausule … in staat zijn om veel
vertrouwen te geven in de "gezonde" ouderlijke bedoelingen." Dit betekent dat er wordt van
uitgegaan dat ouders die, bijvoorbeeld omwille van family balancing, het geslacht van hun
volgende kind wensen te bepalen, dit in principe doen met ongezonde bedoelingen. Vooreerst
wordt aan de verbeelding van de lezer overgelaten wat wordt bedoeld met gezonde, dan wel
ongezonde bedoelingen. Verder is een dergelijke aantijging van iedere grond ontbloot, en ze staat
haaks op de waarnemingen die zijn verricht bij vele paren die om geslachtskeuze verzoeken.
Tenslotte wordt er gewezen op het gevaar dat impliciet verbonden is aan beweringen zoals we
terugvinden in II.3.1.b waar geponeerd wordt dat "kinderen die zijn ontstaan na toepassing van preimplantatie technieken in zich de schaduw dragen van de embryo's (of foetussen) die werden
opzijgeschoven…". Deze bewering kan op geen enkele wijze worden geobjectiveerd of
onderbouwd, voor zover het dan al mogelijk zou zijn de louter denkbeeldige "schaduw" op enige
wijze op het spoor te komen.
Wanneer men zich afvraagt "hoe men zich kan thuis voelen in zijn eigen lichaam als zijn geslacht
met opzet bepaald werd door anderen ?" stelt men een retorische vraag in de veronderstelling dat
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ieder weldenkend mens het antwoord wel kan bedenken, doch de vraag wordt niet beantwoord. In
feite kan ze onmogelijk worden beantwoord wegens het ontbreken van enig onderzoek op dat
gebied. Het stellen van deze vraag is derhalve tendentieus en zinloos. Een zinvolle vraag zou zijn
"Hoe kan men zich goed voelen in zijn eigen lichaam als zijn geslacht niet overeenstemt met
datgene waar de ouders intens naar verlangden?" Op deze laatste vraag kan wel een
wetenschappelijk gefundeerd antwoord gegeven worden. Met name is vastgesteld dat het
betrokken kind minder affectie geniet, en - mogelijk onbewust - wordt achtergesteld.
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III. POSITIE III Argumenten voor de aanvaarding van geslachtskeuze met het oog op het
“geslachtsevenwicht binnen het gezin”
De voorstanders van deze positie zijn van mening dat de keuze van het geslacht door de ouders
moreel aanvaardbaar is wanneer deze plaatsvindt binnen het kader van het nastreven van het
‘geslachtsevenwicht binnen het gezin’1 (‘family balancing’)2.
III.1. Onderzoek van de fundamentele ethische principes
III.1.1. Principiële argumenten voor een bepaalde geslachtsselectie
Het aanvaarden van de mogelijkheid van geslachtskeuze door de toekomstige ouders steunt op
twee soorten argumenten:
- de mensenrechtelijke pijler: de mogelijkheid om een kind van een bepaald geslacht te kiezen
valt onder het recht op autonomie van de ouders, toegepast op beslissingen omtrent hun
voortplanting.
- de utilitaristische pijler: er zijn op dit ogenblik noch aanwijzingen noch bewijzen van negatieve
psychologische of sociale effecten verbonden aan de keuze van een kind van een bepaalde
kunne in de westerse landen. Er zijn echter wel aanwijzingen dat uit de keuze positieve effecten
kunnen voortvloeien voor het gezin en de kinderen.
III.1.1.1. Ouderlijke autonomie
Het belangrijkste argument voor het aanvaarden van de mogelijkheid tot keuze van kinderen van
een bepaalde kunne is de autonomie inzake voortplantingsbeslissingen. Door de mogelijkheid om
kinderen van een bepaald geslacht te kiezen, verwerven de ouders een grotere controle over hun
voortplanting en kunnen zij een grotere bevrediging putten uit hun ouderschap. Bij veel andere
beslissingen rond voortplanting en gezinsvorming erkennen we het zelfbeschikkingsrecht van het
paar of het individu. Door de geslachtskeuze te situeren binnen dit autonomie-kader, wordt het
kiezen van de kunne van de kinderen een logische voortzetting van de reeds bestaande vrijheid om
te kiezen wanneer men kinderen wil, hoeveel kinderen men wil en of men, na gebruik van
preïmplantatie en prenatale genetische diagnostiek, er al dan niet voor kiest kinderen met een
handicap ter wereld te brengen. Indien geen tegenargumenten voorliggen, is de vergroting van de
persoonlijke autonomie in algemene regel een positief gegeven.
Het beperken van het recht op selectie tot dit geslachtsevenwicht impliceert uiteraard een inperking
van de autonomie van het paar. Die beperking is verantwoord omdat men zo de nadelen vermijdt
die kunnen voortvloeien uit een onbeperkte toepassing van de selectie: verschuiving in de
geslachtsratio, de geboorteorde, de positie van de vrouw in de samenleving en vooral het risico van
het in het gedrang brengen van het principe van de gelijkwaardigheid van de kunnen.

1

Wanneer er sprake is van een ‘geslachtsevenwicht’ dan slaat dit uitsluitend op het geslacht van de kinderen en wordt
geen rekening gehouden met het geslacht van de ouders. De argumenten hebben immers betrekking op het opvoeden
van de kinderen.
2
Voor een meer uitgebreide discussie van “family balancing” verwijzen we naar Pennings, G. (1996) ‘Family
balancing as a morally acceptable application of sex selection’, Human Reproduction 11 (11): 2339-2345.
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III.1.1.2. Toename van welzijn
Naast de grotere beslissingsbevoegdheid is er de toename van voldoening en geluk zowel bij de
ouders als bij de kinderen. De slogan die werd gebruikt in het kader van de gezinsplanning 'Ieder
kind een gewenst kind' is ook binnen deze context van toepassing. De wens om kinderen van
beider kunne te hebben, is minstens gedeeltelijk gebaseerd op de overtuiging dat het opvoeden van
een zoon andere ervaringen met zich brengt dan het opvoeden van een dochter en dat een gezin met
kinderen van beide geslachten een rijker geheel van ervaringen biedt. Bovendien kunnen de
contacten die het kind binnen het gezin beleeft ook later de verstandhouding met leden van de
andere kunne bevorderen. Geslachtskeuze die gemotiveerd is door ‘family balancing’ kan dus ook
bedoeld zijn om de omgeving van het kind zelf te verrijken (familiaal contact met één of meer
kinderen van de andere kunne).
III.1.2. Weerlegging van de principiële argumenten tegen geslachtskeuze
III.1.2.1. Het respect voor de autonomie en eigenheid van het kind
Het respect voor de eigenheid en autonomie van het kind wordt meestal voorgesteld als het
belangrijkste tegenargument. De ouders bepalen een essentiële eigenschap van het kind wanneer ze
het geslacht kiezen en ze zouden hiermee de onafhankelijkheid van hun kind miskennen. Een
nadere analyse leert dat dit argument niet van toepassing is op de geslachtskeuze. De volgende
punten kunnen dit duidelijk maken:
Het geslacht van een persoon is een essentieel en structureel element van de identiteit van die
persoon: ieder kind is ofwel mannelijk of vrouwelijk. Het kiezen van de kunne komt evenwel niet
neer op een ingreep op, of een wijzigen van, de identiteit van het kind. De argumenten van de
tegenstanders van geslachtsselectie suggereren soms dat er op een bepaald moment een kind
bestaat waarvan de ouders dan de kunne bepalen of wijzigen. Maar zo gaat het niet: vóór de
selectie is er geen kind en geen identiteit, en zodra het kind (of beter: het embryo) er is, heeft het,
ook op biologisch vlak, een mannelijke of vrouwelijke identiteit. Of een embryo met een bepaalde
sekse ontstaat wordt dus ofwel aan het toeval overgelaten, ofwel via selectie, aan een keuze van de
ouders. In beide gevallen is het een instantie buiten het kind zelf die dit aspect van zijn/haar
identiteit bepaalt. De voorkeur geven aan één van die twee heteronome (externe) factoren verandert
niets aan de autonomie van het kind.
Om hun argument enige overtuigingskracht te geven, zouden de tegenstanders van
geslachtsselectie duidelijk moeten maken waarom het voor een kind wel gunstig is dat het blinde
toeval zijn/haar kunne bepaalt maar ongunstig dat het verlangen van liefhebbende ouders hierin een
rol speelt.
Kortom, bij geslachtsselectie kiezen de ouders een kind van een bepaalde kunne, niet de kunne van
een bepaald kind.
In welke mate hebben ouders het recht om de eigenschappen, vaardigheden en overtuigingen van
hun kind te bepalen? Deze vraag kan het best worden begrepen door ze om te zetten in de vraag of
het kiezen van een eigenschap, vaardigheid en overtuiging van een kind een inbreuk is op het recht
van het kind op een open toekomst3. Ouders bepalen voortdurend in meerdere of mindere mate wie
het kind zal worden. Vele beslissingen die tot de normale opvoedingstaak behoren, beïnvloeden de
3

Feinberg, J. (1992) The child’s right to an open future. In: Freedom and fulfillment, blz. 98-123, Princeton, New
Jersey: Princeton University Press.
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ontwikkeling van het kind en tevens de mate waarin het eigen levensplannen zal kunnen realiseren.
De ouderlijke keuzes worden storend en schadelijk wanneer ze de latere autonomie van het kind
om een eigen levensplan te ontwikkelen in de weg staan of bemoeilijken. De keuze voor een kind
van een bepaalde kunne verhindert – zeker binnen onze beschaving – op geen enkele wijze de open
toekomst van het kind. Bovendien kan een kind dat door de ouders werd gekozen met een bepaald
geslacht even autonoom zijn als een kind dat dezelfde kunne heeft op basis van toeval. Het is dus
niet de geslachtskeuze die bedreigend is voor de autonomie en de open toekomst van het kind maar
de rigide sekserolpatronen die ouders tijdens de opvoeding willen opleggen.
Als geboren worden met een bepaalde sekse geen beperking inhoudt van het recht op een open
toekomst, dan is de bewuste keuze voor één van beide kunnen ook geen inbreuk op dit recht. Het
relevante punt is niet dat de ouders een bepaalde eigenschap voor hun kind kiezen, maar of het
hebben van de eigenschap gevolgen heeft voor het zelfbepalingsrecht en de vrijheid van het kind.
III.1.2.2. Instrumentalisering van het kind
De argumenten in verband met instrumentalisering zijn nauw verwant met deze betreffende de
autonomie; in het eerste geval ligt de nadruk op een houding bij de ouders, in het tweede op de
mogelijkheden van het kind. Zodra men aantoont dat de autonomie niet wordt aangetast, ondergaat
het kind geen nadeel. Bij elke kinderwens, en dus ook bij een wens tot geslachtskeuze, kunnen
doeleinden en motieven bij de ouders meespelen die niet noodzakelijk die van het kind zijn (het
manifesteren van de eigen mannelijkheid of vrouwelijkheid, de wens om een steun te hebben in de
oude dag, om een erfgenaam te hebben, iemand die het beroep of de naam voortzet, enz.). Deze
‘instrumentaliserende’ motieven kunnen nadelig zijn als ze de zelfontplooiing van het kind
belemmeren maar blijven eerder onschuldig als ze geen afbreuk doen aan de autonomie.
III.1.2.3. Risico van discriminatie
De keuze voor een kind van een bepaalde kunne mag niet in strijd zijn met het principe van
rechtvaardigheid dat o.m. het verbod impliceert van discriminatie van personen op moreel
onaanvaardbare gronden. Er is sprake van een dergelijke discriminatie indien de geslachtskeuze
wordt ingegeven door seksistische motieven.
Hoewel we die mogelijkheid niet kunnen uitsluiten, wordt in de westerse samenlevingen de
geslachtskeuze van de ouders doorgaans niet gemotiveerd door de overtuiging dat één van de
geslachten superieur is aan het andere. Wanneer de keuze zich beperkt tot het geslachtsevenwicht
binnen het gezin zijn dergelijke motieven zelfs nog minder waarschijnlijk. De maatschappelijke
context waarin een dergelijke keuze wordt gemaakt, speelt vanzelfsprekend een grote rol.
Men kan de keuze voor een kind van een bepaalde kunne als een uiting van discriminatie
bestempelen indien die keuze gemotiveerd is door een ongelijke waardering van de geslachten. Het
verkiezen van een zoon boven een dochter betekent volgens sommige tegenstanders van
geslachtsselectie altijd dat een zoon in vergelijking tot een dochter meer waarde krijgt toegekend.
Het is volgens hen niet mogelijk om een keuze te maken zonder dit waardeoordeel uit te spreken.
Bijgevolg zou geslachtskeuze inherent seksistisch zijn, of het nu gaat om een keuze voor of tegen
een zoon. Aan de basis van de keuze liggen volgens hen altijd een aantal opvattingen en
overtuigingen over de eigenschappen, kwaliteiten en kenmerken van de geslachten.
Men kan daartegen inbrengen dat het mogelijk is een voorkeur te uiten voor een kunne zonder
hieraan een rangorde te verbinden. Zo hoeft de wens om kinderen van beider kunne te hebben niet
het gevolg te zijn van de overtuiging dat de leden van de geslachten ongelijkwaardig zijn, maar kan
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het een uiting van appreciatie zijn voor de rijkdom van de verscheidenheid. Een paar met drie
zonen dat graag een dochter wil, geeft hiermee niet aan dat zonen minderwaardig zijn aan dochters
of mannen aan vrouwen. Zij wensen ook het ouderschap te ervaren van een kind van de andere
kunne omdat zij menen dat de opvoeding in tal van opzichten anders en, zo hopen ze, verrijkend
zal zijn.
Er is dus geen intrinsiek verband tussen de wens om een geslachtsevenwicht in het gezin te
bereiken en seksisme. We kunnen evenwel niet loochenen dat binnen bepaalde culturen wel
degelijk een voorkeur voor een bepaalde kunne bestaat. Wegens de evolutie in de richting van
multiculturele samenlevingen bestaat ook de kans dat binnen onze maatschappij bepaalde groepen
een geslachtsselectie zouden vragen die gesteund is op seksistische motieven. Wie een dergelijke
ontwikkeling wil vermijden kan zeker niet een algemeen recht op geslachtsselectie toelaten.
Evenmin kan men steunen op de motieven die de ouders expliciet vermelden aangezien men geen
garantie heeft over de waarachtigheid ervan. Men kan niet uitsluiten dat er seksistische motieven
aan de keuze ten grondslag liggen, maar die argumenten worden in ieder geval niet aanvaard bij de
evaluatie van een aanvraag voor geslachtsselectie. Het uitsluiten van de discriminatiemotieven kan
alleen efficiënt gebeuren indien de toestemming in essentie afhangt van de kunne van de kinderen
die het paar reeds heeft. In deze context is er geen keuze voor of tegen een kunne maar een keuze
voor de andere dan de reeds aanwezige kunne.
III.1.2.4. De breuk met natuur en traditie
Sommige personen in de samenleving (zelfs indien die positie niet binnen het Raadgevend Comité
vertegenwoordigd is) zijn van mening dat het principieel verkeerd is in te grijpen in een
mechanisme – bepaling door het toeval – dat in de menselijke natuur ingebouwd ligt. Ze vinden het
ook gevaarlijk in een zo belangrijke materie als de geslachtsverdeling, binnen een maatschappij
hiervan af te wijken omdat zoiets totaal onvoorziene gevolgen kan hebben.
Daar staat tegenover dat het tot de kern van het menszijn behoort het natuurlijke door culturele
ingrepen om te vormen en door vernieuwing af te stappen van aloude tradities. Het vernieuwende
of culturele als zodanig is niet fout. Men moet zich wel bij elke wijziging afvragen welke de
gevolgen van de ingreep zullen zijn en of de voordelen opwegen tegen de nadelen.
De argumentatie die hier voorligt, heeft precies de bedoeling op deze vragen te antwoorden en
wanneer de argumenten in de ene of de andere richting overtuigend zijn, vervalt uiteraard de
algemene draagkracht van dit argument.
III.1.2.5. De glibberige helling en het volmaakte kind
De tegenstanders van geslachtskeuze veronderstellen dat het toelaten dat ouders een niet-medische
eigenschap van het kind kiezen, de deur zal openzetten voor de keuze van andere eigenschappen.
Geslachtskeuze is dan de eerste stap op het hellend vlak. Ouders zouden dan trachten om een kind
te krijgen dat volmaakt is in die zin dat het volledig voldoet aan hun verwachtingen en eisen. Dit
argument is misleidend omdat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat, door het toestaan van
geslachtsselectie, meteen ook genetische manipulatie zou worden toegelaten. Inderdaad, om de
kleur van ogen, de gestalte, het haar enz. te bepalen, zouden de genetische kenmerken moeten
worden veranderd (gemanipuleerd). Bij de geslachtskeuze gaat het om het selecteren van
zaadcellen of embryo’s. Het is dus absurd te veronderstellen dat, door de selectie van de zaadcellen
en/of pre-embryo’s, een vader met bijv. kleine gestalte, zwart haar en donkere ogen danige
genetische kenmerken zou kunnen doorgeven dat een nakomeling met grote gestalte, blond haar en
blauwe ogen zou ontstaan.
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Daarenboven is dit in zeer sterke mate een theoretisch probleem. Ten eerste zijn een groot aantal
van de eigenschappen die men voor ogen heeft (zoals grootte en intelligentie) multifactorieel. Niet
alleen is de genetische basis ervan complex en onvolledig gekend, bovendien speelt ook de
omgeving een grote rol bij het fenotypische resultaat. Bovendien zou een selectie op meerdere
dergelijke eigenschappen op een inherente beperking stoten doordat het om een combinatie gaat
van die eigenschappen in de embryo’s. Van zodra men meerdere eigenschappen bekijkt, is het
aantal combinaties zeer groot en zal het zeer moeilijk worden om een embryo te vinden dat alle
eigenschappen vertoont.
III.2. Afweging van de gevolgen van geslachtsselectie
III.2.1. Psychologische gevolgen voor het kind
Bij de morele evaluatie moeten we alle psychologische gevolgen voor het kind in rekening
brengen. Dit impliceert een drievoudige afweging: 1) een balans van de positieve en negatieve
gevolgen van de toepassing, 2) een balans van de positieve en negatieve gevolgen van het niet
toepassen, en 3) de eindbalans van de resultaten van de twee vorige stappen. Er is een algemeen
gebrek aan wetenschappelijke gegevens, zowel aangaande mogelijke voor- als nadelen van de
toepassing.
Bij de bepaling van de gevolgen speelt de slaagkans van de ingreep een grote rol. Aangezien de
preconceptionele methodes geen volledige garantie bieden, moet men rekening houden met de
negatieve effecten voor het kind indien dit na het uitvoeren van de ingreep niet de gewenste kunne
heeft. Wie dit effect wil vermijden, kan de voorkeur geven aan technisch moeilijkere, meer
belastende en invasieve ingrepen zoals preïmplantatie genetische diagnostiek. We moeten ook de
gevolgen voor de kinderen van het ongewenst geslacht afwegen tegen de positieve effecten van de
selectie voor de kinderen die wel de gewenste kunne hebben. Daarnaast moet men ook de effecten
van het niet toepassen van de techniek in rekening brengen. Zodra die immers beschikbaar is,
draagt men ook verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het verbieden of niet toepassen ervan.
Ook hier stuit men op een gebrek aan empirisch onderzoek dat de speculaties zou staven. Er is ons
slechts één onderzoek bekend: Stattin en Klackenberg-Larsson4 (1991) in Zweden toonden aan dat
er – ook buiten het kader van de geslachtsselectie – duidelijke negatieve gevolgen zijn voor
kinderen die niet het geslacht hebben dat hun ouders wensten. De ouders speelden minder met hun
kind, ze namen meer problemen waar bij het kind en de ouder-kind relatie verliep moeilijker. Dit
verband was het sterkst bij meisjes. Dit onderzoek is belangrijk omdat het de stelling weerlegt dat
het kind eenmaal geboren, op gelijke wijze zal worden behandeld en aanvaard, ongeacht het
geslacht dat het heeft. Het toont aan dat ook het niet toepassen van geslachtskeuze negatieve
gevolgen kan hebben voor de kinderen die worden geboren met het geslacht dat niet door de ouders
werd gewenst.
De keuze voor een kind met een bepaalde kunne mag, zoals gezegd, niet ingaan tegen het recht van
het kind op een open toekomst. Het is een plausibele stelling dat sommige ouders die het geslacht
van hun kind wensen te kiezen, striktere opvattingen hebben over geslachtsgebonden gedrag en
meer belang hechten aan het zich conformeren aan sekserolpatronen. Die ouders zullen m.a.w.
relatief vaststaande overtuigingen hebben over hoe een jongen of een meisje zich behoort te
gedragen. Het projecteren van een vast omschreven toekomstplan op het kind verhindert het om

4

Stattin, H. & Klackenberg-Larsson, I. (1991) ‘The short- and long-term implications for parent-child relations of
parents’ prenatal preferences for their child’s gender, Developmental Psychology 27 (1): 141-147.
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zich vrij te ontwikkelen naar eigen opvattingen en vermogens. Toch pleit dit argument niet tegen
geslachtskeuze.
(a) Dit probleem wordt niet vermeden door geslachtskeuze te verbieden. Het al dan niet toelaten
van de keuze verandert niets aan de sterkte van die sowieso reeds aanwezige rolverwachtingen bij
de ouders. Indien de ouders geen toegang hebben tot geslachtskeuze, zal hun frustratie zich toch
uiten ten aanzien van het kind van het niet gewenste geslacht. Het bovenvermelde onderzoek
bevestigt dit.
(b) Bovendien hebben rigide sekserolverwachtingen altijd negatieve gevolgen voor het recht van
een kind op een open toekomst, ongeacht of er al dan niet geslachtskeuze wordt toegepast. Een
eenvoudig voorbeeld: een paar dat een jongen wenst omdat ze een voetballer in de familie willen,
zal zwaar ontgoocheld zijn indien de jongen alle lichamelijke sporten haat en de voorkeur geeft aan
lezen. De conclusie is dat niet zozeer de geslachtskeuze maar wel het bestaan van hooggespannen
en rigide verwachtingen ten aanzien van de prestaties en activiteiten van een kind een belemmering
vormen voor een open toekomst.
Vermits tot op heden geslachtskeuze om niet-medische redenen binnen onze samenleving
omzeggens niet werd toegepast, zijn uitspraken over de reacties en problemen van kinderen die het
resultaat zijn van geslachtsselectie, speculatief. Enkel de praktijk kan ons toelaten hier zicht op te
krijgen. Indien zou blijken dat geslachtskeuze door de ouders aanleiding geeft tot
aanpassingsmoeilijkheden bij de kinderen, dan zou dit een ethisch tegenargument vormen. Het is
dan ook wenselijk dat er langdurig follow-up onderzoek wordt opgezet om de psychologische
ontwikkeling van kinderen die geboren worden na geslachtskeuze, te bestuderen.
III.2.2. Gevolgen op het maatschappelijke vlak
Twee mogelijke maatschappelijke gevolgen van geslachtskeuze krijgen in de literatuur veel
aandacht: (a) de scheeftrekking van de geslachtsverhouding, en (b) de gevolgen voor de positie van
de vrouw.
III.2.2.1. Scheeftrekking van de geslachtsverhouding
Een scheefgetrokken geslachtsratio kan oorzaak zijn van allerlei ongewenste maatschappelijke
veranderingen. Het zal bijvoorbeeld moeilijk worden om de monogame relatie en de erop
gebaseerde instellingen zoals het gezin en het huwelijk te behouden wanneer er gedurende lange
tijd een ernstig onevenwicht bestaat tussen de geslachten. De rampenscenario's zijn echter
afhankelijk van een aantal belangrijke voorwaarden: (1) een toepassing van de techniek op grote
schaal en (2) een systematische keuze door de ouders voor dezelfde kunne.
Het beperkte succes van klinieken in een aantal westerse landen waar geslachtskeuze wordt
uitgevoerd (door middel van de Ericsson-methode : zie advies nr. 3, punt I.1 in fine) toont aan dat
het aantal gegadigden bijzonder gering is. Bovendien blijken de paren in het Westen een voorkeur
te hebben voor een gezin met ongeveer evenveel zonen als dochters. Dit wordt bevestigd, niet
alleen in de enquêtes bij de bevolking, maar ook in de aanvragen van paren die zich daadwerkelijk
tot een ‘gender clinic’ richten. Beide geslachten blijken uiteindelijk ongeveer in dezelfde mate
gewenst te worden, met een lichte voorkeur voor meisjes. Sinds tenminste een decennium is in
Vlaanderen een belangrijk geboorte-overschot van jongens vastgesteld. Bijvoorbeeld werden in
2001 2,7 % méér jongens dan meisjes geboren, wat in absolute cijfers overeenkomt met een teveel
van 1646 jongens op 60.813 geboorten. Berekend over een periode van 6 jaar bedraagt het
“overschot” aan jongens ruim 10.000! Dit onevenwicht tussen jongens en meisjes wordt onder
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andere in verband gebracht met milieuverontreiniging en de daaruit voortvloeiende verstoring van
de hormonale toestand van man en vrouw.
Bij ongewijzigde omstandigheden en zeker bij de beperking tot family balancing, is er dus geen
enkele reden om voor een scheeftrekking van de geslachtsratio te vrezen.
III.2.2.2. Situatie van de vrouw
De veronderstelling dat de vrouw aan een toegenomen druk zal zijn blootgesteld, lijkt moeilijk te
verdedigen. Integendeel, de druk op haar om meer kinderen te baren zal afnemen zodra een kind
van de gewenste kunne is geboren.
In verband met de situatie van de vrouw kan men ofwel de nadruk leggen op geslachtsselectie als
oorzaak van de seksediscriminatie ofwel als gevolg ervan.
Voorstanders van de keuzevrijheid wijzen erop dat een systematische voorkeur voor een bepaalde
kunne in bepaalde culturen en een overeenkomstige selectie, vooral een gevolg is van de bestaande
discriminatie. Er is dan ook geen reden om te verwachten dat een algemeen verbod van selectie die
discriminatie zal opheffen.
Tegenstanders wijzen op de wisselwerking en op de vicieuze cirkel die kan ontstaan: de wens om
een kind van een bepaalde kunne te kiezen, vloeit voort uit de discriminatie in de maatschappij en
deze praktijk zal op haar beurt de heersende vooroordelen en discriminatie bevestigen en
versterken. Dit lijkt plausibel, maar zoals gezegd, alleen daar waar een grootschalige,
systematische keuze in één richting, zich voordoet.
Over de gevolgen van een dergelijke situatie bestaan twee schema's maar is er weinig empirische
informatie voorhanden om uit te maken welk het meest kans maakt.
(1) De waarde van de kunne die schaarser wordt zal toenemen, zodat die opnieuw in trek komt.
Dit model is gebaseerd op de economische regel dat goederen waaraan behoefte bestaat in waarde
stijgen naarmate ze schaarser worden. Dit zou leiden tot een slingerbeweging waarbij nu eens de
ene, dan weer de andere kunne de voorkeur geniet. Dit mechanisme werkt dus zelfcorrigerend op
de geslachtsratio.
(2) In het tweede schema wijst men er op dat macht samenhangt met aantal: hoe minder mensen
van een bepaald geslacht, hoe geringer hun macht in de samenleving. Ze worden een minderheid
die verwaarloosd of gedomineerd kan worden.
De machtsposities die de geslachten innemen op het ogenblik van de invoering of toepassing van
de technieken voor geslachtsselectie zijn wellicht bepalend voor de gevolgen. Het wijdverspreide
gebruik van geslachtsselectie in samenlevingen met een grote voorkeur voor zonen, kan dan ook
nadelige gevolgen hebben voor de situatie van de vrouw. Daarentegen hoeft de toepassing in
samenlevingen zonder uitgesproken voorkeur en zonder sterke discriminatie niet tot een
verslechtering van de situatie van de vrouw te leiden.
Dit zou wel het geval kunnen zijn binnen bepaalde subculturen indien een systematische selectie
voor een bepaalde kunne niet wordt uitgesloten. Anderzijds is de verwerping die vrouwen
ondergaan, wanneer ze binnen deze subculturen geen kinderen van het gewenste geslacht baren, zo
dramatisch dat men zich vanuit een praktisch standpunt moet afvragen of de toepassing van
geslachtskeuze voor hen geen pluspunt kan betekenen, al blijft ze binnen een dergelijke context
ethisch onverantwoord.
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In de Westerse maatschappij durven we er bovendien van uitgaan dat de vrouwen voldoende
mondig zijn om zelf uit te maken welke nadelen ze desgevallend wensen te ondergaan omdat ze het
geslacht van hun volgend kind willen kiezen.
III.3. Voorstel tot het aanvaarden van selectie gericht op family balancing
Na afwegen van de diverse argumenten voor en tegen, zijn de voorstanders van positie III tot het
besluit gekomen dat een algemene onbeperkte toelating van geslachtsselectie niet aanvaardbaar is,
vooral rekening houdend met het risico van seksediscriminatie.
III.3.1. Motivering
In verband echter met een geslachtsselectie met het oog op een meer evenwichtige verdeling van de
kunnen binnen het gezin, vinden zij dat de argumenten contra niet voldoende doorwegen om een
verbod te rechtvaardigen. Indien er immers geen ernstige nadelen verbonden zijn aan de invoering
van deze beperkte toepassing van de geslachtskeuze, is het onduidelijk op welke gronden men die
zou kunnen verbieden, mede rekening houdend met het feit dat er voor deze vorm van keuze ook
positieve argumenten voorliggen.
Dit betekent niet dat men de kunneselectie zonder meer als positief beschouwt; er is een verschil
tussen het verdedigen van het recht op keuze en het aanbevelen van die keuze. De ‘voorstanders’
van de geslachtskeuze met het oog op family balancing beperken zich ertoe de toepassing onder
bepaalde voorwaarden toelaatbaar te achten. Dat impliceert niet dat zij noodzakelijk deze keuze op
het morele vlak aanbevelenswaardig vinden, maar enkel dat ze geen ernstige morele bezwaren
zien, wanneer de selectie plaats vindt binnen een welbepaald kader.
Het hanteren van het geslachtsevenwicht als omkadering vergt een aantal aanpassingen aan onze
manier van denken over geslachtskeuze. Bij het overwegen van een beslissing in die richting zullen
de ouders en hun raadgevers rekening moeten houden met een aantal overwegingen. Die keuze kan
niet geïsoleerd worden van de reproductieve geschiedenis en toekomst van het koppel.
Reproductieve gebeurtenissen (zoals abortus, miskraam, sterilisatie, zwangerschap ...) kunnen een
verschillende betekenis krijgen afhankelijk van het tijdstip in het leven van de persoon. Een
miskraam wordt door een vrouw van 25 vaak anders ervaren dan door een vrouw van 35 omdat een
vrouw van 35 veel minder vruchtbare jaren voor zich heeft, terwijl tegelijk haar kansen op
zwangerschap afnemen. De betekenis van geslachtskeuze hangt, zowel van het ogenblik van de
beslissing (voor het eerste kind, na het tweede kind enz.) af, als van het resultaat van de
voorafgaande stappen (de kunne van de bestaande kinderen). Veel hangt ook af van het totaal
aantal kinderen dat het paar wenst te krijgen. Ouders die reeds twee kinderen van hetzelfde
geslacht hebben en hun geplande familiegrootte hebben benaderd, kunnen anders tegen de keuze
aankijken dan ouders die een groter kinderaantal voorzien.
III.3.2. Criterium voor geslachtskeuze
Het basiscriterium dat de geslachtskeuze om niet-medische redenen moet beheersen, luidt als volgt:
“Geslachtsselectie kan worden toegelaten indien die erop gericht is het geslachtsevenwicht binnen
het gezin beter te benaderen”.
Dit leidt tot de volgende concrete regels:
(1) Geslachtsselectie is niet toegelaten voor het eerste kind. Er is op dat ogenblik immers geen
onevenwicht.
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(2) Aanvragen voor geslachtskeuze zijn niet aanvaardbaar op het ogenblik dat er een evenwicht
bestaat. Deze regel geldt ongeacht het aantal kinderen in het gezin.
(3) Alleen de kunne die in het gezin in de minderheid is, kan worden aangevraagd. In de andere
gevallen zou het onevenwicht immers groter worden.
(4) De bovenstaande regels worden opgeheven indien het nageslacht van het paar een verhoogd
risico heeft op een geslachtsgebonden genetische aandoening. De gezondheid en het welzijn en
geluk van het kind moeten voorrang krijgen op het geslachtsevenwicht.
III.3.3. Verdere uitwerking en motivering van het criterium
(1) Sommigen zijn van oordeel dat geslachtskeuze voor het eerste kind ook toegelaten moet zijn,
indien er gegronde sociale of medische redenen zijn waarom het paar slechts één kind kan of wil
hebben. Hiertegen kan men de volgende argumenten inbrengen:
(a) De mogelijkheid van geslachtskeuze voor het eerste kind zou strijdig zijn met het centrale
beginsel van het geslachtsevenwicht, aangezien er bij het eerste kind geen sprake is van
onevenwicht. Bovendien kan de keuze voor een eerste kind van een bepaalde kunne gemotiveerd
zijn door een attitude voor of tegen een bepaalde kunne en niet langer de keuze zijn voor een
andere kunne. Een belangrijk deel van de argumentatie ten voordele van de geslachtsselectie zou
dus wegvallen.
(b) We wensen in de mate van het mogelijke te voorkomen dat ouders met seksistische motieven
van de techniek gebruik kunnen maken. We moeten er rekening mee houden dat mensen afkomstig
uit een cultuur waar een sterke voorkeur voor jongens bestaat, een aanvraag zullen indienen die
gebaseerd is op motieven die strijdig zijn met het principe van de gelijkheid van de geslachten.
(c) Ten slotte is het bekend dat in alle onderzochte landen een voorkeur bestaat voor een zoon als
eerste kind. Wanneer men die voorkeur door selectie kan realiseren, moeten we rekening houden
met twee mogelijke gevolgen:
- Sommige onderzoeken wijzen erop dat de eerstgeborene bevoordeeld wordt in vergelijking tot
de volgende kinderen. Indien dit inderdaad het geval is, zou dit vooral jongens ten goede komen.
- Volgens sommigen heeft de geboorteorde een invloed op de persoonlijkheidskenmerken van de
kinderen. Eerstgeborenen zouden dominanter en agressiever zijn dan hun broers of zusters. Indien
door selectie een verband zou ontstaan tussen kunne en geboorteorde, kan dit leiden tot een
versterking van de sekserolpatronen.
(2) Sommigen vinden dat de selectietechniek toelaatbaar is om een onevenwicht te vermijden,
anderen dat ze alleen een evenwicht mag herstellen. In het eerste geval zou men bijvoorbeeld na
één jongen voor een meisje mogen kiezen; in het tweede geval zou men de selectie alleen toelaten
nadat er twee kinderen van dezelfde kunne aanwezig zijn. Rekening houdend met het beperkte
kinderaantal dat veel ouders wensen en met de onvolledige slaagkansen van bijvoorbeeld de
spermaselectie lijkt de tweede eis te streng. Reeds vanaf het tweede kind is het voornaamste
tegenargument (seksediscriminatie) niet meer toepasselijk.
(3) Het kader van het geslachtsevenwicht veronderstelt dat er tenminste gedurende een bepaalde
periode een relatief vaststaand gezin bestaat. Men moet evenwel rekening houden met ‘nieuw
samengestelde’ gezinnen na bijvoorbeeld echtscheiding. Ook in het nieuw samengestelde gezin
bepalen de aanwezige kinderen of er sprake is van een onevenwicht. De hoofdreden voor de
erkenning van de keuzevrijheid van de ouders is de aanvaarding van de wens om kinderen van een
verschillend geslacht op te voeden en een ouder-kind band te ontwikkelen met kinderen van een
verschillend geslacht. Indien de ouders die mogelijkheid hebben, is het irrelevant of die kinderen
genetisch met hen verwant zijn of niet.
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III.3.4. De gehanteerde methodes van geslachtskeuze
Er bestaat geen eensgezindheid onder de personen die geslachtsselectie aanvaarden binnen het
voorgestelde kader over de methodes die aanvaardbaar zijn om die selectie te bereiken. De
methodes kunnen worden opgedeeld aan de hand van verschillende moreel relevante dimensies:
- het ogenblik van de selectie (preconceptioneel, postconceptioneel en postimplantatie);
- de betrouwbaarheid (de kans het gewenste geslacht te bekomen);
- de belasting (medische risico’s, psychologische en morele last) voor de vrouw (en haar
partner);
- de financiële kosten.
De volgende posities kunnen binnen positie III worden onderscheiden:
1) Voor sommige leden is de betrouwbaarheid van de preconceptionele methodes te laag.
Aangezien die kandidaat-ouders (waarschijnlijk) hogere verwachtingen hebben dan diegenen
bij wie geen technische tussenkomst wordt uitgevoerd, zal de ontgoocheling groot zijn. De
negatieve psychologische gevolgen voor het kind om geboren te worden met een door de
ouders ongewenst geslacht, kunnen zo groot zijn dat het volgens deze leden de voorkeur geniet
om beroep te doen op betrouwbare methodes. Indien de gekozen methode geen voldoende
garantie biedt op het gewenste resultaat is het van groot belang dat de ouders voorbereid
worden op een mogelijk ongewenst resultaat. Zij moeten met andere woorden weten en
aanvaarden dat de methode niet onfeilbaar is. De betrouwbare methodes zijn op dit ogenblik
echter postconceptionele methodes en daaraan zijn dan weer andere nadelen verbonden (zie
hieronder).
2) Voor andere leden is het gebruik van postconceptionele methodes onaanvaardbaar omwille van
de hogere kostprijs, de grotere belasting voor de vrouw en/of de mogelijkheid dat gezonde
embryo’s niet worden teruggeplaatst omdat ze van het ongewenste geslacht zijn.
Voor sommigen kan abortus nooit een methode vormen om aan geslachtskeuze te doen omdat
abortus enkel ethisch verantwoord is om de vrijheid van de vrouw om zich niet voort te planten
te behouden, een noodtoestand van de vrouw te beëindigen of een gevaar voor de vrouw of de
foetus te vermijden.
3) Tenslotte menen andere leden dat de complexiteit van de afweging van de verschillende
dimensies en de hoogst persoonlijke ervaring van verschillende onderdelen ertoe leidt dat, zoals
bij andere medische ingrepen, de intentionele ouders zelf moeten uitmaken welke methode ze
wensen toe te passen om hun doel te bereiken. Sommige ouders zullen meer onzekerheid en
onbetrouwbaarheid kunnen aanvaarden dan anderen afhankelijk van de door hen gewenste
gezinsgrootte, hun leeftijd en de inspanning die ze willen doen om hun doel te bereiken. De
ouders kiezen die methode die het best aansluit bij hun individuele omstandigheden en
voorkeuren. Geen enkele methode (met uitzondering van de postnatale, d.w.z. infanticide)
wordt uitgesloten omwille van de nadelen (in termen van belasting voor de vrouw, technische
moeilijkheid, financiële kosten enz.) die eraan verbonden zijn. Ook de beoordeling daarvan
wordt aan de wensouders overgelaten. Het spreekt voor zich dat de ouders bij het maken van
deze keuze voldoende geïnformeerd en gecounseled moeten zijn om een weloverwogen keuze
tussen de methodes te maken. De aanvaarding van postconceptionele methodes door deze leden
houdt een wijziging in ten aanzien van het eerdere advies nr. 3 waarbij het gebruik van deze
technieken beperkt werd tot medische aandoeningen.
Een argument tegen het gebruik van postconceptionele methodes zoals preïmplantatie genetische
diagnostiek (PGD) is dat de middelen niet in verhouding zijn tot het doel of de wens. Dit argument
is evenwel afhankelijk van de inschatting van beide elementen. De inschatting van het belang van
wensen, doelen en plannen is uiterst moeilijk. Er kunnen wat betreft de kinderwens en de
samenstelling van het gezin verschillende wensen worden onderscheiden: een groot gezin met
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meerdere kinderen, een gezin met genetisch verwante kinderen, een gezin met kinderen van beide
geslachten enz. Wanneer mensen een derde kind wensen door middel van een invitrofertilisatiebehandeling vinden slechts weinigen dat die wens op een groot gezin
onaanvaardbaar is. Die wens acht men in verhouding tot de inspanning van een invitrofertilisatiebehandeling. Men oordeelt eveneens dat de wens op een genetisch verwant kind een
IVF en ICSI-behandeling rechtvaardigt. De vraag wordt dan waarom voor de realisatie van de
wens op een kind van een bepaald geslacht geen dergelijke middelen mogen worden ingezet.
Het is moreel irrelevant of de oorzaak waardoor de wens niet wordt voldaan medisch is of niet.
Soms lost men een medisch probleem op met een niet-medische methode (bijv. adoptie) en soms
lost men een niet-medisch probleem op met een medische methode (bijv. abortus om niet-medische
redenen). De eerste vraag is of de wens rationeel en aanvaardbaar is. Indien dit zo is, dan moet
worden gekeken naar de methode die wordt aangewend om de wens te realiseren. In dit kader zijn
twee punten belangrijk:
- De vraag naar de aanvaardbaarheid van geslachtskeuze stelt zich ook bij PGD-behandelingen
die niet omwille van de wens op geslachtskeuze gestart zijn. In toenemende mate wordt aan
vrouwen boven 37, vrouwen met meerdere miskramen en vrouwen met meerdere mislukte
IVF-cycli, aneuploïdie screening (PGD-AS) aangeboden. Hierbij wordt nagegaan of de
embryo’s het juiste aantal chromosomen hebben. Het is de bedoeling om enkel euploïde
embryo’s, die tot een gezond kind kunnen groeien, terug te plaatsen. Als gevolg van die
screening is ook het geslacht van het embryo gekend. Het paar, dat zowel de IVF- als de PGDbehandeling om medische redenen heeft ondergaan, zou de wens kunnen uiten dat uit de
gezonde embryo’s eerst die van een bepaald geslacht worden teruggeplaatst. Hoewel het hier
om een postconceptionele methode gaat, wordt er geen enkele bijkomende handeling
uitgevoerd voor de geslachtskeuze zelf.
-

het gebruik van PGD voor geslachtskeuze om niet-medische redenen is naar alle
waarschijnlijkheid tijdelijk. Indien de betrouwbaarheid van de spermaselectiemethodes
toeneemt en/of indien de spermaselectiemethodes reeds na het eerste kind worden aangeboden,
zal het aantal mensen dat bereid zal zijn om de inspanning van een PGD-behandeling te doen,
zeer klein zijn.

Indien geslachtskeuze onder bepaalde voorwaarden wordt toegelaten, moet de toepassing met de
nodige voorzorg en zorgvuldigheid worden omringd en moeten de regels van de goede medische
praktijk strikt worden gerespecteerd. Op grond van deze eis, en in overeenstemming met de idee
dat geslachtskeuze een aanvaardbare wens is, zou de toepassing van geslachtskeuze ook om nietmedische redenen moeten plaatsvinden binnen de centra voor fertiliteitsbehandeling. Indien
gebruik wordt gemaakt van PGD dienen die centra eveneens verbonden te zijn met een centrum
voor medische genetica dat over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt. Er is geen reden om
tot de oprichting van speciale ‘gender clinics’ over te gaan.
III.3.5. Rechtvaardigheid en de terugbetaling door de ziekteverzekering
De vraag naar de terugbetaling van de ingreep is belangrijk omwille van de implicaties voor de
toegankelijkheid van de techniek voor kandidaten. De gelijke toegang tot de techniek is een
kwestie van rechtvaardigheid. Dit is een zeer complexe vraag die verbonden is met de perceptie
van de wens op een kind van een bepaald geslacht, het belang tegenover andere
gezondheidsbehoeften en de bestaande tekorten in de gezondheidszorg. De volgende posities
kunnen worden teruggevonden:
1) De wens op een kind van een bepaald geslacht is als behoefte onvoldoende belangrijk om voor
terugbetaling in aanmerking te komen. Aangezien er meer dringende en meer onvermijdelijke
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behoeftes bestaan die op dit ogenblik niet worden terugbetaald, kan terugbetaling voor
geslachtskeuze niet. Het gaat hier om een vorm van luxegeneeskunde.
2) Indien de toepassing van de technieken door de samenleving wordt aanvaard, moet de
terugbetaling door de ziekteverzekering worden gegarandeerd. Zoniet zullen de financieel
minder draagkrachtigen niet over de mogelijkheid beschikken om van de techniek gebruik te
maken. De terugbetaling is vereist op grond van het principe van de rechtvaardigheid. Kort
uitgedrukt: ofwel toepassing met volledige terugbetaling, ofwel geen toepassing.
3) Terugbetaling is aanvaardbaar en wordt op grond van het rechtvaardigheidsprincipe
aanbevolen, maar het geniet geen prioriteit. De vraag om geslachtskeuze wordt gelijkgesteld
met andere vragen in het kader van de gezondheidszorg en de medisch begeleide voortplanting
(zoals de wens op een genetisch verwant kind). Rekening houdend met de beperkte financiële
middelen, realiseren de leden die deze positie innemen zich dat er in de realiteit geen sprake
van terugbetaling zal zijn. Aangezien de gelijke toegang geen criterium kan zijn om al dan niet
tot invoering van een techniek over te gaan en aangezien er geen onbeperkte middelen aan de
gezondheidszorg kunnen worden toegekend, aanvaarden ze de toepassing ondanks dit bezwaar.
4) De terugbetaling is onaanvaardbaar omdat het geen behandeling van een ziekte betreft en
omdat de prioriteiten voor de openbare gezondheidszorg duidelijk elders liggen. In deze
context leidt het gebruik van zware en dure technieken voor geslachtskeuze onvermijdelijk tot
discriminatie. Bovendien loopt men hiermee het risico om de gezondheidszorg te verstoren.
Om deze redenen wensen de leden van deze positie dat de postconceptionele methodes
uitsluitend worden aangewend voor geslachtskeuze om medische redenen.
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IV. POSITIE IV Een prudentiële ethiek ten aanzien van geslachtskeuze om niet-medische
redenen
De ethische kwestie van de geslachtskeuze om niet-medische redenen doet bepaalde leden van het
Comité stilstaan bij de inhoud en de interpretatie van de vrijheid of de autonomie van de mens (1),
de koppeling van deze vrijheid aan de symbolische orde die bijdraagt tot het definiëren van de
respectieve rechten en plichten van de ouders en de kinderen (2) en de criteria die, vanuit het
oogpunt van een prudentiële ethiek, bepalen welke middelen rechtmatig zijn om deze keuzes te
maken (3).
IV.1. Welke vrijheid?
In de context van de geslachtskeuze om niet-medische redenen wordt de vrijheid gelijkgesteld met
de mogelijkheid tot kiezen als een meerwaarde voor de vrijheid gezien. De uitbreiding van de
keuzevrijheid vormt een positieve vooruitgang die past in de continue verschuiving naar controle
die de moderne tijd kenmerkt en de geneeskunde bezighoudt. We mogen de keuzevrijheid echter
niet zomaar gelijkstellen met vrijheid: ze vormt er slechts een aspect van. Vrij zijn, kan ook
betekenen dat men zich verantwoordelijk opstelt voor iets wat men niet zelf heeft gekozen.
Bovendien mogen we geen genoegen nemen met een rationalistische kijk op de vrijheid volgens
dewelke een vrij persoon volledig vrije keuzes maakt. Elke vrijheid past immers in een sociale,
psychologische, culturele en persoonlijke context die de keuzes beïnvloedt, ze stuurt of ze zelfs
determineert. We moeten aandachtig blijven voor deze invloeden die bewust kunnen worden
aanvaard, maar die ook – zoals de psychoanalyse heeft aangetoond – determineringen kunnen zijn
die des te sterker zijn omdat ze onbewust zijn.
De geslachtskeuze om niet-medische redenen doet dus, net als tal van andere technieken, een
belangrijkere fundamentele morele vraag rijzen, over de wording zelf van de vrijheid die geworteld
is in omstandigheden die steeds meer gedetermineerd zijn door keuzemogelijkheden waarover wij
vandaag beschikken, met name door de ontwikkeling van de technieken en wetenschappen. In
welke mate en in welke omstandigheden gaan onze keuzemogelijkheden gepaard met openheid en
een vernieuwd vermogen om nog om te gaan met onbepaaldheid en onvoorspelbaarheid? Met
betrekking tot het bestaan van een kind is dit een beslissende vraag, aangezien zich tal van
onvoorziene omstandigheden (ziekte, handicap, …) kunnen voordoen. Hoe kan dan nog het
toenemende vermogen om te kiezen worden gekoppeld aan het respecteren van de vrijheid van
anderen, hoe kunnen we de modaliteiten van dit respect uitvinden, vooral ten aanzien van de meest
kwetsbaren?
Door deze vragen aan te snijden, worden we onmiddellijk geconfronteerd met het groeiende
individualisme van de hedendaagse maatschappij, en zijn we geneigd er massaal afstand van te
nemen. Enige nuance is hier echter op zijn plaats. Zo onderscheidt Charles Taylor in het
hedendaagse individualisme de – helaas vaak vervormde – expressie van een moreel ideaal van
authenticiteit. Iedereen heeft het recht en de plicht om naar zichzelf te kijken om te luisteren naar
zijn innerlijk, die hem zegt wat voor hem de juiste manier is om mens te zijn. Iedereen dient zijn
leven dus te leiden op zodanige wijze dat hij trouw blijft aan wat hij in zichzelf ontdekt. Deze
innerlijke zekerheid moet hij uitdrukken, uiten in de werkelijkheid. Maar dit ideaal van
authenticiteit moet worden onderscheiden van een van de verminkte expressies ervan, door Taylor
de "zelfbepaalde vrijheid" genoemd, m.a.w. de vrijheid die zich slechts determineert ten opzichte
van zichzelf. Een dergelijke vrijheid sluit het individu op in zichzelf. Hierdoor snijdt ze het af van
gedeelde betekenissen die slechts kunnen ontstaan in de interactie van de vrijheden. Ze leidt
tegelijkertijd tot het op één lijn zetten van betekenisvolle morele keuzes die betrekking hebben op
belangrijke en op futiele kwesties. De grenslijn tussen beide is net dat de tweede hun oorsprong en
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hun doel vinden in het "ik" alleen, en alles wat dit ik overstijgt de rug toekeren. Dit tast het
individu en zijn vrijheid aan, tot ze uiteindelijk zichzelf vernietigen. De uitbreiding van de
keuzevrijheid staat tegenover deze moeilijkheid: in welke mate hangen de gemaakte keuzes af van
een authenticiteitsideaal of slechts van een zelfbepaalde vrijheid? De geslachtskeuze om nietmedische redenen kan van beide afhangen. De vaak herhaalde observatie over de
onstandvastigheid in het verlangen met betrekking tot zwangerschappen, toont het belang van deze
vraag en moet aansporen tot waakzaamheid. Het gelijkstellen van de vrijheid met het individuele
verlangen dat wordt erkend als hoogste waarde, leidt tot nihilisme. Alleen een vrijheid die wordt
opgebouwd in dialoog, kan consistent worden.
IV.2. Persoonlijke keuze en symbolische orde: de band tussen ouders en kinderen
De menselijke voortplanting omvat wetenschappelijke en technische dimensies, maar kadert ook en
vooral in de symbolische orde. De antropologie heeft het belang aangetoond van de relaties van
vaderschap-moederschap en filiatie in alle samenlevingen, evenals de symbolische betekenis van
de verwantschapssystemen.
Deze kadering van de voortplanting in de symbolische orde is in de behandeling van de ethische
kwestie beslissend omdat, enerzijds, de symbolische orde ons noch ontastbaar noch onveranderlijk
toeschijnt. Ze kan niet blindelings vereerd worden . Ze biedt de menselijke vrijheid een zeer ruim
domein van initiatieven en interpretaties. Maar anderzijds vereist ze dat we verder kijken dan de
individualistische interpretatie van de vrijheid, evenals van de prometheïsche interpretatie ervan
(de onbeperkte vrijheid om te domineren en te controleren).
In tegenstelling tot de vriendschapsbanden die steeds meer worden gewaardeerd in onze
maatschappij omdat ze vrij worden gekozen, begrepen en beleefd op basis van wederkerigheid,
omvatten de familiebanden – en met name de relatie tussen ouders en kinderen – een
"onvoorwaardelijk" en asymmetrisch aspect. De menselijke voortplanting is niet hetzelfde als de
invoering van een unilateraal oorzakelijk verband tussen de voortplanters en hun kind; ze is al
evenmin een relatie waarin de ene partij de andere domineert en controleert. De gestaag
toenemende medicalisering van de voortplanting houdt het gevaar in dat die wordt losgemaakt van
de symbolische orde waarin ze kadert en een soort van "productie" wordt. In de voortplanting
verwekken ouders en kinderen elkaar – de ouders zijn eerder de kanalen dan de bron van het leven
dat ze doorgeven; door dit biologische leven door te geven, verplichten ze zichzelf ertoe om het toe
te staan zich te ontplooien in een menselijk leven en om van hun kind een oproep te ontvangen om
een verantwoordelijke vader en moeder te worden – en ze verbinden zich tot een proces van
wederzijdse transformatie in en doorheen de relatie, met de bijhorende conflicten, tegenkantingen
en zelfoverwinningen.
Doordat ze opgenomen is in de symbolische orde wordt de vrijheid van de ouders een "verplichte"
vrijheid: ze moet autonomie en afhankelijkheid verzoenen en moet er met name op toezien dat de
best mogelijke omstandigheden aanwezig zijn voor het "samen zijn" en het respect van het "anders
zijn".
Wordt die onvoorwaardelijke implicatie in gevaar gebracht door de mogelijkheid van
geslachtskeuze voor zijn kind om niet-medische redenen, doordat vooraf al een voorwaarde wordt
gekoppeld aan de komst van het kind? Die vraag vereist een genuanceerd antwoord. In de eerste
plaats moeten belangrijke onderliggende vragen in overweging worden genomen, die betrekking
hebben op zowel de ouders als hun toekomstige kind.
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Vanuit het oogpunt van de ouders: in welke mate leidt het kiezen van het geslacht van zijn
toekomstige kind om niet-medische redenen niet – ten minste gedeeltelijk – tot het beschouwen
van dit kind als een object dat ten dienste staat van persoonlijke doeleinden, in de plaats van een
subject, wat afbreuk doet aan het respect dat aan het kind verschuldigd is zoals aan ieder ander?
Vormt de geslachtskeuze van hun toekomstige kind voor de ouders bovendien niet een eerste stap
in een benadering die dit kind onderwerpt aan een geheel van verplichtingen die de vorming van
een eigen en positief ervaren identiteit kunnen bemoeilijken?
Vanuit het oogpunt van het kind: in welke mate zou het feit dat het weet dat een belangrijk aspect
van zijn identitieit geprogrammeerd is, van invloed kunnen zijn op zijn vermogen om zichzelf te
zien en te begrijpen als een autonoom wezen dat zijn leven kan leiden volgens persoonlijke eisen?
Dit probleem is met name belangrijk omdat een slecht aanvaarde seksuele identiteit de persoonlijke
identiteit sterk kan verstoren.
Het antwoord op deze vragen zet de fundamentele rechten op het spel die geleidelijk aan moeten
worden toegekend aan het kind: autonomie en gelijkheid. Het verplicht er ook toe verschillende
standpunten in te nemen. Vanuit het oogpunt van de ouders moet worden herhaald dat de eerste
plicht van alle ouders erin bestaat elk van hun kinderen een open toekomst te geven, ongeacht de
verwachtingen en de ambities die ze koesteren met betrekking tot deze kinderen. De keuze van het
genetische geslacht legt uiteraard geen bepalingen op met betrekking tot de persoonlijke en sociale
invulling van het "jongen zijn" of "meisje zijn". Het brengt dus niet automatisch een ontkenning
van het anders zijn mee. De wil van ouders die absoluut een kind van een bepaald geslacht willen,
is echter soms onverbiddelijk. Hoe kan een dergelijke onbuigzaamheid worden verenigd met een
openheid ten aanzien van de verschillende manieren om jongen of meisje te worden? Moeten we
niet vrezen dat dit gepaard gaat met zeer sterke seksuele stereotyperingen, die door deze
onbuigzaamheid zelfs nog worden versterkt? Indien ouders op dit punt weinig kritisch staan ten
opzichte van hun spontane bewegingen, dan kunnen we vrezen dat ze evenmin kritisch staan t.o.v.
sociale en culturele stereotyperingen, zodat het risico bestaat dat ze starre verwachtingen koesteren
op het vlak van de prestaties en activiteiten van hun kind, wat een zware belemmering vormt voor
zijn open toekomst. Het toekomstige kind zou dus niet alleen de invloeden ondergaan die
onvermijdelijk voortkomen uit het feit dat het voortspruit uit de samenvoeging van de
verbeeldingswerelden van zijn beide ouders, maar het zou geïnstrumentaliseerd worden tot ver
boven de drempel van de aanvaardbaarheid, met andere woorden, voorbij de grens van wat het in
staat stelt een eigen identiteit te vormen. Het is echter net dankzij die mogelijkheid om een eigen
identiteit te vormen dat het kind zich geleidelijk kan opstellen als een autonome persoon ten
opzichte van zijn ouders, en door hen als zodanig kan worden erkend. De ouders moeten het kind
daarnaast ook de omstandigheden geven om deze identiteit te vormen. Het kind is meer dan een
genetisch en sociaal verlengstuk van zijn ouders, het is vanaf het begin een verschillend wezen, dat
zich met hun hulp moet ontpoppen als een autonoom wezen. De autonomie van de ouders die zich
uit in een geslachtskeuze voor hun kind om niet-medische redenen, moet voldoen aan voorwaarden
die het persoonlijk en sociaal autonoom worden van het kind geleidelijk aan mogelijk maken. Het
mag dus niet van één kant worden bekeken, als keuzevrijheid van de ouders alleen. Het moet ook
worden beschouwd als een bevordering van de autonomie van het kind, wat fundamenteel vereist
dat zijn anders zijn wordt gerespecteerd.
We moeten die materie dus ook bekijken vanuit het oogpunt van het kind: kan een kind wiens
geslacht werd gekozen door zijn ouders zich hun intenties eigen maken om er een constitutief
element van zijn persoonlijke identiteit van te maken? Om die vraag te kunnen beantwoorden,
moeten we een onderscheid maken tussen de geslachtskeuze en de natuurlijke overdracht van
erfelijke karakters, de genealogische afhankelijkheid tussen ouders en kind, en de sociale
verwachtingen van de ouders ten aanzien van hun kind (het ontwikkelen van een vaardigheid of
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talent). De keuze van het geslacht van zijn kind drukt een voorkeur van de ouders uit, terwijl de
natuurlijke overdracht van genetische kenmerken die afhangt van de genetische loterij zich
opdringt aan de verlangensvan de enen en de anderen en hen allen confronteert met nietbeheersing. De genealogische afhankelijkheid tussen kinderen en ouders is zeker onomkeerbaar:
ouders verwekken hun kinderen, kinderen verwekken hun ouders niet. Maar die genetische
onomkeerbaarheid creëert slechts een tijdelijke afhankelijkheid. In de loop van zijn bestaan zal het
kind omstandigheden kunnen aangrijpen die het geleidelijk aan in staat stellen moreel en juridisch
erkend te worden als de gelijke van zijn ouders. Tot slot verschilt de geslachtskeuze van de sociale
verwachtingen die de ouders koesteren met betrekking tot hun kinderen. Door het geslacht van hun
kind te kiezen, bepalen de ouders een aspect van de omstandigheden van het bestaan van het kind
op een manier die zich oplegt aan het kind zonder dat het de mogelijkheid heeft om ermee in te
stemmen of zich ertegen te verzetten. De uitdaging van de adolescentie is daarentegen net dat men
zich persoonlijk tegenover deze verwachtingen opstelt. De keuze van het geslacht van zijn
toekomstige kind creëert dus een zeer specifieke afhankelijkheidsrelatie doordat ze definitief
asymmetrisch is: de ouders hadden de vrijheid van keuze en het kind moet de gevolgen van hun
keuze dragen. Het gaat hier echter om gelijkheid die moet kunnen bestaan tussen ouders en
kinderen. Het is de taak van de ouders de omstandigheden te creëren die hun kind in staat stellen
geleidelijk aan hun gelijke te worden, niet alleen juridisch maar ook moreel. Door een definitieve
asymmetrie tussen de ouders en het kind in te voeren, creëert de geslachtskeuze een situatie die het
moeilijker maakt die gelijkheid te bereiken. Alleen een diep respect voor het anders zijn van het
kind kan dit probleem compenseren.
De keuze van het geslacht van een toekomstig kind om niet-medische redenen houdt dus vragen in
die de fundamentele rechten van dit kind op het spel zetten: het respect dat aan het kind
verschuldigd is, zijn autonomie en toekomstige gelijkheid met zijn ouders. De risico's dat die
fundamentele rechten worden geschonden, zijn dus toegenomen, met als gevolg een eveneens
toegenomen morele verantwoordelijkheid van de ouders voor hun kind. Stelt de keuze van het
geslacht van hun kind door de ouders de onvoorwaardelijkheid van de band tussen ouders en kind
dan in vraag? Ja, omdat de komst van het kind gekoppeld is aan een voorwaarde: zijn genetische
geslacht. Moet de geslachtskeuze om niet-medische redenen dan verboden worden? A priori neen,
omdat de geslachtskeuze niet noodzakelijk het onvoorwaardelijke karakter opheft van de band die
moet ontstaan tussen de ouders en hun kind. Maar omdat de keuze deze band toch kan beïnvloeden,
is een sterkere waakzaamheid geboden om te vermijden dat er vanaf de geslachtskeuze een
instrumentalisatieproces in werking treedt dat de groei van het kind naar autonomie en gelijkheid
ten opzichte van zijn ouders zou belemmeren. Door het anders zijn van hun kind te respecteren, in
zijn verschillende facetten, kunnen de ouders de door hun aanvankelijke keuze gecreëerde
moeilijkheden compenseren. De kwestie moet hier niet worden afgehandeld op basis van ethische
principes die de geslachtskeuze a priori toestaan of verbieden, maar men moet de problematiek
benaderen vanuit een prudentiële ethiek.
IV.3. Een voorwaardelijke instemming met de geslachtskeuze om niet-medische redenen: de
criteria van een prudentiële ethiek
De prudentiële ethiek vertoont kenmerken die bepalend zijn voor de criteria op basis waarvan de
geslachtskeuze moet worden beoordeeld. Die kenmerken zijn:
- De bevestiging van een specifieke rationaliteit. De prudentiële ethiek, of praktische wijsheid,
tracht een rationaliteit te ontwaren, of te doen ontstaan, in de alledaagse wereld die wordt
getekend door onzekerheid. De vraag over de geslachtskeuze om niet-medische redenen is een
nieuwe vraag, die nog relatief weinig bestudeerd is door de menswetenschappen, en waarover
het innemen van een ethisch standpunt a priori niet wenselijk is.
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Het mikken op een goed leven dat op verschillende manieren kan worden gezien. De wereld
van de ethiek en de politiek wordt niet gekenmerkt door hetzelfde type van "zekerheid" of
"bewijs" als de wereld van de wetenschappen. Het is de wereld van wat "mogelijk",
"waarschijnlijk" of "wenselijk" is. Dit verschil in epistemologische status maakt het niet
minderwaardig, omdat het zijn eigen logica en autonomie heeft. Van een moraalfilosoof of een
politiek filosoof mag men evenwel geen "bewijsvoeringen" verwachten die stoelen op
noodzakelijke principes. Door onze criteria van een "goed leven" voor te stellen met
betrekking tot de geslachtskeuze om niet-medische redenen, beseffen wij dat de bepaling van
de ethische grenzen altijd een element van willekeur omvat, zelfs indien men streeft naar
rationaliteit en samenhang.
De bevestiging van een streefdoel van de menselijke actie. De geslachtskeuze om nietmedische redenen moet passen in het nastreven van het ideaal van de best mogelijke relaties
tussen ouders en kind en hun optimaal persoonlijk en sociaal functioneren. De ethiek mag er
geen genoegen mee nemen alleen sociologische vaststellingen te doen: ze stelt een ideaal en
normen voor. Het is een prescriptief discours. Het promoot de keuzevrijheid van de ouders
onder voorbehoud van naleving van de rechten van het kind op autonomie en gelijkheid.
De bevestiging van de noodzaak van een onderscheidingsvermogen en beraadslaging om de
gevolgen van de beslissing zo goed mogelijk te evalueren. Met betrekking tot de kwestie van
geslachtskeuze om niet-medische redenen, betekent dit dat de artsen, of het medische team,
zich niet tevreden mogen stellen met een bespreking van de wetenschappelijke of technische
gevolgen van hun beslissingen: ze moeten op een competente en verantwoordelijke manier
kunnen "spreken" over de symbolische inzet en daarbij aandacht besteden aan de contextuele
gegevens en aan de lessen uit de menswetenschappen. De beraadslaging moet betrekking
hebben op de keuze van de middelen en er moet worden nagegaan of ze optimaal adekwaat
zijn in functie van de doelstelling. Daarnaast moet, in elk specifiek geval, aandacht worden
besteed aan zo goed mogelijk evenwicht tussen keuzevrijheid en erkenning van het anders zijn.
In de optiek van een prudentiële ethiek lijkt de geslachtskeuze aanvaardbaar indien ze kadert in
een gezinsevenwicht. In deze context vormt de keuzevrijheid van de ouders immers geen
aantasting voor het fundamentele recht van gelijkheid tussen man en vrouw. De keuze moet
gebonden zijn aan objectieve criteria: geslachtskeuze is niet toegelaten voor het eerste kind, de
vraag om een keuze moet niet worden aanvaard als er al een gezinsevenwicht is, alleen het
geslacht dat in het gezin in de minderheid is, mag worden gevraagd. Op dit punt moeten we
bijzonder waakzaam zijn, want de westerse samenleving heeft zich nog niet volledig "bevrijd"
van zeer sterke seksuele stereotypes. De eis dat men rekening houdt met objectieve criteria in
verband met het gezinsevenwicht, is erop gericht dat het verwachte kind niet opgesloten wordt
in de verbeeldingswereld van zijn ouders of van de samenleving waarin het geboren wordt, en
dat het over een open toekomst kan beschikken.
Het lijkt tevens gerechtvaardigd terug te grijpen naar de preconceptionele methoden – waarvan
de doeltreffendheid prioritair moet worden verbeterd – of de preïmplantatiediagnostiek –
onder voorbehoud van de vragen van verdelende gerechtigheid die in dit kader kunnen rijzen.
Men neemt aan dat deze methoden geweldloos zijn: ze brengen geen schade toe aan het leven
van een ingeplant embryo.
De bevestiging van een zeer nauwe band tussen de notie persoon en de notie lichamelijkheid
(corporéité). Door deze bevestiging kan de medische ethiek worden begrepen als een geheel
van gedragsregels die de geleidelijke opkomst of de bescherming van het denkende wezen
mogelijk maken, met name door de ziekte die hen vaak in de weg staat, te bestrijden. In die zin
kan de mens op geen enkel moment in zijn bestaan worden herleid tot zijn biologische
dimensie alleen. Deze antropologische stelling leidt ertoe abortus te weigeren als methode
voor geslachtskeuze om niet-medische redenen. Deze weigering steunt op verschillende
rechtvaardigingen, met name:
– Het in aanmerking nemen van het statuut van het embryo.
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–

-

Het onvoorwaardelijke karakter en het asymmetrische begin van de relatie tussen ouders
en kind, die maakt dat het kwetsbaarste wezen wordt toevertrouwd aan de
verantwoordelijkheid van zijn ouders. De prudentiële ethiek wordt gekenmerkt door haar
vermogen machtsverhoudingen te vervangen door verhoudingen van verantwoordelijkheid
en solidariteit ten aanzien van de meest kwetsbaren. De vernietiging van een reeds
ingeplant embryo omwille van de geslachtskeuze in het kader van een gezinsevenwicht,
zou een ongerechtvaardigde geweldpleging zijn en een negatie van een kwetsbaar maar
reëel anders zijn.
– Het feit dat de geslachtskeuze om niet-medische redenen in het kader van het
gezinsevenwicht niet kan worden beschouwd als een geval van noodlijdendheid van de
moeder.
– Het feit dat het zou gaan om een vruchtafdrijving om niet-medische reden.
Daarnaast moeten we erop toezien dat de problematiek van de geslachtskeuze om niet-medische
redenen er niet toe leidt dat een onaanvaardbare druk wordt uitgeoefend op de vrouwen.
De bevestiging van de noodzaak dat het principe van rechtvaardigheid in aanmerking worden
genomen. De geslachtskeuze om niet-medische redenen in het kader van een gezinsevenwicht lijkt
niet prioritair vergeleken met de vereisten waarmee het gezondheidsbeleid rekening moet houden.
Dit "economische" standpunt is evenwel geen afdoende reden om deze praktijk als "immoreel" te
bestempelen. Er zijn dringendere behoeften die een financiering door de sociale zekerheid eisen. In
deze context is het niet aangewezen om zwaar te investeren in de centra die deze technieken
ontwikkelen, noch om in een terugbetaling van de patiënten te voorzien.
Door rekening te houden met deze criteria, en door de verschillende elementen die ze inhouden
tegen elkaar af te wegen, kunnen we een ethische waarde toekennen aan de vrijheid van keuze in
de kwestie van de geslachtskeuze om niet-medische redenen.
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V. POSITIE V Argumenten voor de volledige autonomie van de ouders
Deze positie vertrekt van het fundamentele principe dat het onethisch is mensen een techniek te
onthouden indien de toepassing ervan kan bijdragen tot de verbetering van het lichamelijk,
psychisch of sociaal welzijn in de ruimste zin van het woord. Dit is des te meer het geval in de
materie van geslachtskeuze waar de voorkeur voor een geslacht niet van aard is iemand – en in
eerste instantie het kind niet – schade te berokkenen. De hulpverlener toelaten het verzoek van de
aanvrager te toetsen aan externe gegevenheden neigt onvermijdelijk naar paternalisme, wat in een
medische hulpverleningssituatie niet meer van deze tijd is en absoluut moet worden vermeden.
Voortplanting is een private aangelegenheid waarin inmenging door anderen niet wenselijk is.
Beperkingen aan de keuzevrijheid inzake het geslacht van de kinderen zijn ontoelaatbaar. Als de
mogelijkheid van geslachtskeuze bestaat, is zij slechts één van de modaliteiten van de
voortplanting, naast het tijdstip ervan, de gewenste omgevingsfactoren, de wijze van verwekking
en dergelijke, waaromtrent het uitsluitend de aspirant-ouder(s) vrij staat te beslissen. De motieven
van de ouders om een voorkeur te hebben voor een bepaald geslacht mogen dus niet aan een
externe beoordeling onderworpen worden. De bevoegdheid om voor een kind van een bepaald
geslacht te kiezen maakt deel uit van het recht op zelfbeschikking. Dit recht wordt in diverse
uitingsvormen en situaties door het objectief recht en zelfs door de wet erkend. Bovendien zou de
verplichting van de kandidaat-ouder(s) om de motieven van zijn of haar keuze kenbaar te maken in
strijd zijn met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het privé-leven.
Deze positie verdedigt de gelijkwaardigheid van alle gezinssamenstellingen en verzet zich tegen de
in de ‘family balancing’ geïmpliceerde idee dat een gezin dat samengesteld is uit een vader en
moeder geflankeerd door een zoon en dochter de toetssteen van een evenwichtig gezin vormt.
Family balancing is een maatschappelijk en ethisch gekleurd concept dat bevoogdend en
discriminatoir werkt.
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Overzicht
Zonder het belang te ontkennen dat moet worden gehecht aan de autonomie van de ouders bij het
verwezenlijken van hun ouderlijk project, menen sommige leden van het Raadgevend Comité dat
deze autonomie noodzakelijkerwijze beperkt wordt door het respect voor de autonomie en het
welzijn van het kind-in-wording. Het respect waarop dit laatste als volwaardig “ander” recht heeft,
moet blijken uit een beperking van de macht, uitgeoefend door zijn verwekkers, met name wat
betreft het vastleggen van het geslacht van dit kind om niet-medische redenen. Deze leden
verkiezen het bepalen van het geslacht over te laten aan het toeval van de
chromosomencombinaties. Inzake voortplanting is de autonomie slechts aanvaardbaar voor zover
zij geen invloed heeft op de identiteit van het kind. Welnu, de keuze van het geslacht is het
vastleggen van een wezenlijk en onveranderlijk kenmerk van zijn persoon. Voor deze leden is de
geslachtskeuze om niet-medische redenen ethisch nooit verantwoord, te meer omdat dit de deur
openzet voor het vastleggen van andere kenmerken van het toekomstige kind en dus voor een vorm
van eugenisme, wat zou toelaten te komen tot het “ideale” kind, het kind op maat. Sommige leden
benadrukken dat “geslacht” één van de vele normale kenmerken van de mens is en dat het
algemene principe van het niet-selecteren op een normaal kenmerk zich derhalve verzet tegen
geslachtskeuze om niet-medische redenen.
Andere leden, waarvan we de overwegingen terugvinden in positie II, formuleren in essentie
dezelfde reserves als de leden van het Comité die zich herkennen in positie I. Ze oordelen dat
bepaalde bio-technische innovaties, waarvan niet bewezen is dat ze voordelen bieden, moeten
geweigerd worden en vinden dat dit het geval is voor alle praktijken van geslachtskeuze om nietmedische redenen. Geslachtskeuze aanvaarden lijkt hen des te minder verdedigbaar aangezien het
seksisme allesbehalve uit de wereld verdwenen is. Het aanvaarden in de westerse maatschappij,
binnen het kader van family balancing, houdt volgens hen het gevaar in dat hierdoor de norm van
de “evenwichtige familie”, één zoon – één dochter, bevestigd wordt en onterecht gaat wegen op de
ouders.
Voor een derde groep leden van het Raadgevend Comité is het onbetwistbaar dat, in afwezigheid
van bewijzen van negatieve psychologische of sociale gevolgen van de geslachtskeuze om nietmedische redenen, deze behoort tot het domein van de autonomie van de ouders, op voorwaarde
dat het gaat om een evenwicht tussen de geslachten binnen het gezin. Er is geen ethische reden om
de geslachtskeuze die wordt bepaald door het toeval te verkiezen boven de geslachtskeuze als
resultaat van de wens van de ouders. Volgens deze leden laat de geslachtskeuze om niet-medische
redenen de ouders toe jongens en meisjes op te voeden, de kinderen toe op te groeien met broer(s)
of zus(sen) en het toekomstige kind toe in gunstige omstandigheden ontvangen te worden, indien
het kind het geslacht heeft dat de ouders verkiezen. Aangezien de geslachtskeuze slechts mogelijk
zou zijn in het kader van “family balancing”, zal zij op termijn geen demografisch onevenwicht
veroorzaken en seksistische reflexen aanwakkeren. Zij zien niet in hoe het toelaten van de
geslachtskeuze de deur zou openzetten voor eugenetische praktijken, aangezien de andere
kenmerken overwegend multifactorieel zijn en mede afhangen van de omgeving waarin het kind
opgroeit.
Binnen deze groep bestaat er geen unanimiteit over de technieken die kunnen worden aangewend
om de geslachtskeuze te realiseren. Voor sommigen zijn enkel preconceptionele methodes
aanvaardbaar, ondanks hun geringe betrouwbaarheid. Anderen menen dat men de ouders moet
toelaten al dan niet een beroep te doen op postconceptionele methodes.
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Over de terugbetaling van deze technieken door de sociale zekerheid bestaat er geen unanimiteit.
Voor sommigen prevaleert het rechtvaardigheidsbeginsel. Wanneer de geslachtskeuze wordt
toegelaten, dient zij toegankelijk te zijn voor allen. Voor anderen gaat het om het aanwenden van
de geneeskunde voor comfortdoeleinden, wat niet tot terugbetaling door de sociale zekerheid mag
leiden. Nog anderen menen dat de terugbetaling van deze technieken op dit ogenblik geen prioriteit
is. Wel is iedereen het erover eens dat dit type van interventies moet gebeuren in de erkende
vruchtbaarheidscentra en dat er geen sprake kan zijn van het openen van “gender-clinics”.
Andere leden van het Raadgevend Comité vrezen ook de instrumentalisering van het kind ten
gevolge van de geslachtskeuze om niet-medische redenen door zijn verwekkers. Aangezien zij op
dit vlak verkiezen te appelleren aan een verantwoorde vrijheid, lijkt het hen niet wenselijk in dit
verband een ethisch standpunt van categorieke afwijzing te ontwikkelen. Vanuit een prudentieel
ethisch standpunt lijkt de geslachtskeuze hen onder bepaalde voorwaarden aanvaardbaar, met name
wanneer de ouders die er een beroep op doen zich bewust zijn van hun verhoogde
verantwoordelijkheid om hun kind, tegen deze achtergrond, toe te laten zijn “anders-zijn” te
ontwikkelen en het de mogelijkheid te bieden de status van gelijke te bereiken. Voor deze leden
kan de geslachtskeuze om niet-medische redenen slechts gebeuren teneinde een familiaal
evenwicht (“family balancing”) te bereiken en zijn enkel preconceptionele methodes of
preïmplantatietechnieken ethisch aanvaardbaar. De terugbetaling van deze technieken door de
sociale zekerheid lijkt hen op dit ogenblik niet aangewezen.
Tenslotte vinden sommige leden van het Raadgevend Comité dat het ethisch niet verantwoord is
voorwaarden te stellen aan het aanwenden van een techniek die kan helpen bij het realiseren van
een ouderlijke wens. Voor hen behoort de keuze van het geslacht van een kind tot het recht op
autonomie van de ouders en dient zij niet af te hangen van het oordeel van hulpverleners, noch van
de voorwaarde van “family balancing”, wat volgens hen een paternalistisch en discriminerend
concept is.
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Vraag gesteld aan het Comité
De Senaat stelde de volgende vraag.
“[ … ] Gelet op diverse wetsvoorstellen aanhangig in de Senaat, betreffende het onderzoek op
embryo’s en de bescherming van embryo’s in vitro ;
Gelet op de belangrijke maatschappelijke en ethische uitdagingen voor de politieke besluitvorming
met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek, de toepassingsmogelijkheden van de moderne
biotechnologie en de implicaties hiervan op de bescherming van het embryo;
Gelet op artikel 18 van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de
biogeneeskunde; [ … ]
Verzoeken ondergetekenden het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek om, uiterlijk binnen de
termijn bepaald in voormeld Samenwerkingsakkoord, een advies uit te brengen in het licht van
voornoemde wetsvoorstellen over:
-

het begrip “embryo” en “pre-embryo”;*
het begrip “onderzoek” in de zin van artikel 18 van voormeld Verdrag;*
het begrip “adequate bescherming” van het embryo en pre-embryo;*
de implicaties en de risico’s van de toepassingsmogelijkheden van de moderne biotechnologie
t.a.v. het menselijk embryo;*
de implicaties en modaliteiten van het wetenschappelijk onderzoek op het menselijk embryo;*

Meer bepaald:
-

de aanvaardbaarheid van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot somatische gentherapie
en germinale gentherapie;
het onderscheid tussen correctieve germinale gentherapie en optimaliserende germinale
gentherapie;
de notie “behandelingen met een eugenetisch karakter” en “behandelingen met een reëel
eugenetisch oogmerk”: het onderscheid tussen de pathologische en non-pathologische genetische
kenmerken;
de vraag naar de noodzaak en aanvaardbaarheid van de creatie van embryo’s voor
onderzoeksdoeleinden;*
de vraag naar de noodzaak en aanvaardbaarheid van het gebruik van embryonaire stamcellen
met therapeutische doelstellingen (therapeutische klonering) en alternatieven voor het gebruik
van embryonale stamcellen;∗∗
de implicaties van een Belgisch wetgevend optreden;

en dit op het gebied van de biologie, de geneeskunde en de gezondheidszorg, en inzonderheid met
betrekking tot de ethische, sociale en juridische aspecten meer bepaald betreffende de eerbiediging
van de rechten van de mens.”.
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De plenaire vergadering van het Comité nam de vraag in overweging op 9 juli 2001 en
vertrouwde de behandeling ervan toe aan de Beperkte Commissie 2001/1. Op haar
vergadering van 17 oktober 2001, besliste de Beperkte 2001/1 Commissie in een eerste
advies te antwoorden op de vragen, aangeduid met een enkel sterretje (zie hierboven); zij
vormen het onderwerp van het advies nr. 18 van 16 september 2002 betreffende het
onderzoek op het menselijke embryo in vitro. De vragen betreffende de embryonale
stamcellen en het therapeutisch kloneren (zie de vraag hierboven gevolgd door een dubbel
sterretje), vormen het onderwerp van het huidige advies. Desondanks heeft het comité
besloten om zijn advies uit te breiden tot de ganse problematiek en dus tot het gebruik van
alle soorten menselijke stamcellen.
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Algemene inleiding
Het onderzoek naar stamcellen is niet nieuw. Sinds 1981 hebben onderzoekers reeds
stamcellen uit vroege muizenembryo’s geïsoleerd en in cultuur bewaard. In 1998 is
men erin geslaagd stamcellen te isoleren uit menselijke embryo’s en in het
laboratorium in cultuur brengen. De menselijke embryo’s die men voor het op punt
stellen van deze technieken gebruikte, kwamen oorspronkelijk tot stand voor het
behandelen, door middel van in vitro fertilisatie (IVF), van patiënten die leden aan
infertiliteit. De overtallige embryo’s (niet gebruikt voor de IVF) die geen deel meer
uitmaakten van een ouderlijk procreatieproject werden, na geïnformeerde
toestemming (informed consent), door de donoren van de gameten afgestaan ten
behoeve van het stamcellenonderzoek. Rekening houdend met de biologische
kenmerken van deze stamcellen hebben onderzoeksploegen zich op dit beloftevol
terrein van de biologie toegelegd om de mogelijkheden te onderzoeken van een
zogenaamd regenererende celtherapie voor de behandeling van ‘degeneratieve
ziekten’. Deze onderzoekers vertrekken van de hypothese dat stamcellen aan de basis
kunnen liggen van nieuwe, regenererende behandelingen (d.w.z. door transplantatie
van weefsels die vanuit deze stamcellen kunnen gekweekt worden) voor ziekten die
het gevolg zijn van een functionele deficiëntie van een orgaan of zijn weefsels, zoals
de ziekte van Parkinson, bepaalde neurologische accidenten, diabetes en bepaalde
hartaandoeningen, enz.
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Hoofdstuk I. Actuele wetenschappelijke gegevens - toestand op 13 october 2003
-en toekomstperspectieven
1. Fundamentele biologische gegevens
De definities van totipotentie, pluripotentie en multipotentie die hier worden
voorgesteld, vormen de weergave van een conventionele benadering gebaseerd op de
actuele kennis op het vlak van celevolutie. Deze laatste doet zich niet voor volgens
nauwkeurig omschreven etappes, maar langs een continuüm waarop het programma
van een cel meer en meer beperkt wordt.
1.1. Stamcellen
Het menselijk organisme bevat ‘stamcellen’. Deze zijn niet gedifferentieerd en
worden gekenmerkt door hun vermogen tot zelfvernieuwing, differentiëring en
proliferatie.
De totipotente cellen bevinden zich in het embryo tot de derde dag na de bevruchting
(stadium van 4 tot 8 cellen). Het totipotent karakter van deze cellen bestaat erin dat ze
zich, wanneer ze geïsoleerd worden, kunnen ontwikkelen tot een volledig organisme.
Dit zijn geen zogenaamde stamcellen.
De pluripotente stamcellen kunnen zich differentiëren tot alle types van
gespecialiseerde cellen (bv. cellen van de nieren, de lever, de hersenen…) maar niet
meer tot een volledig organisme. Ze kunnen zelf niet tot een embryo uitgroeien. Deze
pluripotente cellen vindt men bij het embryo na de vierde dag, maar ook bij de foetus
en de volwassene.
De multipotente stamcellen kunnen zich ook differentiëren tot verschillende types van
gespecialiseerde cellen maar in een minder brede waaier dan de pluripotente cellen.
Men vindt ze in de foetus en bij de volwassene.
Unipotente stamcellen zijn voorloper-cellen voor een bepaald celtype. De
voorlopercellen hebben een geringer vermogen tot zelfvernieuwing. Ze hebben een
beperkte levensduur en worden vernieuwd met als vertrekpunt andere stamcellen.
Men vindt ze eveneens bij de foetus en de volwassene.
1.2. Herkomst van stamcellen
Momenteel werken de onderzoekers met cellijnen van stamcellen van dierlijke en
menselijke herkomst die bekomen worden hetzij bij volwassenen, hetzij bij foetussen,
hetzij bij embryo’s in een vroeg stadium (4 tot 6 dagen). Naargelang van de herkomst
spreekt men van volwassen, foetale of embryonale, stamcellen.
1.2.1. Volwassen stamcellen
Volwassen stamcellen zijn pluripotent, multipotent of unipotent. Ze zijn vatbaar voor
differentiëring tot meerdere types van gespecialiseerde cellen, maar hebben een
geringer differentiatievermogen dan de embryonale stamcellen. Daar staat tegenover
dat, in geval van transplantatie van volwassen stamcellen of van weefsels die eruit
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zijn afgeleid, naar een ontvanger die tevens de donor is, het immuniteitsrisico niet
bestaat en het gevaar voor tumoren waarschijnlijk geringer is, want het vermogen tot
vermenigvuldiging van volwassen stamcellen is beperkter dan dat van embryonale
stamcellen.
In de volwassen weefsels waarin een voortdurende celvernieuwing plaats vindt, zoals
in beenmerg, opperhuid en spijsverteringskanaal, blijven er welbepaalde populaties
van volwassen stamcellen aanwezig, die zorgen voor de vervanging van de cellen die
verloren gaan. Andere organen of weefsels, waarvan de cellen een langere levensduur
hebben, (hersenen, spieren, lever…), bevatten eveneens stamcellen die bijdragen tot
het herstellen van traumatische, infectieuze of degeneratieve letsels.
De volwassen stamcellen zijn slechts in geringe mate beschikbaar omdat de
identificatie en de afname veel moeilijker is. Daarbij komt nog dat ze moeilijker in
cultuur te brengen zijn vanwege hun beperkt proliferatievermogen.
Men heeft de termen ‘plasticiteit’ of ‘transdifferentiatie’ voorgesteld om rekening te
houden met het fenomeen van ‘kneedbaarheid’ van volwassen stamcellen, met name
hun vermogen om zich te differentiëren tot cellen die overeenkomen met weefsels van
andere organen1.
1.2.2. foetale stamcellen
Hematopoïetische stamcellen kunnen afgezonderd worden uit bloed dat tijdens de
bevalling bekomen wordt uit de placenta of uit de bloedvaten van de navelstreng.
Navelstrengbloed is weliswaar slechts in kleine hoeveelheden beschikbaar maar levert
wel vrij onrijpe stamcellen die vatbaar zijn voor een actieve proliferatie en vooral met
een grotere immunotolerantie, vergeleken met volwassen stamcellen die afkomstig
zijn uit beenmerg of bloed. Er wordt veel onderzoek gedaan om de proliferatie van die
navelstrengbloedcellen in het laboratorium te stimuleren om het aantal beschikbare
stamcellen te verhogen. Er worden programma’s op het getouw gezet om de
oprichting van navelstrengbloedbanken en om een databank voor de follow up van de
resultaten die men met de transplantaties bekomen heeft, te ondersteunen.
Foetaal weefsel dat na een zwangerschapsafbreking werd bekomen, kan eveneens
dienen om multipotente stamcellen af te zonderen. Zo kan men bv. neurale stamcellen
vanuit foetaal hersenweefsel isoleren en in cultuur brengen. De levensduur van foetale
stamcellen in zo’n cultuur is echter beperkt.
Vooral op het gebied van de ziekte van Parkinson zijn de klinische studies het verst
gevorderd. Het is van belang op te merken dat deze klinische studies gebaseerd zijn
op positieve resultaten van klinische studies die vooraf bij knaagdieren en primaten
werden uitgevoerd. Deze therapeutische benadering van de ziekte van Parkinson
bevindt zich nog in een experimenteel stadium: men beschikt in dit domein slechts
over de ervaring van een decennium.
Toch blijft de beschikbaarheid van foetaal zenuwweefsel beperkt. Men heeft vijf tot
zes geaborteerde foetussen nodig om voldoende zenuwweefsel voort te brengen om
één parkinson-patiënt te behandelen. Om voldoende zenuwweefsel te produceren voor
transplantatie bij patiënten, is het dus belangrijk de technieken van afzondering van
stamcellen uit foetaal zenuwweefsel te verbeteren alsook de technieken om hun
1

A. Gothot (expert Ulg et FNRS consulté par la CR). Plasticity of somatic stem cells. Current
evidence and controversial issues.
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vermenigvuldiging in een cultuur te induceren. Indien de klinische toepassing van
deze regenererende celtherapie zich verder doorzet, kan men nu reeds de vraag stellen
van een rechtvaardige spreiding van de toegang tot de beschikbare foetale stamcellen,
rekening houdend met de frequentie van de ziekte van Parkinson in een steeds
verouderende bevolking..
Men moet overigens een onderscheid maken tussen foetale stamcellen en primordiale
kiemcellen (PGC: Primordial Germ Cells). Deze laatste worden bekomen
vertrekkend van foetale geslachtsklieren die na abortus worden afgenomen. Uit deze
PGC vormen zich de sperma- en eicellen. Wanneer deze PGC in cultuur gebracht
worden samen met enkele factoren, vormen ze celkolonies die vergelijkbaar zijn met
de embryonale stamcellen (ES: Embryonic Stem cells) die men in de binnenmassa
van het embryo vindt (Cf. § 1.2.3). En zoals die cellen kunnen ze zich ook
differentiëren tot meerdere types van gespecialiseerde cellen: het zijn de embryonale
kiemcellen (EG, Embryonic Germ cells). Cellijnen van EG-cellen werden tot stand
gebracht, uitgaande van PGC afgenomen bij embryo’s van muizen, varkens en
mensen.
1.2.3. embryonale stamcellen
In het eerste stadium zijn de embryonale cellen totipotent. Iedere totipotente cel heeft
het vermogen een embryo te vormen en zo tot de ontwikkeling van een individu te
leiden. Deze totaal ongedifferentieerde cel kan zich differentiëren tot de verschillende
celtypes die de foetus uitmaken en ook tot de structuren die er voor de verdere
ontwikkeling bij horen (de placenta en de membranen die de foetus omringen). Dit
zijn geen cellen die men stamcellen noemt.
Daarna, in het blastocyst-stadium, zijn sommige cellen pluripotent. Deze noemt men
embryonale stamcellen (ES, Embryonic Stem cells). Een dertigtal cellen die men
vindt in de interne massa van het embryo (de embryonale knop of inner cell mass)
kunnen zich ontwikkelen tot alle types van gedifferentieerde cellen: ze zullen
progressief aanleiding geven tot honderden lijnen van gedifferentieerde cellen,
waaruit de talrijke gespecialiseerde en functionele weefsels totstandkomen (hart,
longen, huid, lever, hersenen…) die het organisme vormen.
Deze embryonale stamcellen (ES) zijn ruim beschikbaar want ze vermenigvuldigen
zich relatief goed in cultuur. Bij transplantatie van embryonale stamcellen of van
weefsels die eruit ontwikkeld werden, blijft toch het risico van afstoting bestaan
vanwege immunitaire incompatibiliteit2, aangezien deze cellen en weefsels niet
hetzelfde genetisch patrimonium hebben als de ontvanger. Ook bestaat er een risico
op tumorvorming omdat deze embryonale stamcellen zich gemakkelijk
vermenigvuldigen, zoals kankercellen en bepaalde tumormerkers vertonen. De
risico’s op oncogenese zijn tot op heden niet duidelijk in kaart gebracht of
aangetoond. De wetenschappelijke en ethische problemen die gesteld worden door de
embryonale stamcellen aan de ene kant en de mogelijkheden van volwassen
stamcellen die we tot op heden nauwelijks kunnen inschatten aan de andere kant, zijn
nog met onzekerheden beladen en het zal nog een hele tijd vergen vooraleer men zal
kunnen bepalen welke de beste te volgen weg zal zijn. Er zal zeker geen unieke
2

De therapie uitgaande van stamcellen of van weefsel dat bekomen wordt uitgaande van embryonale
stamcellen, gaat gepaard met een risico op afstoting door de ontvanger. Deze behandeling vereist een
langdurige immuunsuppressieve behandeling waardoor het risico op infecties en kanker stijgt.
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oplossing naar voren komen en veel zal waarschijnlijk afhangen van de aard van de
betrokken pathologie..
Veel onderzoekers vinden het daarom noodzakelijk te experimenteren op menselijke
ES-cellen, enerzijds voor de ontwikkeling van therapeutische toepassingen en voor
het onderzoek van de middelen die de differentiatie bevorderen en die toelaten
welbepaalde types van gedifferentieerde cellen uit te kiezen, en anderzijds voor het
vermijden van de tumorvorming van de residuele ES-cellen. Diermodellen zullen
vermoedelijk niet volstaan om het al deze vragen te beantwoorden.
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1.3. Het therapeutisch kloneren
Er bestaat een methode om aan de ene kant de klinische ongemakken voor de patiënt,
die samenhangen met de afname van volwassen stamcellen en ook het nadeel van hun
beperkte beschikbaarheid, te omzeilen en aan de andere kant te ontkomen aan het
immunologisch risico dat verbonden is met de embryonale stamcellen. Deze methode
bestaat erin, aan de embryonale stamcellen (die wel in voldoende mate beschikbaar
zijn) het genetisch patrimonium van de toekomstige ontvanger van de uit deze cellen
voorkomende weefsels te bezorgen, door ze bij middel van kerntransfer te
‘wijzigen’3.
Die techniek wordt, niet volledig terecht, het therapeutisch kloneren genoemd. Een
betere benaming is: de nucleaire transfer voor het bekomen van pluripotente cellen:
deze techniek laat immers toe autologe weefsels te bekomen voor een eventuele
regenererende therapie van beschadigde organen. Met andere woorden, het komt erop
neer dat men met het oog op wetenschappelijk onderzoek of medische behandeling,
lichaamscellen tot stand brengt - dus gedifferentieerde of gespecialiseerde cellen door een volop gedifferentieerde lichaamscel bij een patiënt weg te nemen en de kern
ervan over te brengen in een ontkernde eicel (d.w.z. waarvan men de eigen kern heeft
verwijderd). In feite neemt men bij de patiënt (de potentiële ontvanger) de kern van
een van zijn somatische (rijpe, gespecialiseerde ) cellen weg, die nagenoeg de
totaliteit van zijn genetisch patrimonium bevat, en men brengt die kern over in een
eicel waarin men vooraf de kern verwijderd heeft4. Nadat deze eicel de
kernoverdracht ondergaan heeft, wordt ze vervolgens in cultuur gebracht in vitro om
zich te ontwikkelen tot een embryo waarvan men de embryonale stamcellen zal
afnemen tijdens het blastocyst-stadium (sommigen zullen zeggen in het stadium van
pre-embryo). Deze embryonale stamcellen kunnen dan verder tot differentiatie
gebracht worden om de verschillende weefsels te leveren die men dan kan inplanten
om beschadigde organen te vervangen of aangetaste functies te herstellen, naargelang
van de noden van de te behandelen pathologie. Overigens zouden deze door nucleaire
transfer gewijzigde cellen eveneens als proefmateriaal kunnen dienen om nieuwe
therapeutische moleculen op punt te stellen.
Het therapeutisch kloneren heeft met reproductief kloneren de nucleaire transfer
gemeen, maar het onderscheidt zich ervan door het feit dat het in vitro bekomen
embryo niet in een baarmoeder wordt ingeplant. De technische overeenkomsten
tussen therapeutisch en reproductief kloneren beperken zich tot initiële
3

4

Therapeutisch kloneren komt eigenlijk overeen met kerntransfer (overdracht van de kern van een
lichaamscel in een eicel waaruit de kern verwijderd werd) om te komen tot pluripotente stamcellen
volgens de uitdrukking die gebruikt werd in verslag nr 15 en 16 van de Europese Groep voor Ethiek
(GEE: Groupe Européen d’Ethique) : de kloneertechniek met als doel het bekomen van stamcellen.
De eicel wordt van zijn kern ontdaan: men aspireert met een micronaald de kern (de drager van de
genen en dus van het genetisch patrimonium van de vrouw die de eicel gedoneerd heeft) en men laat
dus alleen maar het cytoplasma achter. De ontkernde eicel wordt dan gekoppeld aan een lichaamscel
(gedifferentieerde cel) en geplaatst tussen twee elektroden om zo fusie te bekomen met de kern van
de lichaamscel. Om redenen die nog grotendeels niet gekend zijn, zal het cytoplasma van de eicel (of
een tot op heden onbekende factor) aanleiding geven tot herprogrammatie van de kern van de
gefusioneerde cel (die de kern is van de gedifferentieerde lichaamscel) in een celkern die niet
gedifferentieerd is. Dit betekent dat de cel zich gaat on-differentiëren in de kern van een totipotente
embryonale cel.
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celmanipulaties, maar de doelstelling en het resultaat zijn verschillend. De ethische
bevraging - we verstaan daaronder het reflecteren over de zin van bepaalde daden –
is dan ook volledig verschillend5.
De transfer van de kern voor het produceren van stamcellen moet ook toelaten
vooruitgang te boeken in de kennis van meer fundamentele genetische en cellulaire
mechanismen. Immers, het genetisch patrimonium van de kloon is wel (bijna) identiek
aan dit van de donor, maar de ontvangende cel (de ontkernde eicel) en vooral haar
cytoplasma zullen een invloed uitoefenen op de expressie van de genen. Tot op heden
is alleen het eicel-cytoplasma in staat gebleken de kern van een somatische cel zo te
herprogrammeren dat die zich gedraagt zoals de kern van een bevruchte eicel. Het
belang van de zogenaamde epigenetische factoren is nog in grote mate onbekend6.
De expressie van de genen wordt beïnvloed door factoren binnen en buiten de cel; dit
verklaart waarom de meercellige organismen, waarvan nagenoeg alle cellen over een
identiek genetisch patrimonium beschikken, dit op uiteenlopende wijze tot expressie
brengen om zo een grote verscheidenheid van cellijnen en weefsels tot stand te
brengen.
2. De verwachtingen die gewekt worden door stamcellen en therapeutisch
kloneren
Momenteel zouden we ons moeten beperken tot het stellen van de volgende vraag:
“zullen de verwachtingen die gewekt worden door deze technisch-wetenschappelijke
vooruitgang ook op het appèl zijn wanneer we de regenererende celtherapie zullen
willen toepassen?” Het is te vroeg om hierop een antwoord te geven. Hoogstens
kunnen we met de nodige bescheidenheid stellen dat het onderzoek over de
stamcellen onze kennis kan laten vooruitgaan met betrekking tot twee fundamentele
biologische vraagstellingen:
1) Hoe ontwikkelt het totale organisme zich vanuit een eenvoudige bevruchte
eicel?
2) Hoe worden beschadigde cellen in een volwassen organisme vervangen door
gezonde cellen?

5
6

Zie Hoofdstuk III. 7.
De bevruchte eicel of zygote is totipotent, ze heeft "virtueel" een bestemming in zich die tegelijk
multiform is en buitengewoon geordend. Een van de belangrijkste zaken die op spel staan in het
bestuderen van de embryonale ontwikkeling is het begrijpen waaruit deze totipotentie juist bestaat.
Vervolgens zou men moeten uitleggen hoe ze plaats laat aan de gereduceerde vorm, de pluripotentie,
die gekenmerkt wordt door de mogelijkheid om in verschillende richtingen te differentiëren.
Tenslotte dient men zich af te vragen hoe unipotentialiteit ontstaat, waarin de cel gedetermineerd
wordt tot een welbepaalde toekomst en dit op een min of meer onomkeerbare manier? Daarom
hebben de ES stamcellen (wat staat voor embryonale stamcellen die geïsoleerd werden uitgaande van
de inwendige celmassa van een embryo op niveau van de blastocyt) en de EG stamcellen (wat staat
voor embryonale kiemcellen geïsoleerd uit de foetus) in de ogen van de onderzoekers, een
uitzonderlijk belang. Hierdoor kan men over grote hoeveelheden cellen beschikken. De
onderzoeksvooruitzichten naar hun eigenschappen en wat er zich op moleculair gebied afspeelt, zijn
dan ook veelbelovend. En de perspectieven om dit in de geneeskunde toe te passen, zijn dan ook
reëel te noemen.
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Deze twee fundamentele vraagstellingen hebben momenteel geleid tot de
ontwikkeling van diverse onderzoeksrichtingen7.
a) Onderzoek over de ontwikkelingsbiologie van het menselijk embryo
Het fundamenteel onderzoek over stamcellen zou ons kunnen doen begrijpen welke
de oorzaken zijn van congenitale misvormingen en onvruchtbaarheid of hoe de mens
zich ontwikkelt en hoe er afwijkingen in deze ontwikkeling optreden.
b) Studie van menselijke ziekten op diermodellen
Het inbrengen van een gemuteerd menselijk gen - waarvan men een verband met een
bepaalde ziekte vermoedt - in dierlijke embryonale stamcellen, staat toe een cellijn
van transgene muizen te bekomen. Enerzijds biedt deze strategie de mogelijkheid om
na te gaan of het betrokken gen inderdaad een rol speelt in de genese van de
onderzochte ziekte. Anderzijds laat deze strategie toe een transgeen diermodel van
deze menselijke ziekte tot stand te brengen, wat veel efficiënter onderzoek toelaat dan
de klassieke diermodellen.
c) Farmacologisch onderzoek en toxicologische proeven op cellijnen van
specifieke stamcellen
Dit betreft waarschijnlijk de meest nakende toepassing. Dit zou de mogelijkheid
bieden een snellere en beter gerichte toetsing te realiseren van farmacologische
moleculen en chemische substanties en dit op zuivere gedifferentieerde cellijnen. De
mogelijke weerslag hiervan op oncologisch vlak is niet te veronachtzamen. Ook de
druk van de financiële belangen die door die onderzoeksrichting gestimuleerd worden,
moeten we in rekening brengen. We wijzen er tevens op dat de toxicologische
proeven op cellijnen een belangwekkend alternatief vormen voor proeven op dieren.
d) Stamcellen en gentherapie
Men kan ook overwegen stamcellen te gebruiken als vectoren bij gentherapie; bv. het
gebruik van hematopoïetische stamcellen die door genetische modificatie resistent
geworden zijn tegen het HIV-virus.
e) Regenererende geneeskunde door therapeutische transplantatie van weefsels
of organen die bekomen werden op basis van specifieke cellijnen
Sommige onderzoekers gaan uit van de hypothese dat de pluripotente embryonale
stamcellen (ES) de grondslag kunnen vormen van nieuwe, regenererende
behandelingen, namelijk, de zgn. regenererende celtherapie, voor de behandeling van
ziekten die met de term degeneratieve aandoeningen aangeduid worden. De
behandeling bestaat in het transplanteren van weefsels die men bekomen heeft,
vertrekkend van stamcellen en dit in verband met ziekten die het gevolg zijn van een
functionele deficiëntie van een orgaan of van zijn weefsels, zoals de ziekten van
Parkinson en Alzheimer, diabetes, sommige hartaandoeningen en neurologische
letsels. Voor een verre toekomst kan men de samenstelling van complete organen op
het oog hebben ( nieren, lever…) op basis van culturen van stamcellen. Ook al lijkt dit
momenteel
eerder
science
fiction,
toch
kunnen
we
dergelijke
7

Cf. De ethische aspecten van het onderzoek op menselijke stamcellen en het gebruik ervan. Advies nr.
15 van de Europese Groep voor Wetenschapsethiek en ethiek van de nieuwe technologieën bij de
Europese Commissie (14 november 2000).
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onderzoeksvooruitzichten als legitiem en gewenst beschouwen, rekening houdend
met de actuele vraag naar organen voor transplantatie en de aanzienlijke ethische en
socio-economische problemen die samenhangen met het toekennen van de
beschikbare organen.
Bij transplantatie van embryonale stamcellen of van weefsels bekomen op basis van
deze stamcellen bestaat er een risico op tumorvorming of op afstoting bij de
ontvanger.
Bij transplantatie van volwassen stamcellen echter, of van weefsels daaruit bekomen,
bij een ontvanger die tevens donor is, verdwijnt het immunologisch risico en
vermoedelijk is ook het risico op tumor geringer, aangezien het
vermenigvuldigingsvermogen van volwassen stamcellen beperkter is dan dat van
embryonale stamcellen. We moeten er nochtans aan herinneren dat de
beschikbaarheid van volwassen stamcellen beperkt is: de identificatie en de afname
stellen immers problemen en ook het in cultuur brengen en vermenigvuldigen
verlopen moeilijker. Bovendien, wanneer men alternatieven zoekt voor het gebruik
van embryonale stamcellen (al dan niet na kerntransfer), mag men toch niet uit het
oog verliezen dat de patiënt de nadelen moet ondergaan van de hinderlijke
afnametechniek die sommige volwassen stamcellen vergen (bv. tengevolge van hun
anatomische ligging)8.
3. Voorlopige balans van de risico’s en voordelen van de techniek van
kerntransfer met het oog op het voortbrengen van stamcellen, het
zogenaamde therapeutisch kloneren
a) Het is op basis van waarnemingen op diermodellen dat men heeft vastgesteld dat
multipotente stamcellen kunnen gebruikt worden voor een somatische therapie. Toch
werden tot op heden de meest overtuigende bewijzen betreffende de mogelijkheden
van somatische therapie geleverd door gespecialiseerde cellen die afgeleid werden
van embryonale stamcellen en niet van volwassen stamcellen9.
b) Overigens zouden deze embryonale stamcellen, afgenomen van een embryo dat
door nucleaire transfer is gewijzigd, evengoed als die afgenomen van een gewoon
(door fusie van gameten gevormd) embryo, als proefmateriaal kunnen dienen voor het
bekomen van nieuwe therapeutische moleculen.
c) Indien de techniek van nucleaire transfer met het oog op het bekomen van
pluripotente cellen (d.w.z. de zgn. therapeutische klonering) in de toekomst inderdaad
de vermindering van het immunologisch risico, van complicaties en van het ongemak
voor de patiënt tot gevolg zou hebben, dan zal men daarmee rekening moeten houden,
want het vermijden van deze risico’s maakt, samen met de financiële implicaties, deel
uit van een goede praktijk van de klinische geneeskunde.
8

9

De toegang tot bijvoorbeeld neurale stamcellen is beperkt aangezien deze cellen zich bevinden in de
hersenen. Wat het bekomen van hematopoiëtische stamcellen betreft, kan het nodig zijn om een
beenmergpunctie te verrichten bij de donor en dit onder algemene anesthesie. Ook kan een
stimulatiebehandeling nodig zijn waardoor men de stamcellen kan oogsten in het perifeer bloed.
Cf. Advies nr. 15 van de Europese Groep voor Wetenschapsethiek en ethiek van de nieuwe
technologieën bij de Europese Commissie. Op.cit.
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d) In de klinische geneeskunde is een doelmatige behandeling die waarvan het bewijs
van werking geleverd is buiten de experimentele context: men heeft een praktisch
klinisch doel bereikt door een verbetering van de kwaliteit van de zorg en van de
gezondheid, zowel op het vlak van de preventie als van de behandeling van ziekten.
Wat de efficiëntie betreft, wat een economisch concept is, die bestaat in de verhouding
tussen de bestede middelen (d.w.z. de uitgaven voor onderzoek en technische
investeringen) en de bereikte resultaten, met name de klinische doelmatigheid. Een
behandeling zal slechts dan efficiënt genoemd worden, als die zijn doel bereikt tegen
de gunstigste prijs10. In de huidige stand van het onderzoek is het te vroeg om nu
reeds terzake doende en geldige besluiten te trekken die zouden toelaten om de
economische efficiëntie en de klinische doelmatigheid te vergelijken met betrekking
tot , aan de ene kant het gebruik van embryonale stamcellen (met of zonder nucleaire
transfer) en aan de andere kant het gebruik van volwassen stamcellen.
e) Wanneer we rekening houden met de ethische en filosofische bezwaren die
samenhangen met de kerntranfer voor het bekomen van stamcellen (therapeutisch
kloneren), blijven er drie wijzen over waarop het theoretisch mogelijk zou zijn, én het
immunologische risico verbonden aan de embryonale stamcellen én de nadelen van de
volwassen stamcellen, te vermijden.
Ten eerste het toepassen van de technieken van genetische modificatie op stamcellen
om ze niet-antigeen te maken. Ten tweede de immunologische behandeling van
ontvangende patiënten om ze tolerant te maken voor de celtherapie. Ten derde een
benaderingswijze (type therapeutisch kloneren) die bestaat in het herprogrammeren.
van een celkern door die binnen te brengen in het cytoplasma van een andere cel (die
geen eicel is). Met andere woorden men zou zo heterocaryonen maken11.
Men zal echter nog jaren of zelfs decennia moeten wachten vooraleer te beschikken
over klinisch gevalideerde indicaties. Overigens roepen deze genetische manipulaties
eveneens technische, ethische en risico-vragen op.
f) Het navelstreng- of placentabloed is een van de mogelijke bronnen van stamcellen,
zij het in geringe hoeveelheden. Deze cellen zouden het voordeel bieden van een
betere tolerantie op het immunologisch vlak12. Aangezien het navelstrengbloed slechts
bij de bevalling beschikbaar is, kan men deze cellen slechts in een therapeutisch
perspectief gebruiken indien dit bloed bewaard wordt in het kader van een
‘navelstrengbloedbank’.
10

Advies van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek d.d.18 februari 2002.
Het samensmelten tot één cel van twee somatische cellen kan in cultuur bekomen worden door
uiteenlopende procédé’s. In het huidige geval zou men heterocaryonen maken tussen de kern van een
cel van de patiënt (die de transplantatie van herstellende cellen moet bekomen) en het cytoplasma
van een menselijke embryonale stamcel die behoort tot een vastgelegde kiemlijn. De kern van de
initiale ES-cel zou vernietigd kunnen worden (door een laserstraal) en zo zou men een kiemlijn
kunnen bekomen van ES-cellen waarvan het hoofdcomplex van histocompatibiliteit van het type zijn
van de ontvanger van de transplant. Deze variante van therapeutisch kloneren zou het dubbele
voordeel hebben van elk medisch uitbaten van eicellen te vermijden en van zich niet bloot te stellen
aan de risico’s verbonden met het gebruik van niet-menselijk cytoplasma. De haalbaarheid van dit
soort pogingen valt nog te bewijzen.
12
Het onrijpe karakter van de stamcellen uit de navelstreng zou het risico op immunologische afstoting
verminderen, zelfs in geval van niet perfecte HLA compatibiliteit. Aldus zou ook het risico op een
reactie van de greffe tegen de gastheer (t.t.z. de graft versus host disease) kunnen dalen.
11
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Het uitgestelde gebruik van dit bewaarde navelstrengbloed kan in essentie via twee
therapeutische doelstellingen gerealiseerd worden:
(1) een gepersonaliseerde therapeutische doelstelling die erin bestaat het
navelstrengbloed van een pasgeboren individu op het moment van de geboorte in
bewaring te nemen om later zo nodig de stamcellen ervan te kunnen gebruiken.
Het inrichten van banken van autoloog navelstrengbloed vertrekt van de
verwachting dat men de multipotentie van de bedoelde stamcellen zal kunnen
gebruiken voor een herstelgeneeskunde in de mate dat die in de toekomst autoloog
vervangingsweefsel zal kunnen ter beschikking stellen op basis van de stamcellen
van het navelstrengbloed van het betrokken individu. In de huidige stand van het
onderzoek hebben deze autologe therapeutische toepassingen een louter virtueel
karakter13.
(2) Een solidaire (altruistische) therapeutische doelstelling die erin bestaat het
navelstrengbloed van een groot aantal individuen te bewaren, met het oog op een
allogeen gebruik, d.w.z. ten behoeve van anderen en uitsluitend in functie van de
immunologische
compatibiliteitscriteria
(zoals
in
het
geval
van
orgaantransplantatie). Het inrichten van navelstrengbloedbanken vanuit een
allogene optiek is, in het kader van de volksgezondheid evident van nut voor de
gevallen van zeldzame HLA groepen.
Een derde type van doelstelling voor het gebruik van navelstrengbloed is - heel
vanzelfsprekend en met een duidelijk solidariteitsaspect - het fundamenteel
onderzoek van stamcellen.
Het navelstreng- of placentair bloed zou op deze wijze een andere bestemming
krijgen dan het commercieel gebruik bij het vervaardigen van cosmetische
producten. De mogelijkheid van gebruik van navelstrengbloed voor onderzoek
moet vermeld worden in het formulier voor informed consent dat men aan de
moeder verstrekt.
g) Op het tijdstip van het opstellen van dit Advies maken drie recente publicaties
melding van de mogelijkheid om menselijke embryonale stamcellen te bekomen voor
therapeutische doeleinden zonder een beroep te doen op eiceldonatie. We wisten dat
de embryonale stamcellen de mogelijkheid hebben om zich in vitro te ontwikkelen tot
om het even welk weefsel, met uitzondering echter van kiemcellen. Nu heeft een
onderzoeksteam14 kunnen aantonen dat de stamcellen waaruit een embryo – zowel
mannelijk als vrouwelijk - van een zoogdier is opgebouwd, (in dit geval muizen) zich
in vitro ook kunnen differentiëren tot eicellen. Als deze resultaten bevestigd worden
en als ze overdraagbaar zijn op de mens, zouden hierdoor een aantal bezwaren tegen
de kerntransfer (therapeutisch kloneren) overbodig worden, aangezien de biologen
dan via stamcellen, een groot aantal eicellen zouden bekomen.
Andere onderzoeksteams15,16 maken gebruik van technieken uit de moleculaire
13

Les banques de sang du cordon ombilical en vue d’une utilisation autologue ou en recherche.
Verslag Nr. 74 van de Franse CCNE van 12 december 2002. p.4.

14

Hübner K et al. Derivation of oocytes from mouse embryonic stem cells. Science 300, gepubliceerd
on line 1 mei 2003 (Science Express Reports 1084238).
15
Mitsui K et al. The hemoprotein Nanog is required for maintenance of pluripotency in mouse epiblast
and ES cells. Cell 2003 May 30 ; 113 :631-42.

Definitieve versie

16

biologie en hebben de genen geïdentificeerd die specifiek tot expressie worden
gebracht in de embryonale stamcellen van de muis. Een « master gene » dat codeert
voor een eiwit genaamd Nanog werd ontdekt. Het eiwit Nanog staat in voor de
specifieke expressie van een groep genen die in embryonale stamcellen geactiveerd
worden. Het eiwit Nanog zou in vrij onbeperkte mate kunnen leiden tot stimulatie van
de productie van embryonale stamcellen, zelfs in de aanwezigheid van factoren die
meestal ervoor zorgen dat de stamcellen zich differentiëren in andere soorten cellen.
Een eiwit dat gelijkt op Nanog werd ontdekt in embryonale stamcellen bij de mens.
De signalen die het gen activeren dat instaat voor het coderen van Nanog moeten
echter nog wel ontsluierd worden.
Overigens moet men nog aantonen dat de eicellen die men bekomt uit embryonale
stamcellen, bevrucht kunnen worden en bruikbaar zijn voor eventuele kerntransfer.
Uit dit alles blijkt dat ernstig onderzoek erop kan uitlopen dat men bepaalde
filosofische en ethische controversen, morele hinderpalen en dogmatische
verbodsbepalingen niet alleen kan omzeilen, maar zelfs uit de wereld helpen.

16

Chambers I et al. Functional expression cloning of Nanog, a pluripotency sustaining factor in
embryonic stem cells. Cell 2003 2003 May 30 ; 113 :643-55.
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Hoofdstuk II. Het actueel juridisch kader op nationaal en Europees niveau
Door het feit dat men geconfronteerd is met een vaak technisch-wetenschappelijk
onnauwkeurige semantiek en onderzoeksrichtingen die voortdurend veranderen, is het
niet te verwonderen dat de juridische begrippen en theorieën onderhevig zijn aan twee
types van tekortkomingen: een eerder verward tot rijping komen en een voortdurend
risico van onaangepastheid van de juridische tekst aan de wetenschappelijke realiteit
van het moment.
Als voorbeeld van een moeilijk tot rijping komen, verwijzen we naar het juridisch
statuut van de stamcellen: dat is niet op een specifieke wijze vastgelegd voor de
verschillende types en men kan de vraag stellen of het juridisch statuut dat men moet
toekennen bij het gebruik ervan, moet afhangen van de ‘herkomst’ van deze cellen (nl.
stamcellen voortkomend van perifeer bloed, van navelstrengbloed, van embryo’s…).
Als voorbeeld van onaangepastheid vermelden we dat Advies nr 11 van 20 december
1999 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van België betreffende het
wegnemen van organen en weefsels bij gezonde levende personen met het oog op
transplantatie, onderstreepte dat “het juridische statuut van de stamcellen uit perifeer
bloed als uit van navelstrengbloed verdient verduidelijkt te worden”. Dat Advies liet
dus de embryonale stamcellen buiten beschouwing, om de eenvoudige reden dat
embryonale stamcellen pas voor het eerst geïsoleerd werden bij het voltooien van dit
Advies . Ook dat Advies en a fortiori het wetgevend werk dat erdoor geïnspireerd kon
worden, was dus onderhevig aan de nadelige gevolgen van het voorbijgaan van het
tijd en het evolueren van de kennis.
In dit hoofdstuk stellen we de juridische basisgegevens en argumenten voor zoals ze
momenteel ter beschikking staan met betrekking tot het gebied van de biotechnologie
dat een onophoudende en snelle evolutie ondergaat. Het is de bedoeling de grondstof
te leveren voor verdere ethische discussies, wetgevende initiatieven en eventuele
aanbevelingen.
1. Over het onderzoek op embryo’s in vitro en stamcellen
1.1. Op nationaal niveau
1.1.1. België heeft recent de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op
embryo’s in vitro aangenomen. Deze wet verbiedt het tot stand brengen van embryo’s
voor onderzoeksdoeleinden en beperkt dat onderzoek tot overtallige embryo’s;
nochtans voorziet ze in art. 4, § 1 een belangrijke uitzondering waarbij het aanmaken
van embryo’s wordt toegestaan “indien het doel van het onderzoek niet kan worden
bereikt door onderzoek op overtallige embryo’s en voorzover voldaan is aan de
voorwaarden van deze wet.”
Hete Comité stelt vast dat deze wet experimenten op embryonale stamcellen toestaat
en derhalve ook het therapeutisch kloneren aangezien artikel 3, 1° expliciet het
onderzoek op embryo’s in vitro legitimeert wanneer dat een therapeutisch doel heeft
of de vooruitgang op het oog heeft op het gebied van de kennis in verband met […]
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transplantatie van organen of weefsels, […]. Weliswaar verbiedt artikel 6 van
dezelfde wet het reproductief kloneren van de mens. 17
Art. 4, § 2 vermeldt dat “de eicelstimulatie toegestaan is als de betrokken vrouw
meerderjarig is, als zij schriftelijk haar toestemming heeft gegeven en als de stimulatie
wetenschappelijk verantwoord is. Het onderzoek op embryo’s die hieruit resulteren
dient te beantwoorden aan de regels in deze wet bepaald.”.
Deze wet verbiedt bovendien embryo’s waarop onderzoek is verricht, bij mensen in te
planten18 (art. 5, 2°) en embryo’s, gameten en embryonale stamcellen, voor
commerciële doeleinden te gebruiken. (art. 5, 3°).
Meer in het bijzonder, wat betreft de mogelijkheid van het voortbrengen van embryo’s
voor het onderzoek (waaronder dit op embryonale stamcellen), verwijzen we naar ons
Advies nr. 18 van 16 september 2002 betreffende het onderzoek op het menselijk
embryo in vitro. Deze vraag werd behandeld onder Uiteenlopende standpunten19 .Het
blijkt dat de stellingnamen en argumenten voor of tegen de toelaatbaarheid van het
voortbrengen van embryo’s voor onderzoek - met als uitsluitende bedoeling het
onderzoek op stamcellen - op dezelfde wijze terugkeren, ongeacht of het gaat over
embryo’s met of zonder nucleaire transfer (therapeutische klonering).
Ondanks het aannemen van deze wet, is het juridisch statuut van de stamcellen niet
verhelderd. Rekening houdend met het feit dat ES voor het eerst in 1998 geïsoleerd
werden, kan men wel via een nieuwe lezing en interpretatie van bepaalde wettelijke
beschikkingen van vóór 1998 een aantal domeinen benaderen: zie hieronder (punten
1.1.2. tot 1.1.6.); maar op andere gebieden blijft een juridisch vacuüm bestaan.
1.1.2. Wet van 13 juni 1968 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen
Het toepassingsgebied vermeldt geen definitie van de termen ‘orgaan’ en ‘weefsel’.
Alleen de toelichting van de motieven m.b.t. het wetsontwerp vermeldt dat deze
termen betrekking hebben op alle elementen van menselijke oorsprong, met
uitzondering van bloed en afscheidingen. Iedere opsomming zou snel voorbijgestreefd
zijn; dus is het passend een brede interpretatie van deze termen aan te nemen. (Senaat,
1984-1985, Nr 832/2, p.4).
In dit stadium was de wetgever zich bewust van het noodzakelijk evolutief karakter
van de technieken van afname en transplantatie, en van het waarschijnlijk voorlopig
karakter van een normatieve tekst op dit gebied.
Deze wet heeft betrekking op de allotransplanten d.w.z. de afname van organen of
weefsels van het lichaam van een persoon, donor genaamd, met het oog op
17

Art. 3. “Onderzoek op embryo’s in vitro is toegelaten indien aan al de voorwaarden van deze wet
voldaan wordt en meer bepaald indien :
1° het een therapeutisch doel heeft of bijdraagt tot een betere kennis inzake vruchtbaarheid,
onvruchtbaarheid, transplantatie van organen of weefsels, het voorkomen of behandelen van ziekten.
[…] ».
Art. 6. “Reproductief menselijk kloneren is verboden.”.
18
Behalve indien het onderzoek uitgevoerd is met een voor het embryo zelf therapeutisch doel of
wanneer het gaat om een observatiemethode die de integriteit van het embryo niet schaadt.
19
Cf. Hoofdstuk V (5.2.2) van het advies nr. 18.
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transplantatie van die organen of weefsels op het lichaam van een andere persoon, met
therapeutische doeleinden.
Deze wet sluit uit haar toepassingsgebied uit: de transfer van een embryo, het
wegnemen en transplanteren van testes en ovaria en het gebruik van eicellen en
sperma (artikel 1, al. 2).
Op advies van de Hoge Gezondheidsraad kan de Koning de wet op de afname en
transplantatie na het overlijden, van organen en weefsels door Hem aangeduid,
uitbreiden met het oog op de bereiding van therapeutische middelen die onmisbaar
zijn voor de behandeling van ernstige ziekten of gebreken (art. 2).
Deze wet laat de Koning toe regels te bepalen en voorwaarden op te leggen voor het
wegnemen, bewaren, vervoeren, distribueren en afleveren van organen en weefsels
(art. 1 § 3). Zie 1.1.3 en 1.1.4.
1.1.3. K.B. van 15 april 1988 betreffende de weefselbanken en het wegnemen en,
bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van
weefsels
Dit K.B. heeft als wettelijke basis de wet van 13 juni 1986 vermeld onder 1.1.2.
hierboven.
Dit Besluit definieert weefsels niet en is niet expliciet bedoeld voor stamcellen. Het
werd afgeschaft en vervangen door het K.B. van 23 december 2002, vermeld onder
1.1.4.
1.1.4. K.B. van 23 december 2002 betreffende het wegnemen, bewaren, bereiden,
invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels van menselijke
oorsprong alsook betreffende de banken voor weefsels van menselijke
oorsprong
Dit K.B. definieert ‘weefsels’ als volgt: “weefsels en cellen, bestanddelen
weggenomen of vrijgekomen uit het menselijk lichaam bij een overleden donor (met
kloppend of niet kloppend hart), of bij een levende donor, met als doel een autologe20
of een allogene21 transplantatie of implantatie.”
Dit Besluit bevat een bijlage I met de lijst van de weefsels bedoeld in dit Besluit; de
lijst werd als volgt vastgelegd:
“Oculaire weefsels (hoornvlies en sclera), musculoskeletale weefsels (bot, kraakbeen,
osteochondraal weefsel, pees, ligament en fascia, meniscus, gladde spier en
dwarsgestreepte spier), cardiovasculaire weefsels (hartklep, vaten-slagaders en aders,
myoblasten), huid, tympano-ossiculaire greffes, leverweefsels, neurologische
weefsels, endocriene weefsels, tandweefsels, hematopoïetische stamcellen (beenmerg
en perifeer bloed) en weefsels van foetale oorsprong (placenta, navelstreng en
navelstrengbloed), mesenchymale stamcellen en embryonale stamcellen.”
Volgens deze lijst zou men dus de stamcellen van iedere oorsprong kunnen “opslaan”
onder dezelfde voorwaarden als die voor het opslaan van beenderen, kraakbeen, en
20
21

D.w.z. op het lichaam van dezelfde persoon
D.w.z. op het lichaam van een andere persoon
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ligamenten in weefselbanken ten behoeve van de noden van herstellende
orthopedische heelkunde.
We moeten ook vermelden dat dit Besluit, via art. 1, § 2 de volgende elementen van
de huidige regulering uitsluit:
“1° het perifere bloed, zijnde de componenten en derivaten ervan (uitgezonderd de
stamcellen) die vallen onder de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en
bloedderivaten van menselijke oorsprong;
2° de elementen, afgescheiden of geproduceerd door de celstofwisseling, alleen of in
combinatie gebruikt;
3° reproductieve weefsels, gameten en embryo’s; […].”.
Dit K.B. is momenteel opgeschort door de Raad van State.
Inderdaad, ten verzoeke van een privé firma22, die als voornaamste activiteit heeft het
inrichten van een bank van foetale stamcellen afkomstig van nalvelstrengbloed met
het oog op autoloog gebruik, heeft de Raad van State het bedoeld Besluit opgeschort
door arrest 116.329 van 24 februari 2003; de Raad van State moet nog een
beslissing nemen betreffende het te geven gevolg aan het verzoek tot nietigverklaring,
dat aan de Belgische Staat werd genotificeerd op 16 april 2003; de annulatieprocedure
vervolgt op dit ogenblik haar weg 23. Deze opschorting heeft tot gevolg dat het KB
van 15 april 1988 vermeld onder 1.1.3., opnieuw van kracht is.
1.1.5. Wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke
oorsprong
Het commentaar betreffende dit wetsvoorstel van 5 juli 1994 over het bloed, vermeldt
dat het de bedoeling is het toepassingsgebied van deze wet te beperken, vergeleken
met de wet van 7 februari 1961 betreffende therapeutische substanties van menselijke
oorsprong (wet die werd opgeheven door de wet van 5 juli 1994 betreffende het
bloed). Deze beperking werd als logisch beschouwd aangezien een aparte wetgeving
betreffende het wegnemen van organen en weefsel werd uitgewerkt in 1986 (cf.
1.1.1.). Alle organen en weefsels bedoeld door de wet van 13 juni 1986 zijn bijgevolg
uitgesloten van het toepassingsgebied van de wet van 5 juli 1994.
We stellen vast dat art. 17, § 4 van de wet van 5 juli 1994 indirect melding maakt
van stamcellen waar het bepaalt: “Thrombocyten, leucocyten, neocyten [sic] en
stamcellen kunnen tevens worden bekomen door cytaferese [sic].”.
Dat zou erop neerkomen dat de bloedstamcellen onder deze wet van 5 juli 1994
zouden vallen en niet onder die van 1986 over de organen. Het K.B. van 23 december
2002 dat wettelijk op de wet van 13 juni 1986 gebaseerd is, brengt bijgevolg hier een
wet in het gedrang, nl. die van 5 juli 1994, in de mate waarin het van toepassing is op
stamcellen van perifeer bloed.

22

De bedoelde firma gebruikt cryopréservatie met een autoloog doek en tegen privé betaling. Het
kliëntenbestand is internationaal.
23
Toestand op 31 augustus 2003.
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1.1.6. Advies nr. 11 van 20 december 1999 van het Belgisch Raadgevend Comité voor
Bio-ethiek betreffende het wegnemen van organen en weefsels bij gezonde
levende personen, met het oog op transplantatie
Dit Advies onderzoekt met name het juridisch statuut van beenmerg en besluit dat dit
alleen valt onder het toepassingsgebied van de wet van 13 juni 1986 betreffende het
wegnemen en transplanteren van organen.
Het geeft de aanbeveling dat: “het juridische statuut van de stamcellen zowel uit
perifeer bloed als uit navelstrengbloed dient verduidelijkt te worden. Vooral het
gebruik van navelstrengbloed, dat wordt afgenomen na de geboorte van het kind uit
de niet meer functionerende placenta, zou maar een beperkte juridische procedure
mogen vragen teneinde zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van het in de
placenta resterende bloed dat geen bestemming meer heeft”. Het Advies beveelt
eveneens aan “om alleen de toestemming van de moeder te vragen, omdat men zich
achteraf over haar gezondheidstoestand zal moeten vergewissen. Het lijkt dus passend
aan dat navelstrengbloed een statuut te geven zodat optimaal gebruik kan worden
gemaakt van bloed dat anders toch teloor gaat.”
Het Advies doet ook opmerken dat het niet uitgesloten is dat een orgaan of weefsel
onder het toepassingsveld van twee wetten valt en het geeft het voorbeeld van de
placenta, die onder de wet van 1986 valt, als orgaan of weefsel, en onder de wet over
het bloed van 1994 als bron van bloed en bloedderivaten.
Besluit betreffende het nationaal niveau
Op het gebied van het onderzoek over het menselijk embryo in vitro wijzigt de wet
van 11 mei 2003 aanzienlijk de regelgeving qua toezicht in dit domein. De situatie
wordt strenger en restrictiever.
Wat betreft de toegang, het voortbrengen en het gebruik van cellijnen van stamcellen
van diverse oorsprong - inclusief van embryonale stamcellen die door kerntransfer
‘gewijzigd’ werden - moeten we vaststellen, rekening houdend met de punten 1.1.1.
tot 1.1.6. hierboven, dat het juridisch statuut niet op heldere en ondubbelzinnige wijze
is vastgelegd. Moet men, in afwachting van de beslissing van de Raad van State
betreffende de nietigverklaring van bovenvermeld KB van december 2002, zich
houden aan de toepassing van de juridische situatie die overeenkomt met de herkomst
van de stamcellen?24 Moet men verwijzen naar de algemene wetgeving over het
onderzoek op het embryo in vitro, of moet men een statuut sui generis voor de
stamcellen uitwerken, ongeacht hun herkomst?

24

Te weten : de wet van 5 juli 1994 met betrekking tot bloed en bloedderivaten van menselijke
oorsprong voor stamcellen afkomstig uit het perifeer bloed; de wet van 13 juni 1986 over de afname
en transplantatie van organen voor cellen afkomstig van het beenmerg en andere somatische
weefsels; wat dan met het juridisch kader van de stamcellen afkomstig uit het navelstrengbloed en
wat met stamcellen afkomstig van menselijke embryo'
s?
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1.2. Op het Europees niveau
1.2.1. Stand van zaken
In verband met het onderzoek op het embryo, het voortbrengen van cellijnen en het
onderzoek van embryonale stamcellen, verschilt de situatie zowel op het vlak van de
vigerende wetten, als van de wil tot wetgevend werk, van de ene lidstaat van de
Europese Unie tot de andere.
Het lijkt nuttig hier te verwijzen naar de Conventie over de Mensenrechten en de
Biogeneeskunde (Oviedo, 1997) ook al is die tot op heden noch ondertekend noch
geratificeerd door België. Deze Conventie voorziet immers “het verbod van het
voortbrengen van embryo’s voor onderzoeksdoeleinden”. Het goedkeuren van de wet
betreffende het onderzoek over het menselijk embryo in vitro, die op bepaalde punten
van de beschikkingen van de Conventie afwijkt, zou aan de Belgische Staat, indien
die wenst over te gaan tot ondertekenen en ratificeren van de conventie de
mogelijkheid bieden om reserves te formuleren volgens de procedure voorzien in art.
36 van de Conventie25.
Overigens, ook al bestaat er op het niveau van de Europese Unie geen enkele
wetgevende bevoegdheid om het onderzoek op embryo’s te reglementeren, toch zijn
er meerdere Richtlijnen26 die het vraagstuk van het onderzoek op embryo’s en de
toepassingen ervan aansnijden.
Dat is het geval voor Richtlijn 98/79/CE, van 27 october 1998 met betrekking tot het
medisch diagnostisch materiaal in vitro’ (waaronder menselijke weefsels), die
voorziet dat de afname, het verzamelen en het gebruik van weefsels, cellen en
substanties van menselijke oorsprong, voor wat betreft de ethische aspecten geregeld
worden door de principes neergelegd in de Conventie van de Raad van Europa ‘voor
de bescherming van de mens en de menselijke waardigheid in verband met
toepassingen van de biologie en de geneeskunde’ (bovenvermelde Conventie: Oviedo
1997), en tevens door de reglementeringen die hierover in de lidstaten kunnen
bestaan.
Richtlijn 2002/98/CE van 27 januari 2003 betreffende de normen inzake kwaliteit,
veiligheid en naspeurbaarheid (traceerbaarheid) van de bloedbestanddelen en producten, beveelt de installatie aan van een systeem dat voldoende adequaat is om de
integrale naspeurbaarheid te garanderen van deze bestanddelen en producten, van de
donor tot de ontvanger.
In het actueel onderzoeksstadium lijkt het redelijk de vraag te stellen naar het belang
van het organiseren op nationaal, Europees en waarschijnlijk mondiaal niveau, van
een dwingend systeem van naspeurbaarheid van eicellen, en de bronnen van cellijnen
van stamcellen. De redenen hiervoor zijn, enerzijds het voorkomen van het
ongecontroleerde commercialiseren van eicellen en anderzijds het garanderen van een
doeltreffende opvolging die toelaat een eicel na te speuren in geval van genetische of
cellulaire anomalie die later tot uiting zou komen. Een dergelijke traceerbaarheid valt
25

Tot op heden heeft België nog geen stappen gezet in deze richting
Advies nr. 15 van de Europese Groep voor Wetenschapsethiek en ethiek van de nieuwe technologieën
bij de Europese Commissie (14 november 2000).Op.cit.

26
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onder de deugd van voorzichtigheid en vindt ook een plaats binnen het kader van een
beredeneerde en redelijke toepassing van het voorzorgsbeginsel op het gebied van de
volksgezondheid. Rekening houdend met de omvang van het therapeutisch gebruik
van bloedbestanddelen en - producten, lijkt het toepassen van zo’n systeem van
traceerbaarheid op eicellen die voor het onderzoek bestemd zijn, alsook op de bronnen
van cellijnen van stamcellen, technisch realiseerbaar.
1.2.2. Therapeutisch kloneren
Bij het probleem van het voortbrengen van embryo’s via kerntransfer met als enig
doel het onderzoek op stamcellen (nl. therapeutisch kloneren) duikt de vrees van
sommigen op dat deze techniek zou kunnen uitlopen op het menselijk reproductief
kloneren, dat strijdig is met het recht van de Europese Gemeenschap. Ondanks de
verzoeken uitgaande van een groot gedeelte van de wetenschappelijke en medische
gemeenschap, ondanks de adviezen uitgebracht door diverse instellingen die de
openbare machten en de communautaire instanties raad verstrekken op het gebied van
wetenschap, techniek en biogeneeskunde, heeft het Europees parlement het
therapeutisch kloneren niet toegelaten.
In Frankrijk heeft de wetgever ervoor gekozen het voortbrengen van embryo’s via
kerntransfer met het oog op het verschaffen van stamcellen voor therapeutische
doeleinden, gelijk te stellen aan dit van een embryo dat bedoeld is om in het lichaam
van een vrouw tot ontwikkeling te komen. Deze Franse positie is volledig
tegengesteld aan de pragmatische oplossing waarvoor het Verenigd Koninkrijk
gekozen heeft, dat wel het reproductief kloneren strafbaar gesteld heeft, maar een
kader geschapen heeft voor het therapeutisch kloneren, dit in tegenstelling met
Frankrijk dat dit blijft verbieden.
In Duitsland wordt momenteel een breed democratisch debat gevoerd rond de vraag
naar “het inperken van de socio-morele en juridische hindernissen die de
biotechnologische vooruitgang kunnen afremmen, en dit zowel om medische als om
economische redenen”.
Een recente Europese studie die de regelgeving, de « guidelines » en het
maatschappelijk debat
onderzoekt, betreffende het gebruik van menselijke
embryonale stamcellen in acht landen van de Europese Unie, wijst op de variabiliteit
van reglementen en praktijken op het Europese vlak27. Niettemin lijken de
therapeutische perspectieven in meerdere landen als katalysator te werken ten gunste
van een minder restrictieve regeling van het onderzoek op overtallige embryo’s.
Dezelfde studie stelt nochtans de vraag of het perspectief dat men in de toekomst
patiënten die lijden aan ernstige aandoeningen zal kunnen behandelen door
transplantatie van weefsels die tot stand kwamen op basis van therapeutisch kloneren,
de morele en maatschappelijke weerstand zal kunnen reduceren met betrekking tot het
voortbrengen van embryo’s voor “instrumenteel” gebruik.
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De Wert G, Berghmans RLP, Boer, GJ et al. Ethical guidance on human embryonic and fetal tissue
transplantation: a European overview. Medecine, Healt Care and Philosophy 5 79-90 (2002)
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2. Over de octrooieerbaarheid van levend materiaal28
Deze vraag wordt hier vanuit het juridisch oogpunt benaderd, het ethisch aspect zal in
hoofdstuk III behandeld worden.
2.1. Richtlijn 98/44/CE van 6 juli 1998 ‘met betrekking tot de juridische bescherming
van biotechnologische vondsten’, bepaalt als octrooieerbaar de nieuwe uitvindingen
die een inventieve activiteit veronderstellen en die vatbaar zijn voor industriële
toepassing, zelfs als ze betrekking hebben op een product dat samengesteld is uit
biologisch materiaal of biologisch materiaal bevat, of op een procédé dat toelaat
biologisch materiaal voort te brengen, te behandelen of te gebruiken (art. 3.1). Ze legt
ook vast dat biologisch materiaal dat uit zijn natuurlijke omgeving geïsoleerd werd, of
tot stand kwam via een technisch procédé, het voorwerp kan zijn van een uitvinding,
zelfs als het bestond het al vooraf in de natuurtoestand (art. 3.2).
Artikel 5.2 preciseert dat een element dat uit het menselijk lichaam geïsoleerd werd of
op een andere wijze door een technisch procédé werd voortgebracht, hierbij
inbegrepen een deelsequens van een gen, een octrooieerbare uitvinding kan uitmaken,
zelfs als de structuur van dat element identiek is aan dit van het natuurlijk element.
Momenteel weet men nog niet met zekerheid of deze beschikking toepasbaar is op
stamcellen.
De Richtlijn legt vervolgens vast dat procédés van kloneren van mensen, procédés van
wijziging van de genetische identiteit van de menselijke kiemlijn en het gebruik van
menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden, niet octrooieerbaar
zijn (art. 6.2). De implicaties hiervan voor de menselijke stamcellen zijn ook in dit
geval niet erg duidelijk.
2.2. Advies nr. 16 van de Groupe Européen d’éthique (GEE) des Sciences et des
Nouvelles Technologies bij de Europese Commissie 29
In een poging tot juridische verheldering heeft de Europese Groep voor Ethiek (GEE)
op 7 mei 2002 op verzoek van R. Prodi het advies nr. 16 uitgebracht met betrekking
tot de ethische aspecten van de octrooieerbaarheid van vindingen waarbij menselijke
stamcellen betrokken zijn. De GEE is van mening dat “alleen octrooieerbaar zijn,
cellijnen van stamcellen die gewijzigd werden door behandelingen in vitro of
genetisch met het oog op het verkrijgen van kenmerken die noodzakelijk zijn voor
heel specifieke industriële toepassingen 30 ”; hetzelfde geldt voor elke methode die
gebruik maakt van menselijke stamcellen, welke ook hun oorsprong weze, op
voorwaarde dat deze methodes beantwoorden aan de criteria van octrooieerbaarheid
(nieuwheid, inventiviteit, industriële toepassing).
Om zich verder te kunnen uitspreken over diverse ethische en economische aspecten
van de octrooieerbaarheid van vondsten in verband met menselijke stamcellen, lijkt
het onmisbaar melding te maken van de wijze waarop dit advies nr. 16 de natuur, het
voorwerp en het toepassingsgebied van octrooien bepaalt.
28

volgens Europese Richtlijn 98/44/CE: « la matière biologique ».
Les aspects éthiques de la brevetalilité des inventions impliquant des cellules souches humaines (7
mei 2002) (zie : http://europa.eu.int/comm/european group ethics:avis3 en.htm).
30
Avis n° 16 du Groupe Européen d’Ethique. Op cit. p 18.
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2.2.1. Criteria waaraan een octrooi moet beantwoorden
In Europa kan een octrooi worden afgeleverd onder voorwaarde dat aan drie eisen
wordt beantwoord: nieuwheid, inventieve activiteit, industriële toepassing31 31
Nieuwheid: de uitvinding moet een vooruitgang betekenen, vergeleken met wat als de
stand van zaken van de techniek op dat domein wordt beschouwd. Inventieve
activiteit: de uitvinding mag voor geen enkele specialist in het domein voor de hand
liggend zijn; het louter ontdekken (van iets wat bestaat) kan geen aanleiding geven tot
een octrooi: er moet een uitvinding zijn (iets nieuws).
Het comité onderstreept dat advies nr 16 niet spreekt over een vierde criterium dat
voorkomt in art 83 van de European Patent Convention (EPC) van 1973 en dat
beschouwd wordt als de « bijbel » van de European Patent Office (EPO), namelijk :
het voldoende in de openbaarheid brengen (sufficiency of disclosure).
Art 83 stelt : « De aanvraag tot een europees octrooi dient de uitvinding op een
dergelijke manier in de openbaarheid te brengen zodat de uitvinding voldoende
duidelijk en volledig is om uitgevoerd te kunnen worden door iemand die bevoegd is
in het betrokken domein»32.
2.2.2. Het voorwerp van octrooien
Het octrooirecht is bedoeld om het technologisch onderzoek en de verspreiding van
zijn resultaten te bevorderen. Met dit doel garandeert de Europese Richtlijn 98/44/EC
van 6 juli 1988 ‘over de juridische bescherming van biotechnologische vondsten’, een
juridische zekerheid in dit gebied en tendeert ernaar de Europese ondernemingen voor
biotechnologie te helpen om hun vindingen meer efficiënt te promoten en zo
financiële investeringen aan te trekken.
Het is van belang erop te wijzen dat de benadering van de Europese Unie inzake
octrooien op het gebied van biotechnologie verschilt van die van de VS, waar de
reglementering op dit terrein niet expliciet naar de ethiek verwijst33. Het toekennen
van een octrooi impliceert geen toelating om de uitvinding te gebruiken. De Richtlijn
vermeldt immers “dat een uitvindingsoctrooi zijn titularis niet het recht verleent om
de uitvinding uit te baten, maar er zich toe beperkt hem het recht te verlenen derden te
verbieden die uit te baten voor industriële of commerciële doeleinden”34. De toelating
om een uitvinding in de handel te brengen of te gebruiken voor het onderzoek, hangt
af van andere reglementeringen dan die betreffende de octrooien. Dit is een belangrijk
punt daar waar het gaat over het gebruik van stamcellen en therapeutisch kloneren.
2.2.3. Toepassingsgebied van een octrooi
Men onderscheidt een octrooi dat betrekking heeft op een product (bv. stamcellen,
cellijnen van stamcellen, gedifferentieerde stamcellen, genetisch gemodificeerde
stamcellen), van dit dat betrekking heeft op een procédé of methode (bv. procédés
voor het isoleren van stamcellen, vertrekkend van embryo’s of volwassen weefsels,
procédés van verrijking aan stamcellen, procédés van in cultuur brengen, van inductie
31

Avis n° 16 du Groupe Européen d’Ethique. Op.cit. p. 10.
Article 83: “ The european patent application must disclose the invention in a manner sufficiently
clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.” Biotechnology Patents and
Morality. (Ashgate. Second Edition), Ed. Sigrid Sterckx, pp 18-22.
33
Avis n° 16 du Groupe Européen d’Ethique. Op. cit. p. 8.
34
Een uitvinding met octrooi mag niet door een derde worden uitgebaat met industriële doeleinden,
tenzij hij tegen betaling een licentie bekomen heeft.
32
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van differentiatie en transdifferentiatie van stamcellen).
Wel is het zo dat het aanspraak maken op een octrooi dat betrekking heeft op een
product, een ruimere bescherming verleent aan de houder van het octrooi en meer
beperkingen oplegt voor gebruik of verder onderzoek, dan een eis die betrekking heeft
op een procédé of methode.
In dit stadium kan men de vraag stellen of het legitiem is voorwaarden te scheppen die
het mogelijk maken een quasi monopolie op lijnen van stamcellen tot stand te
brengen.
Tenslotte valt ook nog op te merken dat Advies nr 16 van de GEE niet alleen een
aantal algemene ethische aspecten bespreekt, maar ook ethische aspecten aansnijdt die
meer specifiek gebonden zijn aan de octrooieerbaarheid op het gebied van stamcellen.
In dit verband wijst het Comité op het groot belang van deze positie van de GEE: het
stelt immers voor het recht om een octrooi te nemen op stamcellen te beperken, op
grond van de overweging dat het algemeen criterium voor een octrooi: “inventieve
activiteit” slechts van toepassing is na wijziging van de cellijn. Het gaat dus in tenminste op het domein van de stamcellen - tegen de optie van Europese Richtlijn
98/44/CE over de octrooieerbaarheid van levend materiaal, waar gesteld wordt dat
alleen al het isoleren t.o.v. de natuurtoestand volstaat om een activiteit als inventief te
beschouwen. Door deze stellingname worden het embryo en de cellen ervan
beschermd tegen de mogelijkheid van octrooiname en wordt een welgekomen
precisering aangebracht in verband met het belangrijk onderscheid tussen ontdekking
en uitvinding: een loutere ontdekking is immers niet octrooieerbaar.
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Hoofdstuk III Ethische discussie
Het is nuttig eraan te herinneren, vanuit een strikt ethisch oogpunt, dat, aangezien de
zoektocht naar het weten aan de basis ligt van het wetenschapsbedrijf, men kan
begrijpen en aannemen dat onderzoeksgroepen zich gelanceerd hebben in dit
veelbelovend gebied van de biologie en de geneeskunde. Maar zoals elk domein van
wetenschappelijk onderzoek dat een expansie doormaakt, roept het onderzoek over
stamcellen nieuwe ethische vragen op, met dezelfde snelheid waarmee het technischwetenschappelijke ontdekkingen voortbrengt. De ethische vragen die worden
opgeworpen door het gebruik van stamcellen hebben betrekking op hun herekomst en
de methodes om ze af te nemen, op hun eigenschappen, op hun octrooieerbaarheid, op
hun commercialisatie enz.
Sommige leden vinden dat het onderzoek naar stamcellen één van de meest
fascinerende en beloftevolle domeinen van de moderne biologie is, maar toch lijkt het
hen nodig een beroep te doen op de deugd van voorzichtigheid vooraleer over te gaan
tot een overhaaste toepassing van technisch-wetenschappelijke vernieuwingen en dit
vooral in het domein van de wetenschappen van het leven, waar het doen (de
technologie) soms de bovenhand haalt op het weten (de wetenschap). Ze voegen daar
nog aan toe dat het risico op overhaast handelen en het gebrek aan respect voor de
deugd van voorzichtigheid, nog versterkt wordt door enerzijds de - soms onduidelijke
en dubbelzinnige - belichting door de media van vernieuwingen - niet altijd
voldoende gevalideerde - die voorgesteld worden door sommige ‘onderzoekers’,
maar anderzijds ook door de wedloop om mogelijke financiering binnen te halen.
Voor deze leden is de studie van de mogelijke risico’s onmisbaar, dit vooral, rekening
houdend met voorzorgsbeginsel.
Andere leden zijn daarentegen van mening dat er een reëel risico bestaat dat de
traditionele onenigheden omtrent het ethisch statuut van het embryo een hinderpaal
kunnen vormen voor de vooruitgang van de kennis en het eventueel ontwikkelen van
therapeutische vernieuwingen die door de technologie van embryonale stamcellen
zouden mogelijk worden. Zij pleiten dus voor open en gedurfde investeringen in deze
sector, gezien de potentialiteiten, zodat men zo snel mogelijk zou weten welke
toepassingen te verwachten zijn. Zij zijn van mening dat duidelijker inzichten
hierover van essentieel belang zijn om een constructief debat te voeren over de
maatschappelijke keuze betreffende het al dan niet gebruiken van de technologie van
de embryonale stamcellen.
1. Ethische discussie betreffende de herkomst van de stamcellen
De herkomst van de stamcellen stelt op zichzelf reeds specifieke technischwetenschappelijke problemen en roept ook bio-ethische vragen op. Inderdaad,
afhankelijk van het feit of men ze al dan niet op invasieve wijze bekomt, met of
zonder toestemming van de ‘donor’, en of het bekomen ervan al dan niet het
elimineren of het niet verder ontwikkelen van het dragend organisme vereist, stellen
de ethische vragen zich anders.
1.1. Volwassen stamcellen
Het gebruik van volwassen stamcellen stelt geen specifieke problemen die buiten de
ethische regels zouden vallen die gangbaar zijn op het gebied van het medisch
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handelen en het experimenteren op mensen (vrije en goed geïnformeerde
toestemming, respect voor de integriteit van het menselijk lichaam, wetenschappelijk
niveau van het protocol, enz;).
Een eerste groep van leden van het Comité, die een intrinsiek ethisch statuut
toekennen aan het embryo, is van mening dat het gewenst is vooral het onderzoek op
volwassen stamcellen aan te moedigen, die volgens hen minder ethische problemen
stellen dan andere types stamcellen.
De leden van een tweede groep vinden dat volwassen stamcellen niet vanzelfsprekend
minder ethische problemen stellen dan embryonale cellen: want ook andere aspecten,
zoals de belasting voor de persoon bij wie de stamcellen worden afgenomen, de
veiligheid van de medische behandeling en de potentiële bruikbaarheid van andere
dan volwassen stamcellen voor de behandeling van diverse aandoeningen, moeten in
rekening worden gebracht.
De leden van een derde groep, die, zoals de eerste groep, een intrinsiek moreel statuut
aan het embryo toekennen, wensen toch de elementen die de tweede groep aanbrengt
eveneens in rekening te brengen. Zij benadrukken ook dat het belangrijk is dat de
patiënt over volledige informatie beschikt, vooral rekening houdend met het feit dat
de afnamemethodes van volwassen stamcellen zeer invasief kunnen zijn. Dit kan
immers de vraag doen opkomen naar de ‘proportionaliteit’ van de voorgestelde
medische handelingen (evenwicht tussen risico voor de betrokkenen versus voordelen
die men van het onderzoek verwachtt). Zij vinden dus dat ze geconfronteerd worden
met de keuze voor het geringste kwaad; keuze waarbij de patiënt de eerste betrokkene
is.
1.2. Foetale en navelstrengstamcellen
a) Het gebruik van stamcellen voortkomend van foetussen stelt bijzondere ethische
problemen aangezien deze cellen bekomen worden na een zwangerschapsafbreking.
Men zal ongetwijfeld vragen stellen over de kwaliteit van foetale cellen die bij een
medische zwangerschapsafbreking worden bekomen.. Overigens is het volgens
sommige leden ontoelaatbaar dat de vrijwillige of medische zwangerschapsafbreking
rechtstreeks of onrechtstreeks gemotiveerd wordt door de wens deze cellen te
bekomen. Voor anderen is het tot stand brengen en afbreken van een zwangerschap
met het oog op het bekomen van stamcellen, in uitzonderlijke omstandigheden
ethisch te verantwoorden. Dit zou bv. het geval zijn wanneer er een redelijke kans is
dat met stamcellen die op deze wijze verworven werden, het leven van een persoon
kan worden gered.
In deze context is het nuttig erop te wijzen dat de boven geciteerde Europese studie35
erop wijst dat er op Europees niveau “een brede consensus”36 bestaat over de
volgende voorwaarden.
- De beslissing tot abortus mag geen verband hebben met een latere transplantatie
van embryonaal of foetaal weefsel. Meer specifiek geldt de richtlijn dat de
betrokken vrouw zich niet in een situatie mag bevinden waarin zij de ontvanger
van dit weefsel zou kunnen aanwijzen.
- Men moet een geïnformeerde toestemming bekomen. Nochtans beveelt Advies
35

G. de Wert et consorts, « Ethical guidance on human embryonic and fetal tissue transplantation : a
European overview », Medicine, Health Care and Philosophy, 2002, Op. cit.
36
‘strong consensus’ i.e., an almost unanimous agreement.
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nr 1 van het Franse Comité Consultatif National d’Ethique aan dat alleen in
geval van spontane of therapeutische abortus de geïnformeerde toestemming
moet worden bekomen; in geval van niet-therapeutische abortus op verzoek zou
slechts een voorafgaand vetorecht aan de moeder worden gegeven (opting out),
zonder een duidelijke geïnformeerde toestemming verplicht te maken.
- De beslissing om de zwangerschap af te breken moet worden genomen voor men
de toestemming kan vragen om embryonale of foetale weefsels af te staan.
b) Onder de mogelijke bronnen van stamcellen neemt het bloed van de navelstreng
een bijzondere plaats in. Weliswaar zijn ze slechts in kleine hoeveelheden aanwezig,
maar deze stamcellen bevinden zich nog in een onrijp stadium en men kan dus
veronderstellen dat ze aanleiding kunnen geven tot een relatief hoge diversificatie, en
misschien minder vatbaar zullen zijn voor immunologisch bepaalde afstoting.
In zijn Advies nr. 11 heeft het Raadgevend Comité melding gemaakt van het gebruik
van navelstrengbloed. Het wijst erop dat “het grootste deel van dit bloed ter
beschikking wordt gesteld van een internationale bloedbank en dus maar zelden
gebruikt wordt voor receptoren binnen de familie. Deze onschadelijke manier om
materiaal af te nemen, wordt slechts uitgevoerd mits schriftelijk akkoord van de
moeder, die verzaakt aan elke controle op het eventueel gebruik achteraf en die er
principieel mee akkoord gaat dat er bij de wegneming en drie maanden daarna (om
eventuele overdraagbare aandoeningen op te sporen), bloed wordt genomen. Zij
verbindt zich ertoe om het centrum achteraf van haar verdere gezondheidsproblemen
en van die van haar kind op de hoogte te brengen”.37.
Aangezien het navelstrengbloed alleen bij de geboorte aanwezig is, is een
therapeutische toepassing slechts mogelijk indien dit bloed wordt bewaard in een
zogenaamde ‘navelstrengbloedbank’. Een dergelijke bank kan erop gericht zijn: (1)
het navelstrengbloed van individuen te bewaren, met het oog op een latere
ontwikkeling van weefsels ten behoeve van die individuen (bank voor autoloog
gebruik) of, erop gericht zijn (2) het navelstrengbloed van een groot aantal individuen
te bewaren, de stalen in te delen op basis van hun immunologische karakteristieken en
ze ter beschikking te stellen van alle individuen, op basis van deze karakteristieken.
(bank voor allogeen gebruik voor latere ontwikkeling van weefsel ten voordele van
iedereen).
Sommige leden zijn van mening dat een ethische beoordeling van deze twee types van
bloedbanken slechts mogelijk is wanneer men vooraf een belangrijke
wetenschappelijke vraag gesteld heeft en daarop een antwoord bekomen heeft dat op
lange termijn als betrouwbaar kan gelden namelijk: staat het vast dat
navelstrengbloed van een individu geen enkel supplementair voordeel zal bieden voor
dat individu, vergeleken met niet geïndividualiseerd navelstrengbloed maar dat
overeenstemt met een bepaald immunologisch type?
Momenteel lijkt er geen duidelijk en definitief antwoord op deze vraag te bestaan.

37

zie advies nr 11 d.d. 20 december 1999, punt A,4.
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Daarvan vertrekkend vinden sommige leden het momenteel gewenst dat de overheid
het inrichten en de werking van banken voor allogeen gebruik die voor allen
toegankelijk zijn, ondersteunt of tenminste dergelijke initiatieven meer en meer
aanmoedigt. Daarnaast, rekening houdend met de eventuele voordelen die banken
voor autoloog gebruik zouden kunnen bieden, tegenover banken voor allogeen
gebruik, denkt het Comité dat de overheid de nodige maatregelen moet treffen om de
privé initiatieven die op dat vlak genomen worden aan een adequate controle te
onderwerpen. Deze initiatieven zouden in een eerste fase door privé instellingen
gefinancierd worden; indien later zou blijken dat de wetenschappelijke gegevens het
belang ervan aantonen, zou de overheid die financieel kunnen steunen of ze zelf als
openbare dienst inrichten. Nochtans moet men bij dergelijke keuzes de principes van
verdelende rechtvaardigheid respecteren: in een democratische samenleving moeten
die immers steeds als inspiratiebron gelden voor de beslissingen met betrekking tot
een billijke verdeling van de middelen voor de gezondheidszorg.
1.3. Embryonale stamcellen
Om reden van hun herkomst stellen de embryonale stamcellen ethische problemen op
diverse niveaus. Het statuut van het embryo is hier uiteraard in het geding aangezien
men om deze stamcellen te bekomen, de ontwikkeling van het embryo moet
stopzetten, kortom zijn bestaan opheffen. Zoals het Comité in detail heeft aangetoond
in zijn Advies nr. 18 (hoofdstuk 4), is de vraagstelling complex en worden er sterk
uiteenlopende antwoorden op gegeven. Deze vraag naar het statuut van het embryo
leidt ook tot een hiermee verwant fundamenteel probleem: de wijze van tot stand
komen van het embryo naargelang van het nagestreefde doel en naargelang van de
biologische procedure van voortbrengen.
De doelstelling van het tot stand brengen stelt problemen. Er kan sprake zijn van
embryo’s die ontstonden in het kader van een ouderlijk project dat gelukt is, maar
waaraan de ouders hebben verzaakt of dat niet meer voortgezet wordt. Of nog, binnen
het voorbehoud van de huidige wet, kan het gaan om embryo’s die voortgebracht
werden voor het wetenschappelijk onderzoek. Het is van belang deze doelstellingen
duidelijk te onderscheiden op het ogenblik dat men het klinisch protocol van in vitro
fertilisatie in gang zet.
De methode van tot stand brengen is eveneens vatbaar voor ethische discussie.
Inderdaad, het voortbrengen via fusie van geslachtscellen of via kerntransfer stelt
specifieke problemen, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de risico’s op
ontsporing naar reproductief kloneren38.
De toestemming van de donoren van de embryo’s of gameten is noodzakelijk, maar er
stellen zich meerdere ethische vragen; immers, het embryo dat niet het ‘eigendom’
van iemand kan zijn, is al evenmin een ‘openbaar of gemeenschappelijk goed’.
Volgens sommige leden kan het embryo, zoals ook de stamcellen, niet zomaar worden
gelijkgesteld aan een ‘grondstof’ die ofwel vrij, ofwel binnen het kader van een
commerciële licentie kan worden uitgebaat.
Voor andere leden hebben stamcellen, met inbegrip van embryonale stamcellen een
status die niet verschilt van die van ander lichaamsmateriaal, zoals beenmerg, dat
38

Cfr. Hoofdstuk III, 7.
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eveneens als grondstof kan worden gebruikt. Nochtans komt het aan de donoren van
de geslachtscellen toe een daadwerkelijke, vrije en geïnformeerde toestemming te
geven vooraleer hun overtallige embryo’s, (zie Advies nr. 18 van betreffende de
bestemming van ingevroren embryo’s). of de embryo’s die met hun gameten werden
tot stand gebracht voor onderzoeksdoeleinden, binnen een protocol kunnen worden
gebruikt (een protocol waarvan de wetenschappelijke en ethische kwaliteit zal erkend
zijn door een ethisch comité) (Wet van 11 mei 2003).
1.4. Algemene opmerkingen
Ermee rekening houdend dat de diverse types van stamcellen waarvan hier sprake,
gemeenschappelijk hebben dat ze van menselijke oorsprong zijn, menen sommige
leden dat, wanneer een wetenschappelijk gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt,
het onderzoek met dierlijk materiaal de voorkeur moet genieten boven onderzoek dat
met menselijke stamcellen wordt gerealiseerd.
Andere leden vinden dat die beslissing moet afhangen van een groot aantal criteria ,
waaronder de snelheid waarmee men resultaten wil boeken, en het al dan niet
veelbelovend karakter van een bepaalde onderzoeksrichting, de validiteit voor de
menselijke soort van gegevens die bekomen werden bij dieren terwijl de ervaring leert
dat de resultaten niet steeds overdraagbaar zijn naar de mens. Dieronderzoek is
trouwens altijd slechts vooronderzoek waarvan de resultaten onvermijdelijk ook door
experimenten op menselijk materiaal moeten worden bevestigd. Bovendien is er geen
reden voor uitstel van onderzoek op menselijk materiaal indien, zoals bij overtallige
embryo’s, het materiaal overvloedig beschikbaar is.
Sommige leden hechten eraan de aandacht te trekken op het risico dat een bepaald
moreel dogmatisme zich tegenover de menselijke kennis opstelt en hierdoor de
vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek belemmert. Laat ons als voorbeeld
even de hypothese in overweging nemen dat alleen embryonale stamcellen zouden
leiden tot efficiënte behandelingen, vanwege van hun grotere plasticiteit. In dat geval
zou een concentratie - om dogmatische redenen - van de middelen op volwassen
stamcellen leiden tot een vertraging in het tot stand brengen van efficiënte
behandelingen en dus ten koste van de patiënten gebeuren.
Voor deze leden is het van het grootste belang zonder enig vooroordeel redelijke
onderzoekspistes te stimuleren. In een volgend stadium van het onderzoeksproces zal
de gemeenschap dan moeten kiezen of een welbepaalde therapeutische vernieuwing al
dan niet wordt toegepast. Deze keuze dient dan wel gebaseerd te zijn op elementen als
het belang van de behandeling, de efficiëntie ervan, de doelmatigheid , de beschikbare
alternatieven en de ethische aspecten.
2. De octrooieerbaarheid van vindingen in verband met stamcellen
We herinneren eraan dat in Europa een octrooi kan worden toegekend als vier
voorwaarden vervuld zijn: nieuwheid, inventiviteit, industriële toepassing39 en het

39

Advies nr. 16 van de Europese Groep voor Ethiek. Op.cit. p.10.
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voldoende in de openbaarheid brengen (sufficiency of disclosure) 40.
Weliswaar kan het in de biotechnologie moeilijk zijn het onderscheid te maken tussen
een loutere ontdekking en een uitvinding. Toch is het toekennen van octrooien in de
biotechnologie courant geworden. Maar het feit dat het mogelijk is octrooien te
bekomen voor ‘uitvindingen’ zoals genen, cellijnen van stamcellen, of
kankercellijnen, moet niet tot gevolg hebben dat elke ethische discussie zou stilvallen.
Overigens merkt de Europese Groep voor Ethiek (GEE) op, in het Advies nr. 8 van 25
september 1996 dat betrekking heeft op de octrooieerbaarheid van uitvindingen
waarbij elementen van menselijke oorsprong betrokken zijn: “het traditionele
onderscheid tussen ontdekking (niet octrooieerbaar) en uitvinding (octrooieerbaar)
brengt in het domein van de biotechnologie een bijzondere ethische dimensie met zich
mee”41.
Meerdere leden hechten eraan in herinnering te brengen dat in feite stamcellen
bestaan: men heeft ze ontdekt, men heeft ze niet uitgevonden! Wel heeft men
procédés van cultuurkweek op punt gezet waardoor ze geïsoleerd kunnen worden, wat
op zijn beurt toelaat dat men cellijnen bekomt.
Daar komt nog bij dat het criterium industriële toepassing impliceert dat de uitvinding
mogelijk een industriële toepassing krijgt. Dezelfde leden wensen op te merken dat de
biogeneeskunde niet, zoals met de landbouw het geval is, kan worden beschouwd als
een loutere ‘industrie’.
2.1. Octrooieerbaarheid van stamcellen – Stand van zaken
Wereldwijd werden meer dan 2000 octrooiaanvragen ingediend betreffende
menselijke en niet menselijke stamcellen, waarvan een kwart betrekking hebben op
embryonale stamcellen. Er werd een octrooi toegekend voor een derde van de
aanvragen voor wat betreft het geheel van de aanvragen en voor een vierde van de
aanvragen die betrekking hadden op embryonale stamcellen42.
Deze octrooien hebben betrekking op cellijnen van stamcellen die beschouwd worden
als producten en op procédés van isolatie, verrijking, cultuur, inductie van
differentiatie en transdifferentiatie van stamcellen.
Andere octrooien gaan reeds over kloneringtechnieken met het oog op het bekomen
van stamcellen; procédés van parthenogenese om autologe stamcellen voort te
brengen en zo te vermijden dat potentieel leefbare embryo’s vernietigd worden die
men voor het isoleren van stamcellen zou voortbrengen; procédés van transformatie
van somatische cellen in stamcellen door er cytoplasma van stamcellen of eicellen in
te injecteren (d.i., ovoplasmatische transfer) 43.
Deze wedloop naar octrooien in het heel bijzondere domein van de stamcellen
vertolkt goed welke potentialiteiten en verwachtingen binnen deze sector van het
biologisch onderzoek bestaan. Toch blijft hier opnieuw de vraag gesteld - zoals
40

Artikel 83 van de European Patent Convention (EPC). Cfr. Biotechnology Patents and Morality
(Ashgate. Second Edition), Ed. Sigrid Sterckx, pp. 18-22.
41
zie : http://europa .eu.int/comm/european group ethics/avis3 en.htm) .
Deze bijzondere ethische dimensie die in herinnering wordt gebracht door de EGE is wat verhuld in
de Richtlijn 98/44/EG van 6 juli 1998 over de juridische bescherming van biotechnologische
uitvindingen waarin gestipuleerd wordt dat een biologische stof die geïsoleerd wordt uit zijn
natuurlijke omgeving of geproduceerd wordt door middel van een technisch procédé, het voorwerp
kan uitmaken van een uitvinding, zelfs al bestond ze voordien al in natuurlijke toestand (artikel 3.2).
42
Het advies nr. 16 van de Europese Groep voor Ethiek. Op.cit. p.13.
43
Het advies nr. 16 van de Europese Groep voor Ethiek. Op.cit. p.14.
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wanneer (ongeveer een decennium geleden) de moleculaire ontcijfering van het
menselijk genoom werd aangekondigd44 – betreffende het goed recht van de
octrooieerbaarheid van het ‘levende’ en betreffende het risico van commerciële
ontsporingen.
2.2. Ethisch dilemma gesteld door het gelijkstellen van menselijke stamcellen met
een grondstof die gecommercialiseerd kan worden (commodifying stem cells) 45
Het feit dat het mogelijk is octrooien te bekomen voor ‘uitvindingen’ zoals cellijnen
van stamcellen, heeft daarom niet tot gevolg dat elke ethische vraagstelling stilvalt.
Voorafgaand aan de technische en juridische aspecten, blijft er het fundamenteel
ethisch dilemma dat gesteld wordt door de octrooieerbaarheid van uitvindingen die
betrekking hebben op menselijke stamcellen. Daar waar het octrooi een klassiek
middel is in een markteconomie om de innovatie aan te moedigen - inclusief de
wetenschappelijke vooruitgang die kan bijdragen tot het verbeteren van de
gezondheidszorg - via het toekennen van een eventueel financiële compensatie aan de
uitvinder (of de onderzoeker die ontdekt heeft) in ruil voor de transparantie en de
publicatie van zijn resultaten, kan het octrooi ook aan de basis liggen van beperkingen
van toegang tot de gezondheidszorg, aangezien het een gebruikslicentie oplegt en dus
het betalen van rechten aan de houder van het octrooi.
Trouwens, sommige leden van het Raadgevend Comité wensen erop te wijzen dat er
een belangrijke kloof ontstaan is tussen degenen die nadenken over het ontologisch
statuut van het embryo en degenen die op het terrein zelf vooruitgaan, gestimuleerd
door technisch-commerciële overwegingen die samenhangen met de
octrooieerbaarheid van stamcellen die bekomen werden, hetzij vertrekkend van
gewone menselijke embryo’s (seksuele oorsprong), hetzij vertrekkend van
kerntransfer van een somatische cel naar een ontkernde eicel (aseksuele oorsprong
van stamcellen door zgn. therapeutisch kloneren).
In dit verband wenst het Comité de aandacht te vestigen op de volgende punten.
De wetenschapper en de politicus moeten derhalve waakzaam blijven tegenover de
vraagstellingen die we hierna vermelden en becommentariëren.
2.2.1. Het risico van belangenconflicten
Enerzijds, zouden een licentie en het betalen van gebruiksrechten aan de houder van
een octrooi een hinderpaal kunnen vormen voor een billijke toegang tot een
verbeterde of door het onderzoek op stamcellen doeltreffender gemaakte
zorgenverstrekking. Anderzijds, kan het principe van het octrooi en van de licentie het
onderzoek en de innovatie bevorderen en derhalve de verbetering van de verzorging.
Het is een dwingende noodzaak een billijk evenwicht te behouden tussen de belangen
van de houder van het octrooi en de belangen van de gemeenschap. Zoiets is
overigens des te meer legitiem wanneer het onderzoek van de uitvinder-octrooihouder
door openbare fondsen werd gefinancierd.
44

De moleculaire ontcijfering van ons gemeenschappelijk genetisch patrimonium - het menselijk
genoom- werd eertijds voorgesteld, d.w.z. ongeveer een decennium geleden, als de volgende
therapeutische revolutie.
45
In de Angelsaksische literatuur spreekt men van de commercialisering van stamcellen als :
commodifying stem cells.
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2.2.2. Organisatie en de financiering van het onderzoek
De ethische benadering van de organisatie en de financiering van het onderzoek kan
zeer verschillend zijn van maatschappij tot maatschappij. In dit opzicht moet men de
verschillen tussen De V.S. en Europa onderstrepen.
Wanneer het in de Verenigde Staten gaat over de openbare financiering van het
medisch onderzoek, gaat een bijzondere aandacht uit naar de ethische, filosofische
en/of godsdienstige opvattingen van de burger-belastingbetaler (tax payer citizen).
Concreet betekent dat dat het belastinggeld (waartoe iedereen bijdraagt) niet mag
dienen voor het financieren van onderzoek en praktijken die strijdig zijn met het
moreel standpunt van sommigen, of van de meerderheid46.
Zo is het, meer bepaald in verband met het onderzoek op stamcellen, bvb. verboden
federale gelden te gebruiken voor het voortbrengen van stamcellijnen indien dat
impliceert dat embryo’s vernietigd worden. Op deze wijze houdt de democratisch
verkozen overheid rekening met de opinie van belastingbetalers die dit type van
onderzoek of elke vorm van instrumentalisering van het embryo afwijzen.
De opvatting over persoonlijke morele verantwoordelijkheid is een tweede element
dat meespeelt bij de aanvaarding door de huidige Amerikaanse administratie van het
gebruik van reeds bestaande stamcellijnen voor het onderzoek.
Deze opvatting gaat er inderdaad van uit dat het gebruik van reeds bestaande
stamcellijnen voor onderzoek aanvaardbaar is omwille van de mogelijke voordelen
die eruit kunnen voortvloeien en rekening houdend met het feit dat het nadelige aspect
(de dood van de embryo’s) nu al in het verleden ligt. Als analogie stelt men dat een
chirurg die de organen transplanteert van iemand die vermoord werd, zelf niet
verantwoordelijk is voor de moord. Een onderzoeker die stamcellen van embryo’s
gebruikt die vernietigd werden voorafgaand en onafhankelijk van zijn handelingen, is
niet verantwoordelijk voor de dood van die embryo’s. Hoewel deze redenering
verdedigbaar is op het vlak van de verantwoordelijkheid van de individuele
onderzoeker, is dat standpunt moeilijk vol te houden wanneer men er zich van bewust
is dat, vanuit een algemeen oogpunt, het onderzoek op embryonale stamcellen het
vernietigen van embryo’s veronderstelt.
De onderliggende logica voor deze Angelsaksische praktijk berust immers niet alleen
op het operationeel pragmatisme, maar ook op het respect dat betoond wordt voor de
overtuigingen van de belastingbetalers die dit soort onderzoek weigeren of zelfs elk
gebruik van een menselijk embryo weigeren.
Voor zij die ermee akkoord gaan, valt deze logica samen te vatten als een erkennen,
vanaf een bepaald punt, van het onvermijdelijke karakter van een regel van « twee
maten en twee gewichten». Maar voor anderen getuigt deze logica van het toepassen
van twee uiteenlopende criteria (die men soms samenvat als de dubbele standaard):
namelijk verschillende regels en normen voor de toegang van onderzoekscentra tot
46

Sommige leden wijzen op de naïviteit die erin bestaat zomaar aan te nemen dat de beperkingen op
openbare financiering van sommige vormen van onderzoek te wijten zijn aan de extreme aandacht
van de wetgever voor de overtuigingen van de burgers-belastingbetalers: men heeft immers recent
zelfs hun mening niet gevraagd over het produceren van wapens voor massadestructie. Andere leden,
die misschien naïever zijn, maar ook minder cynico-sceptisch, weigeren zich te lenen tot zo’n
ontluistering van de democratie en blijven geloven dat de westerse democratie, hoe onvolmaakt ook,
slechts kan vooruitgaan en zich vernieuwen dank zij ideeën en dus debatten , wat ook de confrontatie
van uiteenlopende overtuigingen veronderstelt.
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privé- of openbare financiering. De dichotomie die zo wordt geschapen, wordt door
deze laatste groep geïnterpreteerd als een vorm van hypocrisie.
Vanuit Europa wordt deze dichotomie gecontesteerd door sommigen die hierin een
mechanisme zien dat de facto de burgers - waaronder zich ook onderzoekers in de
openbare sector bevinden - berooft van de toegang tot financiering van
onderzoeksactiviteiten die overigens wettelijk aanvaard zijn. Tenslotte zijn deze
onderzoekers het slachtoffer van discriminatie, vergeleken met tot hun collega’s uit de
privé-sector, die zo beschikken over een monopolie op de betrokken research en dus
over eventuele octrooien en de daaruit voortvloeiende commerciële voordelen.
Wat dat betreft is het nuttig te melden dat sinds september 2001, het National
Institute of Health van Bethesda (NIH) een memorandum van goede
verstandhouding heeft opgesteld met de houders van octrooien van 64 embryonale
stamcellijnen. Dit om toegang tot deze lijnen te vergemakkelijken aan redelijke en
billijke voorwaarden, voor alle onderzoeksteams waarvan de niet commerciële
research gefinancierd wordt met federale fondsen47 48.
Sommige leden zijn van mening dat het omzeilen van de tegenstellingen door
dergelijke onderhandelde akkoorden over transfer van technologie49, tevens de vraag
ontwijkt betreffende de sociale, culturele en symbolische impact van deze
wetenschappelijke en financiële logica.
Nog in Europa geeft advies nr. 15 van de Europese Groep voor Ethiek50 juist aan dat
“het van cruciaal belang is om het onderzoek naar embryonale stamcellen (ES) juist in
die landen waar dat onderzoek is toegestaan, te plaatsen onder strikte openbare
controle van een centrale autoriteit […] . En dat men moet voorzien dat de toelatingen
die voor dit soort onderzoek gegeven worden, heel selectief zijn en gebaseerd zijn op
een onderzoek, geval per geval, waarbij men een maximale transparantie moet
verzekeren. Deze regel is van toepassing zowel bij onderzoek door de openbare sector
als bij onderzoek door de privé- sector.” Voegen we daar nog aan toe dat in Europa
het schisma tussen openbare fondsen en privé-fondsen duidelijk veel minder
voorkomt en moeilijker te verdedigen valt, rekening houdend met de Europese
tradities en de Europese waardeschalen.
Bepaalde leden stellen ook de vraag of het democratisch ideaal zich noodzakelijk
moet neerleggen bij het principe dat openbare fondsen slechts mogen worden gebruikt
voor die onderzoekingen waarvan het voorwerp die iedereen als moreel verantwoord
wordt beschouwd.
47

i.e. ‘Negotiated technology agreement’, zoals het memorandum van goede verstandhouding
onderhandeld tussen het National Institute of Health van Bethesda (NIH) met de octrooihouders van
de 64 cellijnen van embryonale stamcellen.
48
Zerhouni E. Stem cell programs. Science 300, 911 (2003).
49
i.e. Negotiated technology transfer agreement and compulsory licensing schemes. JJ. Fins, M.
Schachter. Patently controversial : Markets, Moral, and the President’s proposal for embryonic stem
cell resarch. Kennedy Institute of Ethics journal. 2002 ; 12 : 265-278.
50
Advies nr. 15 van de Europese Groep voor Wetenschapsethiek en ethiek van de nieuwe
technologieën bij de Europese commissie (14 november 2000) ; op cit. p.14 (§2.6).
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Tenslotte wensen sommige leden er ook aan te herinneren dat in een democratische
samenleving, waarbij de solidariteit een fundamentele basiswaarde vormt, gezondheid
een openbaar goed is en niet een verbruiksgoed– dat men zich kan aanschaffen of niet.
In de optiek van deze waarden, dient de gelijkstelling van stamcellenlijnen aan een
grondstof, geregeld te worden met als enig perspectief dat men voldoet aan het feit dat
zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot dit publiek goed.
2.2.3. Wettelijke omkadering- Rechten van het individu - Economische weerslag
Een wettelijke omkadering van het type dat op 9 augustus 2001 werd voorgesteld in
de VS51 heeft echter aanleiding gegeven vanuit bepaalde milieus, om een aantal
ethische vragen te stellen. Mag men beslissingsvrijheid van de individuen in het
gedrang brengen, met name. de vrijheid van elk koppel om stamcellen, afkomstig van
het samensmelten van hun geslachtscellen, te schenken aan een
onderzoeksprogramma dat gefinancierd wordt met federale fondsen? En mag men op
het niveau van de samenleving vrij spel laten aan privé-laboratoria– en dus aan de
markt – voor het ontwikkelen van nieuwe stamcellijnen en tevens, paradoxaal genoeg,
de waarde verhogen van de octrooien [patents rights] over de 64 reeds bestaande
embryonale stamcellijnen (ontwikkeld in het privé-onderzoek52).
Deze nieuwe politiek veroordeelt immers het gebruik van federale fondsen voor de
productie en ontwikkeling van nieuwe stamcellijnen, maar laat de exploitatie toe van
de resultaten die gebaseerd zijn op het gebruik van cellijnen die ontwikkeld en
geproduceerd werden vooraleer deze politiek werd toegepast. Het paradoxaal resultaat
hiervan is dat het delicate evenwicht dat bekomen werd door de tijdelijke exclusiviteit
waarmee normaliter de wetgeving op octrooien (patents laws) gepaard gaat, in de war
wordt gestuurd. Het gevolg van deze politiek is dat de marktpositie van de 64
bestaande embryonale stamcellijnen door de huidige houders van hun respectieve
octrooien, versterkt wordt. Hierdoor vormt men een flessenhals op het niveau van de
toegang tot toekomstige federale financiering die door deze wetgeving wordt
toegestaan53.
Sommige wetenschappelijke milieus betreuren eveneens het dwingend karakter van
deze politiek, om twee redenen. Vooreerst bestendigt deze politiek het tekort aan
genetische diversiteit van de thans beschikbare cellijnen54. En ten tweede is deze
politiek eigenlijk in contradictie met het beleid van de regering Bush, die zogezegd de
mening van een deel van het electoraat respecteert, de mening van hen namelijk die
beweren dat de embryo’s die tot deze cellijnen aanleiding hebben gegeven, een
speciale morele status hebben die tegen elke commerciële of andere uitbating moet
worden beschermd. Immers, door het reduceren van deze 64 stamcellijnen tot
‘grondstof’55 die exclusief op de markt verkrijgbaar is, maken deze embryo’s
uiteindelijk toch het voorwerp uit van een commercieel opbod.
51

G.W. Bush. Address of President George W. Bush on Federal financing for Research with
Embryonic Stem Cells. 2001b. White House Fact Sheet. Disponible à :
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/08/20010810.html.
52
« As a result of private research, more than 60 genetically diverse stem cell lines already exist. I have
concluded that we should allow federal funds to be used for research on the existing stem cell lines
where the life and death decision has already been made ». 2001b. White House Fact Sheet. Op.cit.
53
JJ. Fins, M. Schachter. Patently controversial : Markets, Moral, and the President’s proposal for
embryonic stem cell resarch. Kennedy Institute of Ethics journal. 2002 ; 12 : 265-278.
54
Kennedy D. Stem cells: stillhere, stillwaiting. Science 300, 865 (2003).
55
“commodifying stem cells”
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Dit compromis is bovendien in contradictie met de interne logica van het economisch
liberalisme.
2.2.4. Vrijstelling van octrooirecht en van het recht op academisch onderzoek
In Europa zijn diagnostische, therapeutische en heelkundige methoden over het
algemeen uitgesloten van octrooien. Deze vrijstelling is erop gericht het uitwisselen
van kennis te beschermen en de noodzakelijk evoluerende kennis in de biomedische
wetenschappen te vrijwaren en dit in het voordeel van de patiënten. Deze uitzondering
behelst niet de geneesmiddelen of de medische uitrusting. Nochtans bestaat er
traditioneel in Europa een bijkomende uitzondering: de vrijstelling voor academisch
onderzoek. Hoewel dit vaak wordt vermeld in de nationale wetgevingen, wordt deze
vrijstelling beetje bij beetje in het gedrang gebracht door de zich opdringende
financiële belangen. Het doel ervan is nochtans lovenswaardig omdat aldus aan de
onderzoekers wordt toegestaan onderzoek te verrichten zonder licentierechten te
moeten betalen aan de uitvinder, indien dit onderzoek geen commercieel doel heeft.
Uiteraard is het opnieuw bij het definiëren van wat « commercieel correct » is dat de
voorwaarden geschapen worden voor toepassing van het principe van de dubbele
standaard of voor het ontwikkelen van hypocriete houdingen in de clandestiniteit van
bepaalde laboratoria.. De Amerikaanse wetgeving is duidelijker op dit vlak: men
maakt hier geen enkele uitzondering voor het academisch onderzoek. Bovendien
voorziet het Amerikaans recht ook geen uitzonderingen voor diagnostische,
therapeutische of heelkundige methoden.
Maar naast deze vrijstelling, waarvan de academische onderzoekers zouden moeten
blijven genieten in een nog grotere transparantie, is het belangrijk dat de octrooien die
betrekking hebben op stamcellijnen niet te breed of exhaustief zijn. Want als dit het
geval zou zijn, zou dit een monopolistisch obstakel vormen voor fundamenteel
onderzoek en voor vernieuwing op gebied van klinische toepassingen; en dus tevens
voor het verbeteren van de kwaliteit, de doelmatigheid en efficiëntie van de
gezondheidszorg.
2.2.5. De octrooieerbaarheid en het dilemma van de openbare/privé financiering van
de biomedische research
Zelfs als men geen rekening houdt met het feit dat velen vinden dat menselijke
stamcellen een bijzonder statuut hebben in vergelijking met andere chemische of
biologische materialen, dient men toch te erkennen dat het dilemma van de
openbare/privé financiering niet exclusief eigen is aan research naar stamcellen. Het
belangrijkste deel het farmacologisch onderzoek gebeurt in de privé-sector waar
octrooieerbaarheid van innovaties de regel is. Het octrooirecht is erop gericht om
technologische innovatie en verspreiding van resultaten te promoten en dus om de
investeringen die hiervoor nodig zijn, te stimuleren. Dat kan voor de mogelijke
gebruikers56 leiden tot een stijging van de kosten van eventuele vernieuwingen
afkomstig uit onderzoek onder octrooi. Niettemin blijft het zo dat, zonder belangrijke
56

Brengen we hierover in herinnering dat de behandelingen voor AIDS bijna allemaal producten zijn
die afkomstig zijn uit de privé research en onder octrooi staan. Met als rechtstreeks gevolg dat door
hun prijs ze niet toegankelijk zijn voor de overgrote meerderheid van de patiënten en dit vooral in de
minder begoede gebieden van onze aardbol. En voor wat de eventuele ontdekking van een vaccin
betreft, wat zal daar mee gebeuren ? Terwijl een vaccin juist thuis hoort in een domein waar het
begrip openbaar nut zijn volledige betekenis krijgt
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en regelmatige financiering, de het onderzoek het risico loopt om te vertragen of zelfs
onderbroken te worden en dit met nadelige gevolgen voor de patiënten, die immers
alle belang hebben bij de therapeutische vernieuwingen.
Het dilemma voor de wetgever kan dan ook samengevat worden als volgt: laten we de
concurrentie spelen of verbieden we volledig de octrooieerbaarheid van ‘het leven’ in
het algemeen en van stamcellen in het bijzonder ? Dit ethisch dilemma is in de
klassieke farmacologie al goed gekend.
De logica die ons leidt tot een verbod op het verlenen van een octrooi aan het
‘levende’, zonder alternatieve openbare middelen te voorzien, zou neerkomen op het
beletten van de mogelijkheid op het ontwikkelen van efficiënte diagnostische of
therapeutische strategieën. De logica anderzijds die ons leidt tot het laten spelen van
de concurrentie in de biomedische wereld leidt ook niet tot onverdeeld gunstige
resultaten57. Men kan er immers niet omheen een duidelijke politieke keuze te maken.
Ofwel beslist men met openbare middelen een onderzoeksstructuur op het getouw te
zetten en een industriële productie van de therapeutische vondsten die eruit
voortkomen, waarvoor men de nodige financiële middelen moet voorzien (die de
markt moeten vervangen); ofwel laat men in een eerste fase de privé-sector de risico’s
nemen van een onderzoek - waarvan de resultaten steeds een onvoorspelbaar karakter
hebben (op therapeutisch en financieel gebied) - om dan in een tweede fase een
uitgestelde investering te doen waarbij men moet betalen voor de in de eerste fase met
gunstig gevolg ontwikkelde therapeutische toepassingen.
Dit dilemma komt neer op een ambivalentie – in de betekenis van iets dat zich onder
twee vormen aanbiedt, zonder dat er daarom noodzakelijk een tegenstelling of
ambiguïteit bestaat. Want er zijn voor- en nadelen verbonden aan beide logica’s en
aan de twee politieke opinies. Deze ambivalentie maakt de taak van de wetgever niet
gemakkelijker maar wijst toch op de noodzaak om het probleem te benaderen met
openheid van geest, met onderscheidingsvermogen, met flexibiliteit en transparantie
bij het maken van de keuzen die richtinggevend zijn voor het leven in gemeenschap
en het zoeken naar het algemeen welzijn.
En op dit ogenblik is de taak van de wetgever nog wat complexer geworden: het
beeld van een economie die geregeerd wordt door de “natuurlijke” wetten van de
markt, zelfregulerend en in staat om tegemoet te komen aan alle sociale noden – met
inbegrip van de noden van de gezondheidszorg- heeft wat van zijn glans verloren. Een
economisch liberalisme dat te ver wordt doorgedreven, vormt een bedreiging voor de
fundamentele vrijheden en komt niet meer tegemoet aan de basisbehoeften of aan de
verwachtingen van de mensen, die volgens dit economisch liberalisme juist als
rationele actoren werden gekarakteriseerd. De excessen zijn namelijk eigen aan de
aard zelf van het economisch liberalisme. Zoals trouwens het geval is in elk systeem
waar de verantwoordelijkheid van mensen kan schuil gaan achter die van structuren .
De markt en de rechtsregels vormen de beide kanten van een medaille van het
systeem en zijn dus niet van elkaar los te koppelen. Als de ene steeds sneller op dreef
komt, dan zal de andere die inhalen (of zou dit idealiter moeten doen)58.
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De concurrentie betekent de « onzichtbare hand van de markt » volgens de formule van Adam Smith
die opnieuw een ongelooflijke bekendheid geniet, ook al werd ze maar één keer vermeld in zijn boek
dat in q 1776 gepubliceerd werd: Onderzoek naar de aard en de oorzaken van de rijkdom van naties.
58
Cfr. X. Greffe. La nouvelle main invisible ? Le Monde. 10 december 2002, passim.
A.Minc. Capitalisme : l’esprit contre l’éthique. Le Monde. 24 augustus2, passim.
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Samenvattend is de kwestie van de octrooieerbaarheid van de stamcellen één van de
elementen onder vele andere, van het dilemma tussen openbare en/of privé
financiering van biomedische research en van de uiteindelijke commercialisering van
de resultaten en producten. Dit dilemma is ver van opgelost want in ons
verzorgingssysteem is het winstmotief (en dus het motief van de markt) zonder
morele richtlijnen blind. Daarentegen leidt de morele inspiratie (of het belangenvrij
altruïsme) zonder financiële ondersteuning tot het failliet van het systeem.
Het komt de politieke overheid toe het evenwicht tussen deze twee tendensen te
bewaren.
De basis van het dilemma bestaat erin dat er geen algemeen aanvaarde definitie is van
wat een “rechtvaardige winst” is in de gezondheidszorg59. Een pragmatisch
financieringsmodel voor de biomedische research waarbij het liberalisme kan
samengaan met een beheer gekenmerkt door solidariteit op lange termijn, moet nog
worden uitgevonden.
In dit verband is het nuttig te vermelden dat de Europese Commissie in mei 2003 een
‘Livre Vert60 gepubliceerd heeft over de diensten van algemeen belang61, waarin
onder andere de vraag gesteld wordt naar de rol van de overheid in een
markteconomie: die moet tegelijk zorg dragen voor het goed functioneren van de
markt en voor het openbaar belang. “De markt garandeert normaal een optimale
verdeling van de hulpbronnen ten voordelen van het geheel van de maatschappij.
Niettemin zijn sommige diensten van openbaar belang niet volledig tevreden over de
werking van de markten alleen, omdat de marktprijzen te hoog zijn voor de
verbruikers met een geringe koopkracht of omdat de kost van het verschaffen van
deze diensten niet gedekt kan worden door de marktprijzen. Daarom heeft de overheid
altijd als voornaamste verantwoordelijkheid gehad erover te waken dat de collectieve
kwalitatieve basisbehoeften bevredigd worden en dat de diensten van openbaar belang
gevrijwaard worden wanneer de marktmechanismen daar niet in slagen. Ook vandaag
nog is deze verantwoordelijkheid van kapitaal belang62”.

A. Smith. Théorie des sentiments moraux. PUF, 1999, passim.
M. Weber. L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Plon, 1964, passim.
59
HT. Engelhardt. Morality for the Medical-Industrial complex. A code of Ethics for the mass
marketing of health care. N Engl J Med 1988; 319:1086-9. en cfr Brieven aan de uitgever N Engl J
Med 1989; 320:1082-4.
60
Livre Vert sur les services d’intérêt général, présenté par la Commission des Communautés
européennes, Bruxelles 21.5.2003, COM (2003) 270.
61
De uitdrukking « diensten van algemeen belang » heeft betrekking op de « commerciële en nietcommerciële diensten die de overheid beschouwt als van algemeen belang en aan de verplichtingen
van een openbare dienst onderwerpen.. Livre Vert, Op.cit., p.7.
62
Livre Vert, Op.cit., p.8.
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3. De billijke verdeling van de middelen
De billijke verdeling van de middelen in een gezondheidszorgsysteem dat gebaseerd
is op solidariteit in een democratische gemeenschap, veronderstelt vanwege de
overheid dat ze matiging oplegt aan de eventuele wensen van de onderzoekers - die
soms uitvinder-octrooihouder - zijn geworden. Maar ook dient ze dit te doen voor de
eisen van de privé - en openbare geldschieters, voor de sociale en privéverzekeringsorganismen en voor de verschillende actoren binnen het
gezondheidszorgsysteem. Deze verschillende actoren kunnen zich inderdaad niet
ontdoen van de ethische normen die voortvloeien uit de sociale betekenis van hun
activiteiten. Anders gezegd, men moet specifiek de gevolgen evalueren die de
octrooien hebben op het voortzetten van het onderzoek naar stamcellen en op de
toegang tot de gezondheidzorg. En meer bepaald vanuit het oogpunt van een billijke
toegang tot nieuwe therapeutische en diagnostische methoden die eruit voortvloeien,
wanneer men bedenkt dat de investeringskosten hoog liggen.
Indien het onderzoek naar stamcellen zou leiden tot nieuwe therapieën die een
klinisch alternatief bieden voor orgaandonatie, mag daarmee niet gepaard gaan dat
door gebrek aan de gave des onderscheids men ertoe komt het chronisch tekort aan
beschikbare organen voor transplantatie te vervangen door grendels die te wijten zijn
aan de octrooiwetgeving en intellectuele eigendomsrechten. De ethische aspecten van
het octrooieren van uitvindingen in verband met menselijke stamcellen, hebben dus
niet alleen betrekking op voorzichtigheid in verband met de fysiopathologische en
medische gevolgen op lange termijn, maar nopen ook tot omzichtigheid vanwege de
eventuele juridische en commerciële gevolgen.
Complementaire, onafhankelijke ethische evaluatie zou op geïntegreerde wijze
moeten deel gaan uitmaken van het onderzoeksproces van de nationale octrooiinstellingen of van de Europese inrichtingen zoals het Europees Bureau voor
Octrooien (EBP).
4. Het commercialiseren van eicellen
De leden van het comité zijn unaniem in hun afwijzing van elke commercialisering
van eicellen, dus van elke aankoop van eicellen bij vrouwen.
Sommige leden veroordelen het verhandelen van lichaamsmateriaal omdat dit gezien
wordt als een aantasting van de waardigheid van de persoon, die men immers niet als
louter middel mag beschouwen.
Voor andere leden is die afwijzing vooral gebaseerd op de gevolgen die samenhangen
met de maatschappelijk aanvaarding van lichaamsmateriaal als koopwaar. Indien een
individuele persoon het recht krijgt om zijn of haar lichaamsdelen en/of
lichaamsmateriaal te verkopen, dan impliceert dit een maatschappelijke erkenning van
het karakter van commercialiseerbaarheid. Door deze erkenning van het lichaam als
koopwaar zouden de laatste barrières zouden worden neergehaald die beletten dat een
persoon ertoe gedwongen kan worden om zijn of haar lichaamsdelen en/of
lichaamsmateriaal te verkopen, bv. om gemaakte schulden af te betalen. Bovendien
impliceert de erkenning van het lichaam als koopwaar dat opnieuw een toenemend
deel van de interpersoonlijke relaties in onze maatschappij zou worden ondergebracht
in het domein van de markt,. Dit leidt tot een verdere verarming en uniformisering
van het maatschappelijk leven.
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5. De rechten van de donoren
5.1. De bescherming van de donoren van stamcellen
Advies nr. 16 van de Europese Groep voor Ethiek63 vermeldt dat « wanneer
stamcellen die het voorwerp uitmaakten van een donorschap, tot het aanvragen van
een octrooi leiden, de donor over deze mogelijkheid dient geïnformeerd te worden en
het mogelijke gebruik van zijn cellen kan weigeren. Met uitzondering van een
rechtvaardige compensatie, mag de donor geen enkele betaling ontvangen waardoor
het principe van niet commercialisering van het menselijk lichaam kan geschonden
worden. Deze ethische eisen zouden, zoveel mogelijk, eveneens van toepassing
moeten zijn op geïmporteerde menselijke stamcellen ». De relatie die ontstaat door het
donorschap van stamcellen, zoals dit van organen of bloed, heeft betrekking op de
waarden van respect en altruïsme.
Sommige leden wijzen nochtans op de anomalie die bestaat in het feit dat enerzijds de
donor zijn stamcellen zonder vergoeding afstaat, maar anderzijds de houder van een
octrooi gebaseerd op deze stamcellen, daarop wel winst kan maken.
Trouwens, wegens de talrijke onbekende factoren dringt zich
traceerbaarheid van de stamcellijnen op en dit zowel
voorzichtigheidsredenen op vlak van de volksgezondheid als
waakzaamheid met betrekking tot potentiële mercantilistische
ontsporingen64, 65.

een volledige
omwille van
omwille van
commerciële

5.2. De bescherming van de eiceldonoren
We hebben het gehad over het nog hypothetische maar op termijn mogelijke belang
van technieken van kerntransfer. Die wordt nog gekenmerkt door een groot
percentage mislukkingen en de productie van embryonale stamcellijnen via
kerntransfer kan de vraag naar eicellen voor research nog aanzienlijk doen toenemen,
meer dan er op dit ogenblik geproduceerd worden door eierstokstimulatie in het kader
van IVF. Een specifiek ethisch probleem stelt zich door het feit dat men over zeer veel
menselijke eicellen moet beschikken voor de verschillende onderzoekspistes, terwijl
het percentage succesvolle resultaten in deze onderzoeken laag ligt. In deze
omstandigheden bestaat er een waardenconflict tussen enerzijds het belang van
therapeutische perspectieven (nog veraf en relatief hypothetisch) van de celtherapie en
anderzijds de risico’s voor de vrouw - een noodzakelijke bron voor eicellen - die
onderworpen wordt aan de nevenwerkingen van ovariële stimulatie Dit ethisch
probleem is niet vreemd aan de ethische vragen die men stelt over de experimenten op
gezonde vrijwilligers waaraan het Comité een volgend advies zal wijden.
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Het advies nr. 16 van de Europese Groep voor Ethiek (7 mei 2002). Op. cit., p.20.
Marcel Hénaff. Le prix de la vérité. Le don, l’argent, la philosophie. Paris, Le Seuil, 2002.p.317.
65
De zin moet geïnterpreteerd worden voor wat ze voor staat, t.t.z. een boodschap van voorzichtigheid
en niet als een amalgaam tussen commercialisatie en risico voor de volksgezondheid. De leden van
het comité herinneren zich het schandaal van het besmet bloed. Dit was typisch een schandaal dat
gerelateerd was aan dysfunctioneren van het systeem van de openbare gezondheidszorg in een
domein dat gebaseerd is op vrijwillige donatie. Dit dysfunctioneren was dramatisch in zijn gevolgen
en kon misschien vermeden worden in een privé systeem dat echter wel de meerkost van de
veiligheid van de volksgezondheid zou doorgerekend hebben in de facturen aan de gebruikers. Dit is
nog maar eens een voorbeeld van de ambivalentie die we signaleerden in punt 2.2.5.
64
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We herinneren hierbij aan het artikel 4 §2. van de wet van 11 mei 2003 over
onderzoek op in vitro embryo’s waarin vermeld staat dat « de stimulatie van eicellen
[sic]66 toegestaan is indien de betrokken vrouw meerderjarig is, haar geïnformeerde
toestemming schriftelijk geeft en indien de stimulatie wetenschappelijk verantwoord
is. Het onderzoek op embryo’s die hieruit voortkomen, moet de regels volgen die
worden gedefinieerd in de voorliggende wet ».
Voor bepaalde leden stelt dit een dubbel probleem: hoe op transparante manier het
autonomieprincipe van de betrokken vrouw respecteren om de eicellen te verkrijgen
voor onderzoeksdoeleinden? Hoe de balans maken tussen enerzijds het reële risico
voor de vrouw die een hormonale stimulatie ondergaat (eventueel herhaald) en
anderzijds het mogelijke voordeel voor de vooruitgang van de biomedische
wetenschap? Dit waardenconflict kan nog versterkt worden door het feit dat in het
uitgebreide onderzoeksveld naar stamcellen, het gebruik van embryonale stamcellen
mogelijk voordeel kan bieden boven foetale of volwassen stamcellen.
Andere leden menen dat men mogelijke misbruiken kan voorkomen en de rechten van
de vrouw respecteren door de rechtstreekse en onrechtstreekse betaling voor eicellen
te verbieden. Zij wijzen met klem op de verantwoordelijkheid van de onderzoekers en
de protocolverantwoordelijken van de experimenten . Zij dienen de oorsprong na te
gaan van de eicellen die ze in hun onderzoek gebruiken. Zij herinneren eraan dat de
bescherming van de onderzoekssubjecten de voornaamste taak is van de plaatselijke
ethische comité’s.
In dezelfde zin dient de overheid een systeem van « traceerbaarheid » van de eicellen
op te zetten dat de anonimiteit van de donoren beschermt maar toch toelaat die
eventuele “distributiekanalen” te detecteren die aanleiding zouden kunnen geven tot
een echte uitbuiting van de donoren.
Het is nuttig hier in herinnering te brengen (cf. Hoofdstuk 1. §3.g) dat recent
onderzoek lijkt aan te tonen67 dat sommige embryonale stamcellen - mannelijke of
vrouwelijke - van zoogdieren (in casu, muizen) in staat zijn zich te differentiëren tot
eicellen. Indien deze resultaten bevestigd worden en overdraagbaar zijn naar het
menselijk vlak, zouden ze aan de biologen de mogelijkheid bieden via stamcellen een
groot aantal eicellen te bekomen voor het onderzoek, zonder een beroep te moeten
doen op eiceldonoren.
6. Geheimhouding in biomedisch onderzoek
Zoals reeds eerder gezegd, bevordert de rol van de privé-financiering en het tekort aan
openbare subsidiëring beetje bij beetje de greep van de markt op grote delen van het
onderzoek. Dat zou zich ook kunnen voordoen bij het onderzoek op stamcellen, net
als dit het geval is voor andere biomedische, wetenschappelijke domeinen.
Ook al moeten we de markt niet fundamenteel slecht noemen, toch is het is een beetje
naïef te beweren dat die steeds zichzelf zal regelen en in evenwicht brengen ten
voordele van het grootste aantal mensen. Daarnaast moeten we opmerken dat, ook al
66
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De formulering « stimulatie van eicellen» zou moeten vervangen worden door « ovariële stimulatie».
Hübner K. et al. Derivation of oocytes from mouse embryonic stem cells. Science 300 on line
gepubliceerd op 1 mei 2003 (Science Express Reports 1084238).
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wordt het wetenschappelijk onderzoek meestal gedreven door nieuwsgierigheid en
een reëel verlangen om te begrijpen, het medisch onderzoek toch een bijkomende en
specifieke dimensie kent. Voor de arts die dagelijks geconfronteerd wordt met
patiënten die aan bepaalde pathologieën lijden die hij niet adequaat kan behandelen,
en voor de wetenschapper die ervoor gekozen heeft om deze aandoeningen te
bestuderen, dient onderzoek meer te betekenen dan een intellectueel avontuur. Dat
onderzoek moet sociaal gesitueerd te blijven. Het dient rekening te houden, onder
andere, met de principes van respect voor de menselijke waardigheid en van
proportionaliteit. Het moet met omzichtigheid te werk gaan en de deugd van wijsheid
in acht nemen.
Of dit onderzoek nu uitgevoerd wordt op basis van openbare fondsen of privéfinanciering, elke onderzoeker en elke verantwoordelijke voor het
onderzoeksprogramma, moeten hun bijdrage leveren tot het algemeen welzijn door
het laten aangroeien van de menselijke kennis met het oog op het reduceren van het
menselijk lijden. Men moet de voordelen ervan dus billijk verdelen door alle
resultaten, positieve en negatieve, toegankelijk te maken.
Bepaalde leden verdedigen het standpunt dat de octrooieerbaarheid de beste manier is
om de praktijk van geheimhouding in de biomedische research te vermijden,
aangezien het nemen van een octrooi in principe de onderzoeker verplicht om zijn
producten of procédés afkomstig van de uitvinding openbaar te maken. Het zou juist
de afwezigheid van een octrooi bij een mogelijke commercialisatie zijn die zou leiden
tot praktijken van geheimhouding.
Andere leden zijn minder optimistisch over het daadwerkelijk functioneren van de
markt en over de doeltreffendheid van zijn vermogen tot autoregulatie. Zij brengen
een studie van 1996 in herinnering waarin wordt aangetoond dat die industriële
bedrijven die een partnerschap hadden ontwikkeld met academische instellingen in
het domein van de biomedische research, vaak in hun contracten stipuleerden dat het
geheim met betrekking tot de onderzoeksresultaten langer kan behouden blijven dan
de tijd die nodig is om een octrooi te bekomen68.
Idealiter zou de wetgeving op de octrooien moeten toelaten dat innovaties en nieuwe
technieken gedeeld worden en dat toch de commerciële rechten en de rechten in
verband met de intellectuele eigendom van de onderzoekers en/of van de industriële
bedrijven die ze ontwikkeld hebben, beschermd worden. En dit onafhankelijk van het
feit of ze al dan niet aan de openbaarheid werden prijsgegeven. Het ziet ernaar uit dat
de actuele praktijk minder bekritiseerbaar zou zijn indien de wetenschappers op een
meer systematische manier informatie zouden uitwisselen. De informatie wordt
immers vaak als vertrouwelijk behandeld omwille van carrièredoelen en/of of door het
ondertekenen van een contract, dat de uitwisseling van informatie over de resultaten
van een onderzoeksprogramma beperkt69.
Samenvattend dient het geheimhouden van onderzoeksresultaten op stamcellen, zoals
op andere domeinen, ontmoedigd te worden door de overheid en/of door de Europese
68

Blumenthal D, Causino N, Campbell E, Seashore K. Relationships between academic institutions
and industry in the life sciences – An industry survey. New Engl J Med 1996; 334: 368-373.
69
Rosenberg, SA. Secrecy in medical research? (Sounding Board). New Engl. J. Med. 1996; 334: 392394.
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instanties. En dit des te meer wanneer deze instellingen aan de bron liggen van de
financiering van het onderzoek dat geleid heeft tot de betrokken resultaten en tot het
eventuele octrooieren ervan.
Wanneer het gaat om de gezondheid, mogen ontdekkingen op het gebied van de
stamcellen, niet uitsluitend privé-winsten tot stand brengen, ongeacht het feit of ze al
dan niet door openbare of privé fondsen mogelijk gemaakt werden.
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8. Therapeutisch kloneren
Sommige leden blijven denken dat technisch gezien therapeutisch kloneren zal leiden
tot reproductief kloneren bij de mens. En dit laatste is tot op heden strijdig met
verschillende resoluties van het Europese parlement 70, met artikel 6 van de reeds
vermelde Belgische wet van 11 mei 2003 en met het advies nr 9 van de Europese
Groep voor Ethiek van 28 mei 199771.
Volgens andere leden houdt het argument dat therapeutisch kloneren de deur zou
openen voor reproductief kloneren, maar moeilijk stand. Het is niet omdat er een
grens bestaat die men niet mag overschrijden, dat die onafwendbaar overschreden zal
worden. Het is niet omdat er steeds een marginale groep van onverantwoordelijke
mensen zal bestaan dat een verantwoordelijke onderzoeker zijn werkingsveld
preventief beperkt dient te zien worden door strikt vastgelegde wettelijke
belemmeringen.
Voor hen houdt het argument van de glibberige helling (slippery slope) ook geen
stand want het overgaan van therapeutisch kloneren naar reproductief kloneren heeft
voor hen niets toevallig of accidenteel. Dit vereist immers een georganiseerde en
financieel ondersteunde voorbedachtheid. En wat nog meer is, de criteria voor succes
of mislukking zijn totaal verschillend in de twee gevallen. Voor reproductief kloneren
is het criterium voor succes het doen geboren worden van een kind met een genoom
dat nagenoeg identiek is aan dit van de donor van de kern (dus aan de donor van het
genetisch patrimonium). Het criterium voor succes bij therapeutisch kloneren ligt in
het verkrijgen van cellen met de verwachte therapeutische eigenschappen, zonder de
immunologische hinderpalen.
Het zogenaamde therapeutische kloneren behoort tot het werkterrein van zij die zich
als horizon stellen nieuwe therapieën te ontwikkelen die in gelijke mate beschikbaar
zouden zijn voor zoveel mogelijk mensen. Blijft slechts dat deze horizon dient te
worden afgebakend door wettelijke voorzorgsmaatregelen. Die moeten overigens
kunnen evolueren, rekening houdend met de snelle wetenschappelijk-technologische
ontwikkelingen in dit domein72.

70

Resoluties van het Europees Parlement A2-327/88 van 16 maart 1989, B3-1519/93 van 28 october
1993 en B4-0209 van 12 maart 1997.
71
Punt 2.6 (pagina 8) van het advies nr9 van de Groupe européen d’éthique van 28 mei 1997 : « …elke
poging om een menselijk wezen te laten geboren worden dat genetisch identieke is door kerntransfer
uit een cel van een volwassen mens of een kind (“reproductief klonen”) dient verboden te worden. ».
72
Israël was één van de eerste landen dat zichzelf een wet schonk (1998) waarbij therapeutisch
kloneren werd verboden maar waarin kloneren zonder implantatie in de uterus niet begrepen werd.
Een soortgelijke situatie bestaat in het Verenigd Koninkrijk ofschoon een resolutie van de Europese
Unie (1998) nog steeds het therapeutisch kloneren verbiedt.
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Hoofdstuk IV. Besluiten en aanbevelingen
De vraag naar de noodzaak en de aanvaardbaarheid van het gebruik van embryonale
stamcellen voor therapeutische doeleinden (therapeutisch kloneren) en de
alternatieven die ter beschikking staan voor het gebruik van deze cellen vormde het
onderwerp van dit advies.
Het Comité heeft echter besloten zijn reflectie uit te breiden tot de hele problematiek,
en dus tot het gebruik van alle types van stamcellen.
1.
Kwaliteitsresearch impliceert vrijheid van onderzoek. Men stelt een werkhypothese
op wanneer die compatibel is met een conceptuele constructie die men zal moeten
confronteren met de ervaring om zijn geldigheid te toetsen. Deze weerlegbaarheid,
die een wezenlijk kenmerk uitmaakt van elke wetenschappelijke theorie, vormt het
onderzoeksproces om tot een soort permanente evolutie. Kwalitatief hoogstaand
onderzoek impliceert ook dat het toepassingsveld niet te eng is, zodat men zich niet de
mogelijkheid ontzegt om door toeval vooruitgang te boeken: “Le hasard ne souriant
qu’aux esprits préparés” (Pasteur).
Het is inderdaad vaak onmogelijk om vooraf de resultaten van fundamenteel
onderzoek of het belang ervan voor klinische toepassing te voorspellen. Zonder meer
bepaalde onderzoekspistes verbieden, bv. op het gebied van de mechanismen van
fysiologische of pathologische processen, zou erop neerkomen te beslissen dat alleen
empirisch onderzoek binnen een beperkt gebied toelaatbaar is.
Het onderzoek naar stamcellen vormt een geheel dat men niet hermetisch kan
onderverdelen volgens de vakjes: volwassen, foetale of embryonale stamcellen. Ook
al is het potentieel voor fundamenteel en klinisch onderzoek veelbelovend, toch is het
nog te vroeg om dit te kwantificeren of te kwalificeren. Het is dus ook te vroeg om
onderzoekers één of andere onderzoekspiste te ontzeggen. Recente vooruitgang neigt
er overigens toe aan te tonen dat onderzoek tot gevolg zou kunnen hebben dat
bepaalde filosofische controverses, morele blokkades of dogmatische verboden niet
wordt omzeild, maar zonder voorwerp worden (Cf. Hoofdstuk I, 3.g.).
2.
De potentialiteiten van stamcellen in het algemeen en het feit dat het nu niet mogelijk
is de respectieve verdiensten van de stamcellen van verschillende herkomst in te
schatten, brengen het comité ertoe te adviseren dat dit onderzoek - in al zijn
verschillende aspecten - als onmisbaar moet worden beschouwd en dat het meer
subsidiering verdient uitgaande van openbare fondsen.
Het Comité dringt erop aan dat België moet pogen een bredere financiering van deze
onderzoeksdomeinen te bekomen en een betere toegang van de onderzoekers van de
openbare sector tot de Europese kredieten.
In een domein waarin evolutie en vooruitgang aan een snel, zelfs exponentieel ritme
onderhevig zijn, zou de federale evaluatiecommissie voorzien in de wet van 11 mei
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2003 over het onderzoek op embryo’s in vitro een coördinatie mogelijk moeten
maken van het geheel van de onderzoekingen op dit terrein, voor zover er voldoende
middelen worden aan toegekend.
3.
In de mate waarin men de verschillende onderzoekspisten over de drie types van
stamcellen dient aan te moedigen door ze deel te laten hebben aan specifieke nationale
en Europese financiering, moet men ze ook aan gemeenschappelijke criteria
onderwerpen op het gebied van validatie en van ruime verspreiding van de bekomen
resultaten. Immers, het geheim houden van onderzoeksresultaten toepasbaar in de
menselijke kliniek, om redenen van intellectuele of commerciële competitie, is niet te
verdedigen en voegt aan een waardenconflict nog een belangenconflict toe, want er
bestaat een ethisch bezwaar tegen de praktijk van het geheim in het biomedisch
onderzoek.
Men kan zich moeilijk inbeelden dat de ‘verplichtingen’ van de onderzoeker/uitvinder
–octrooihouder of van de onderzoeker-ondernemer geen effect zouden hebben op hun
wetenschapspraktijk. Wanneer, in het slechtste geval, de richting van de experimenten
en de voorstelling van de resultaten alleen verlopen volgens de wetten van de
commerciële strategie, kunnen ze soms de grenzen van de wetenschappelijke
eerlijkheid kunnen te buiten gaan.
Men kan niet bewust buiten beschouwing laten dat het biomedisch onderzoek als
praktijk (uitvoeren van experimenten, formuleren van hypothesen en resultaten) niet
hetzelfde is voor het verwerven van een octrooi of voor een wetenschappelijke
publicatie: het eerste gebeurt ten dele in het geheim, het tweede brengt onmiddellijk
de bekomen resultaten ter kennis van de wetenschappelijke gemeenschap.
Wetenschap kan niet goed om met zekerheden of met geheim. De onderzoekers
moeten voortdurend hun resultaten kunnen confronteren met die van hun collega’s,
via publicaties en samenwerking onder laboratoria.
Kortom, de overheid en/of de Europese instanties zouden de praktijk van het geheim
met betrekking tot het onderzoek over stamcellen moeten ontmoedigen. En dat des te
meer wanneer zij aan de basis liggen van de financiering . Wanneer het gezondheid
betreft mogen ontdekkingen op het gebied van stamcellen niet alleen tot privé winsten
leiden, ongeacht het feit of ze door openbare of privé financiering werden mogelijk
gemaakt.
4.
Wetenschappelijk onderzoek wordt meestal gestimuleerd door nieuwsgierigheid en
door een echte wens om te begrijpen. Maar toch vertoont biomedisch onderzoek een
bijkomende en specifieke dimensie. Voor de arts die dagelijks geconfronteerd wordt
met patiënten die aan bepaalde pathologieën lijden en die niet adequaat behandeld
kunnen worden, en voor de wetenschapper die ervoor gekozen heeft om deze
aandoeningen te bestuderen, dient onderzoek meer te betekenen dan een intellectueel
avontuur. Dit onderzoek dient sociaal gesitueerd te blijven. Daarom dient het rekening
te houden, onder andere, met het principe van respect voor de menselijke waardigheid
en met het principe van de proportionaliteit. (evenwicht tussen de risico’s voor de
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betrokkenen en de voordelen die men van het onderzoek verwacht).
Of dit onderzoek nu uitgevoerd wordt op basis van openbare fondsen of privéfinanciering, het heeft tot doel de aangroei van de kennis met het oog op het reduceren
van menselijk lijden. De voordelen ervan moeten dus gedeeld worden door alle
resultaten - positieve en negatieve - toegankelijk te maken.
5.
Sommige leden vinden het noodzakelijk dat dierproeven, met name het onderzoek op
embryo’s van primaten, systematisch voorrang krijgen op alle onderzoek bij de mens.
We moeten nochtans opmerken dat de techniek van nucleaire transfer voor het
voortbrengen van embryonale stamcellen bij de primaat, waarschijnlijk niet
doeltreffend is73.
Andere leden vinden dat het onderzoek op embryonale stamcellen vertrekkend van
overtallige embryo’s onmiddellijk kan beginnen omdat dit zou toelaten tijd te winnen
in het onderzoek naar nieuwe therapieën. Het voortzetten van het invriezen van deze
embryo’s, die hoe dan ook zouden vernietigd worden, geeft overigens geen blijk van
meer respect ervoor dan hun gebruik voor het onderzoek.
6.
Navelstrengbloed (uit de navelstreng of de placenta) is één van de mogelijke bronnen
voor stamcellen. Deze cellen zouden het voordeel bieden dat ze beter verdragen
worden op immunologisch vlak. Rekening houdend met het feit dat navelstrengbloed
niet beschikbaar is tenzij op het moment van een geboorte, kan het gebruik van deze
stamcellen op therapeutisch vlak slechts overwogen worden wanneer dit bloed
bewaard wordt in een “navelstrengbloedbank”.
Omwille van een billijke verdeling van de middelen – natuurlijk beperkt – in de
gezondheidszorg moet de overheid erover nadenken of het samenstellen van openbare
banken met een essentieel allogene bestemming en/of het inrichten van privé banken
voor een strikt autoloog gebruik.al dan niet een dringende noodzaak is.
Het Comité vindt dat, vooraleer een ethisch oordeel over deze twee types van
bloedbanken uit te spreken, een op lange termijn betrouwbaar antwoord te geven op
de volgende vraag: staat het vast dat het navelstrengbloed van een individu geen
bijkomend voordeel zal bieden aan dat individu, vergeleken met niet
geïndividualiseerd navelstrengbloed dat beantwoordt aan een bepaald
immunologische type? Volgens hen bestaat er momenteel geen duidelijk en definitief
antwoord op deze vraag.
Derhalve vindt het Comité het voorzichtig het onderzoek verder te zetten zodat de
toekomstige resultaten een stellingname van de overheid met kennis van zaken zullen
toelaten wat betreft het ondersteunen en controleren van banken voor allogeen en/of
autoloog gebruik. Intussen meent het Comité dat het financieren en ontwikkelen van
openbare navelstrengbloedbanken voor essentieel allogeen gebruik nu reeds nuttig
73

Simerley C et al. Molecular correlates of primate nuclear transfer failures. Science 300, 297 (11 april
2003).
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lijkt te zijn, terwijl voor het inrichten van privé banken voor strikt autoloog gebruik
momenteel nog geen therapeutisch nut is aangetoond74.
7.
Sommige leden erkennen dat er wel degelijk een ethisch dilemma en een
waardenconflict bestaat tussen enerzijds de therapeutische perspectieven (nog veraf
en relatief hypothetisch) van celtherapie en anderzijds het risico op banaliseren van
het embryo en dat van de groeiende instrumentalisering van de vrouw: bron van
eicellen waarvan de vraag en dus de ‘marktwaarde’ zou kunnen toenemen
Het risico op een commerciële ontsporing die zou leiden tot het zonder meer
exploiteren van stamcellen als « grondstof », mag niet worden verwaarloosd.
Het rechtstreeks gevolg van deze commercialisering kan bestaan in een aantasting van
het principe van autonomie van de vrouw op wier eicellen men voor het onderzoek
een beroep doet Men zou haar immers een verkeerd idee kunnen geven van de balans
tussen de reële risico’s voor de vrouw en de potentiële voordelen voor de vooruitgang
van het wetenschappelijk onderzoek. Bovendien is voor sommige leden de
symbolische geladenheid van de embryo’s en de embryonale stamcellen een argument
te meer om de commercialisering af te wijzen.
Daar staat tegenover dat een persoon of een paar uit altruïstische overwegingen,
zonder geldelijke vergoeding, kan beslissen om lichaamsmateriaal ter beschikking te
stellen voor onderzoek en voor de ontwikkeling van therapieën. Om deze reden
hebben sommige leden er geen probleem mee dat embryo’s en embryonale stamcellen
als ‘grondstof’ voor experiment en ontwikkeling van therapieën gebruikt worden,
zodra commerciële ontsporing uitgesloten is.
Indien door de evolutie van de klinische praktijk en de wetgeving, een individu het
recht zou krijgen om zijn of haar lichaamsmateriaal te verkopen, dan zou dit een
maatschappelijke erkenning van dit lichaamsmateriaal als koopwaar impliceren.
Zodra die erkenning bestaat, verliest het individu de vrijheid om zelf uit te maken of
zijn of haar lichaamsmateriaal koopwaar is. De erkenning van menselijk
lichaamsmateriaal als koopwaar zal leiden tot situaties die bijzonder nefast en
onbillijk zijn voor financieel minder begoede personen. De leden zijn unaniem
akkoord met deze laatste opmerking.
8.
Sommige leden wensen er ook aan te herinneren dat in een democratische
samenleving, waar de solidariteit een basiswaarde vormt, gezondheid een openbaar
goed is en niet een verbruiksgoed - dat men zich kan aanschaffen of niet - . In de
optiek van deze waarden, dient een eventuele gelijkstelling van stamcellenlijnen aan
een grondstof, op zo’n wijze geregeld te worden dat als enig perspectief geldt, dat
zoveel mogelijk mensen toegang moeten krijgen tot dit publiek goed.

74

Rapport nr 74 van het Franse Comité d’Ethique «Les banques de sang du cordon ombilical en vue
d’une utilisation autologue ou en recherche ».(12 décembre 2002).
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9.
De wedloop naar octrooien in het specifieke domein van de stamcellen, vloeit voort
uit de potentialiteiten en verwachtingen binnen deze sector van het biologisch
onderzoek. Blijft echter dat hier opnieuw - zoals bij de aankondiging van de
decodering van het menselijk genoom een tiental jaar geleden - de vraag opkomt naar
de aanvaardbaarheid van het octrooieren van het levende en naar het risico op
commerciële ontsporingen. Het is niet omdat het mogelijk is om octrooien te
verkrijgen voor “uitvindingen” zoals de stamcellijnen, dat elke ethische bevraging
stilvalt.
Ook al vormt de octrooieerbaarheid in een op de markt gerichte samenleving een
middel om innovatie in de gezondheidszorg aan te moedigen, toch kan die ook aan de
basis liggen van een beperking van de toegang tot de zorgverlening, indien die
gepaard gaat met het betalen van buitensporige rechten aan de houder van het octrooi.
Welnu, de versterking op wereldvlak van het octrooisysteem (met een minimale duur
van twintig jaar) zou er in feite kunnen op neerkomen dat voor sommigen de toegang
tot de therapeutische vooruitgang onmogelijk wordt gemaakt. Dat is een zeer
onrechtvaardige vorm van ongelijkheid. Men moet dus een pragmatisch model van
financiering ontwikkelen, waarbij het economisch liberalisme zou kunnen verzoend
worden met een solidair lange-termijnbeheer van de gezondheidszorg en het
biomedisch onderzoek. Hiertoe is een in ruime kring aanvaarde definitie nodig van het
begrip ‘rechtvaardige winst’.
10.
In Europa zijn diagnostische, therapeutische en heelkundige methoden over het
algemeen niet vatbaar voor octrooien. Deze vrijstelling is erop gericht om het
uitwisselen van de - onvermijdelijk evoluerende - kennis en know-how in de
biomedische wetenschappen, te beschermen, en dit in het voordeel van de patiënten.
Deze uitzondering behelst niet de geneesmiddelen of de medische uitrusting.
Nochtans bestaat er traditioneel in Europa een bijkomende uitzondering: de
vrijstelling voor academisch onderzoek. Men moet die in grote transparantie
behouden, beschermen en ontwikkelen.
Daarnaast moet men er ook op toezien dat de octrooien op cellijnen van stamcellen
niet te omvangrijk en exhaustief zijn, om te vermijden dat er monopolies ontstaan die
het wetenschappelijk onderzoek en de innovatie op het gebied van klinische
toepassingen in het gedrang zouden brengen.
11.
Sommige leden van het Comité hechten eraan te wijzen op de belangrijke kloof die
zich vormt tussen het nadenken over de ontologische status van het embryo enerzijds,
en anderzijds de technisch-commerciële denkwijzen over de octrooieerbaarheid van
een grondstof die bestaat uit de stamcellen voortkomend hetzij uit menselijke
embryo’s (geslachtelijke productie) hetzij uit de kerntransfer vanuit een lichaamscel
naar een ontkernde eicel (aseksuele productie van stamcellen door zogenaamd
therapeutisch kloneren).
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12.
Het Comité legt de nadruk op het belang van het inrichten, op nationaal, Europees en
waarschijnlijk mondiaal niveau, van een systeem van traceerbaarheid van de eicellen
en van de bronnen van de stamcellijnen. De redenen hiervoor zijn, enerzijds het
voorkómen van ongecontroleerde commercialisering van de eicellen en anderzijds het
organiseren van een effectieve follow-up waardoor de weg van een eicel kan worden
opgespoord, zodra er eventueel genetische of cellulaire afwijkingen tot uiting zouden
komen. Dergelijke natrekbaarheid getuigt van voorzichtigheid en kadert in het
rationeel en doordacht toepassen van het voorzorgsbeginsel op het gebied van de
volksgezondheid.
Deze aanbeveling van het Comité betreffende de traceerbaarheid gaat in dezelfde
richting als die van Richtlijn 2002/98/CE van 27 januari 2003 betreffende de normen
van kwaliteit, veiligheid en natrekbaarheid van componenten en bloedproducten. Deze
richtlijn beveelt de inrichting aan van een adequaat systeem om de integrale
natrekbaarheid van deze componenten en producten te garanderen, van de donor tot
de ontvanger.
Een dergelijke traceerbaarheid van eicellen en van de bronnen van stamcellijnen moet
niet leiden tot een niet te overziene bureaucratische dwangbuis. Ter vergelijking
herinnert het comité aan de omvang van het therapeutisch gebruik van
bloedcomponenten en – producten, waarvoor het systeem van traceerbaarheid wel
degelijk goed functioneert. Daarom lijkt de toepassing van een dergelijk systeem op
eicellen bestemd voor het onderzoek en op de bronnen van cellijnen van stamcellen,
technisch realiseerbaar en toch geen bedreiging te vormen voor de verdere
ontwikkeling van dit onderzoeksdomein.
13.
De Belgische wetteksten, zowel de wet van 13 juni 1986 als het KB van 23 december
2002 – met betrekking tot de wegname van organen en/of weefsels – sluiten sperma
en eicellen uit hun toepassingsgebied uit. Er bestaat dan ook een wettelijk vacuüm
met betrekking tot het statuut van gameten. Die vormen nochtans de eerste schakel in
de keten die kan leiden tot ondermeer de creatie van embryo’s voor research, met
inbegrip van de productie van embryonale stamcellen. Het Comité pleit in dit verband
voor een verheldering van het juridisch statuut van gameten.
14
Het Comité herinnert eraan dat het juridisch statuut van de embryonale stamcellen
nog steeds niet is opgehelderd, hoewel ze sinds 1998 voor het eerst geïsoleerd werden.
Op het ogenblik van de beëindiging van dit Advies liet de interpretatie van de diverse
wettelijke voorschriften voorafgaand aan 1998 (cf. punten 1.1.2. tot 1.1.6.) een
vacuüm bestaan. Dit vacuüm werd opgevuld door het KB. van 23 december 2002 over
de afname, het gebruik, de voorbereiding, de invoer, het transport, de distributie, het
afleveren van weefsels van menselijke oorsprong, dat in Bijlage I expliciet melding
maakt van embryonale stamcellen. Nochtans was bij het beëindigen van dit Advies
dit KB. nog steeds opgeschort door de Raad van State, na verhaal van een privé firma.
________________________________
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Het advies werd voorbereid in beperkte commissie 2001/1 Bis - samengesteld uit :

Covoorzitters

Co-verslaggevers

Leden

Bureauleden

G. Pennings
L. Michel

E. Vermeersch
G. Pennings
L. Michel
M. Dupuis

M. Baum
J. Dalcq-Depoorter
E. Heinen
G. Leunens
G. Verdonk
R. Winkler

L. Cassiers
J.-A. Stiennon

Lid van het secretariaat : M. Bosson

De werkdocumenten van de beperkte commissie 2001/1 Bis – vraag, persoonlijke
bijdragen van de leden, notulen van de vergaderingen, geraadpleegde documenten –
zijn bewaard als bijlagen 2001/1 op het documentatiecentrum van het Comité en
kunnen aldaar worden geraadpleegd en gekopieerd.
____________________________
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Advies nr. 41 van 16 april 2007 over
de geïnformeerde toestemming en
“DNR”-codes

Vraag om advies van 10 mei 2004,
van Dr. M. Bogaert, Voorzitter van de ethische commissie van het
Sint-Lucasziekenhuis in Gent
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Vraag aan het Comité
“Zoals U waarschijnlijk weet, heeft de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren op
27 september 2003 een advies uitgebracht over de problematiek van de NTR (“niet te
reanimeren”)-codes.
Daarin wordt, alluderend op de wet op de patiëntenrechten, gesteld dat dergelijke
beslissingen niet kunnen worden genomen noch uitgevoerd worden zonder de
voorafgaande toestemming van de geïnformeerde patiënt, zijn familie of zijn
vertegenwoordiger.
Vanuit de dienst Anesthesiologie van het Sint-Lucasziekenhuis in Gent wordt mij gewezen
op de moeilijkheden die kunnen ontstaan bij het volgen van dit advies. Het is inderdaad
niet vanzelfsprekend hoe men, bij het vermijden van therapeutische hardnekkigheid
(“acharnement thérapeutique”), moet reageren indien de patiënt of zijn familie niet
akkoord is.
Ik had willen vragen of het Raadgevend Comité zich over deze problematiek zou kunnen
buigen.”

Advies nr. 41 van 16 april 2007 - Definitieve versie

3

INHOUD VAN HET ADVIES

1. De geherformuleerde vraag:
2. Semantische problemen
3. Begripsomschrijving
3.1. Historische evolutie van het begrip “DNR”
3.2. Definities
3.3. Toepassing door het instellen van codes
4. Het wettelijk kader
5. De geneeskundige plichtenleer
6. Klinische praktijk
7. Ethische bespreking
7.1 De informatie aan de patiënt of aan zijn naasten
7.2. De uitdrukking van, en het respect voor de wil van de patiënt of
van zijn naasten
7.3. Professionele autonomie van de arts en het zorgteam
7.4. Economisch standpunt
8. Conclusies

Advies nr. 41 van 16 april 2007 - Definitieve versie

4

1. De geherformuleerde vraag
Om de aan de orde gestelde problematiek volledig te bestrijken, heeft het Raadgevend
Comité beslist de vraag als volgt te herformuleren:
“Onder welke voorwaarden kunnen we aan een patiënt een code toewijzen
betreffende de beperking van de zorgen?
Welke ethische voorzorgsmaatregelen moeten aan die beslissing voorafgaan? En
hoe kunnen we op ethisch vlak omgaan met de tegenstellingen die daarover
kunnen rijzen tussen enerzijds het verzorgende team en anderzijds de patiënt, zijn
wettelijke vertegenwoordiger, zijn mandataris, zijn vertrouwenspersoon of zijn
familie?”
Om een bevredigend antwoord te geven op de aldus gestelde vraag, moeten we de
moeilijkheden van wettelijke, deontologische en tenslotte ethische orde onderzoeken,
die hierna aan bod komen.
2. Semantische problemen
In het vervolg van dit advies zullen vaak verschillende begrippen worden gebruikt om te
verwijzen naar de personen waarop de artsen zich beroepen om hun beslissing te
nemen wanneer de patiënt niet in staat is om zich zelf uit te drukken:
- wettelijk vertegenwoordiger;
- vertegenwoordiger;
- mandataris;
- naasten.
Deze begrippen werden niet eenduidig omschreven door de wetgever en de inhoud
ervan wordt in de medische praktijk op verschillende manieren geïnterpreteerd.
Op te merken valt echter dat de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van
de patiënt verschillende rechtsgevolgen hecht aan het begrip vertrouwenspersoon en
aan het begrip vertegenwoordiger; wanneer deze laatste twee begrippen in het vervolg
van dit advies worden gebruikt, is dat in de nauwkeurige betekenis die de
bovenvermelde
wet
hen toekent, met
dien verstande dat
het
begrip
« vertrouwenspersoon » nog een andere betekenis heeft in de wet betreffende de
euthanasie.
3. Begripsomschrijving
3.1. Historische evolutie van het begrip “Do not reanimate”(DNR)
Dankzij de vooruitgang die geboekt werd op het vlak van diagnoses en behandelingen,
samen met de wijzigingen die zich hebben voltrokken op het vlak van een gezonde
levenswijze en het sociocultureel niveau van de bevolking, kon de levensverwachting
opmerkelijk verlengd worden. Tegelijkertijd zorgde de toenemende medicalisering van
het individu voor een vervaging van de traditionele grenzen tussen gezondheid en
ziekte, tussen normaal en pathologisch, en geleidelijk aan ook voor het ontnemen aan
de zieke van diens eigen dood. Vóór de Tweede Wereldoorlog stierven de meeste
patiënten thuis, omringd door hun familie. Vandaag echter sterft 75 procent van de
bevolking in het ziekenhuis of in een instelling1.
1 CCNE (Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé), advies
n°63 van 27 januari 2000, « Levenseinde, levensbeëindiging en euthanasie ».
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Heel wat van deze sterfgevallen doen zich voor op de dienst Intensive Care, en bij een
deel onder hen werd een medische beslissing genomen om de zorgverlening stop te
zetten, te verminderen of zelfs, maar dat is eerder uitzonderlijk, actief in te grijpen om
het overlijden te bespoedigen2.
Al erg vroeg immers, in de jaren 1940-1960, werd het medisch korps geconfronteerd
met patiënten die, na reanimatie, voldoende vitale functies behielden, maar geen enkele
hersenactiviteit meer vertoonden. Bij deze hersendode patiënten of patiënten in een
permanente vegetatieve toestand, werd voor het eerst een «DNR»-beslissing genomen,
in de primaire zin van het woord, namelijk onthouding van reanimatie in geval van
cardiopulmonaire stilstand. Deze houding was ethisch aanvaard, zelfs in bepaalde
kringen, zoals blijkt uit het “Discours à des Médecins” van paus Pius XII in 1957 3.
Deze houding bood echter geen oplossing voor alle situaties en heel wat patiënten in
permanente vegetatieve toestand “overleefden” door middel van zware behandelingen
met een schrijnend gebrek aan comfort voor henzelf en groot mentaal leed voor hun
naasten4.
De zaak Karen Ann Quinlan in 1976 zou voor een kentering zorgen in dit domein. Het
Opperste gerechtshof van New Jersey moest immers de vader van deze jonge patiënte
die al verschillende jaren in een permanente vegetatieve status lag, het recht verlenen
om de mechanische beademing die haar in “leven” hield, stop te zetten.
Verschillende staten in de Verenigde Staten zouden gelijkaardige uitspraken vellen. In
datzelfde jaar 1976 publiceerde het Massachusetts General Hospital in het New England
Journal of Medicine een artikel met als titel “Optimum care for hopelessly ill patients” 5.
Dit artikel raadde aan om patiënten te rangschikken in vier categorieën, een classificatie
die zeer dicht aanleunt bij de classificaties die vandaag gebruikt worden op de diensten
intensieve zorgen. De patiënten van klasse A kregen behandelingen en diagnoses
zonder enige beperking; de patiënten van klasse B kregen dezelfde zorgverlening
zonder beperking, maar werden dagelijks geëvalueerd wegens een vrij sombere
prognose; bij de patiënten van klasse C daarentegen ging men - in voorkomend geval niet over tot een cardiopulmonaire reanimatie, noch tot nieuwe zware behandelingen; bij
patiënten van klasse D tenslotte beperkte men zich tot toegewijde comfortzorg.
De evolutie van de aanpak van patiënten in onomkeerbaar coma zou in een
stroomversnelling komen met de definitie van hersendood, en de eventuele benadering
van deze patiënten als orgaandonoren.
De ontwikkeling van technieken voor reanimatie en intensieve zorgverlening zou
geleidelijk aan aantonen dat de zuiver passieve houding die aanbevolen werd door het
Massachusetts General Hospital, geen antwoord bood op alle situaties. Om te vermijden
dat het overlijden van een patiënt in een uitzichtloze situatie, die alle therapeutische
2 Sprung C.L. Cohen S. Sjokvist P. et al: “End of life Practices in European Intensive Care
Units”, Jama, 2003, 290, 790-797.
3 Pius XII, “Discours à des médecins”, 24 november 1957, in: La Documentation
catholique, nr. 1267, col.1065-1610, waarnaar verwezen wordt in La revue générale de
droit médical nr .17, 2005, p.339.
4 In 1974 stelde de American Medical Association dat het doel van cardiopulmonaire
resuscitatie erin bestaat het plots onverwacht overlijden te voorkomen.
Cardiopulmonaire resuscitatie is niet aangewezen in geval van terminale onomkeerbare
ziekten waar het overlijden niet onverwacht is.
5 The Society of Critical Comittee of the Massachusetts General Hospital, “Optimum Care
for hopelessly ill patients”, in: New England Journal of Medicine, 1976, 295, 362-364.
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mogelijkheden heeft uitgeput, buitensporig wordt vertraagd, bleek het derhalve
noodzakelijk om zich te onthouden van zware therapeutische technieken en van
behandeling van de oorzaken (withholding), om vitale ondersteuning af te breken
(withdrawing), of zelfs om vochtbediening en voeding stop te zetten. De literatuur mag
het dan al eens zijn over het ethische karakter van het feit dat men afziet van technieken
voor diagnose en behandelingen waaruit de patiënt geen voordeel meer kan putten op
het vlak van overleven of comfort, de discussies in verband met het stoppen van zinloos
geworden behandelingen, blijven even fel. Immers, om te vermijden dat dergelijke
maatregelen pijn, gebrekkig comfort en angst teweegbrengen bij de patiënt, is het soms
verantwoord om hem grote dosissen pijnstillers toe te dienen. Deze middelen hebben
niet alleen invloed op de pijn, maar kunnen ook het overlijden versnellen. Het
stopzetten van vochtbediening en voeding is duidelijk bedoeld om het stervensproces te
verkorten.
De «DNR»-protocollen bleven lange tijd beperkt tot de diensten intensieve zorgen en,
meer recent, de diensten neonatologie die daarmee vergelijkbaar zijn, hoewel zich hier
specifieke problemen stellen wegens de bijzondere affectieve beladenheid en het feit
dat de patiënt in kwestie geen mening kan geven. Deze protocollen zijn vandaag ook
terug te vinden op gewone diensten, zoals geriatrie, rusthuizen en verzorgingstehuizen,
in het bijzonder waar demente patiënten verzorgd worden, de diensten oncologie en
neurologie. De toepassing ervan roept nieuwe vragen op. De patiënten op deze
diensten, voor wie deze protocollen gelden, zijn weliswaar getroffen door ongeneeslijke
aandoeningen, waarvoor ofwel geen doeltreffende therapeutische mogelijkheden
bestaan, ofwel de bestaande middelen uitgeput zijn. Ze bevinden zich echter niet
allemaal in de terminale fase van hun leven. De datum van het overlijden kan niet
voorspeld worden in dagen, soms zelfs niet in weken of maanden. De houding van de
patiënt, zijn entourage en uiteindelijk de arts is dan voornamelijk gebaseerd op de
appreciatie van de levens-kwaliteit en de therapeutische middelen die ingezet moeten
worden. Deze gegevens zijn nog subjectiever dan de prognose van de geraamde
overlevingstijd en dit opent het debat in verband met het begrip zinloze behandeling en
therapeutische verbetenheid die daaruit voortvloeit.
3.2. Definities
Technologische ontwikkelingen in de geneeskunde bieden steeds nieuwe
behandelingsmogelijkheden die het leven van de patiënt kunnen verlengen. Het staken
of het niet opstarten van een behandeling is aangewezen als het wetenschappelijk vast
staat dat er geen hoop meer is op een redelijk gezondheidsvoordeel voor de patiënt en
het zijn comfort niet zal vergroten. De behandeling betekent geen therapeutische winst
of voordeel meer voor de patiënt en zal dus niet bijdragen tot een behoud of verbetering
van een kwaliteitsvol leven of menswaardig stervensproces.
De volgende rijke woordenschat geeft verschillende aspecten weer van eenzelfde begrip:




Nederlands: ‘therapeutische verbetenheid’;
Frans: in Franstalig België spreekt men vaak over ‘acharnement thérapeutique’ en
in Frankrijk over ‘obstination déraisonnable’; deze laatste termen werden
onlangs door de Franse wet bevestigd.
Engels : ‘futile treatment’ or ‘non-beneficial treatment’.

De beschikbare literatuur heeft al vaak geprobeerd om het begrip therapeutische
verbetenheid te definiëren. Volgens het Zwitserse woordenboek voor sociaal beleid,
bijvoorbeeld bestaat “Acharnement thérapeutique” erin om “alle beschikbare medische
middelen te gebruiken om een zieke in leven te houden, ongeacht zijn toestand”, en het
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voegt eraan toe: “Het concept heeft een kwalitatieve dimensie gekregen doordat deze
term gebruikt wordt voor behandelingen die het leven van een zieke verlengen, bij wie
de levenskwaliteit zeer middelmatig blijkt te zijn; met andere woorden zinloze
behandelingen. Twee fundamentele concepten komen aan bod bij de definitie van
zinloosheid: afwezigheid van effect of kwalitatieve zinloosheid en afwezigheid van winst
of kwantitatieve zinloosheid. Het effect wordt gemeten op basis van de respons van een
orgaan op de toediening van een behandeling, bijvoorbeeld de controle van een infectie
door een antibioticum. De waarschijnlijkheid dat het verhoopte effect verkregen wordt,
is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De winst is moeilijker te beoordelen,
aangezien hier sprake is van een dubbele subjectiviteit: individueel, namelijk die van de
zieke, zijn naasten en het medisch korps, en collectief, namelijk het sociaal-culturele,
zelfs economische aspect.
Kort samengevat: therapeutische verbetenheid is een complex gegeven, tot stand
gekomen in een grote verscheidenheid van de medische praktijk, waarvoor dikwijls
moeilijk een consensus gevonden kan worden”6. Het advies nr. 1996.1 van de
“Commission consultative nationale d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé”
(Nationale ethische adviescommissie voor de wetenschappen van het leven en de
gezondheid) van het Groothertogdom Luxemburg7 wijst erop dat de verklaring van
Venetië van 1983 aangaande de eindfase van het leven van de World Medical Association
therapeutische verbetenheid definieert als een “buitengewone behandeling waarvan
niemand enig voordeel kan verwachten voor de zieke”. Het advies legt de nadruk op de
term “acharnement” wat volgens de Dictionnaire de la langue française van Robert
zoveel betekent als: “ardeur furieuse et opiniâtre dans la lutte, la poursuite, l’effort” en
citeert Y.Kenis8 voor wie de weloverwogen uitdrukking verwijst naar “de houding van de
artsen die systematisch alle mogelijke middelen gebruiken om iemand in leven te
houden”, en met name naar “het gebruik van intensieve [...] middelen met als doel een
verlenging van het leven [...] in het terminale stadium”. Volgens de “Dictionnaire
permanent de bioéthique”9 “is het een houding die erin bestaat om een zware therapie
voort te zetten met de bedoeling om te genezen, ook al is er geen enkele echte hoop op
een verbetering van de toestand van de zieke, met als resultaat dat het leven
gewoonweg verlengd wordt”. Na deze definitie in herinnering gebracht te hebben merkt
Mylène Baum op dat “het woord verbetenheid op zich al een zekere vorm van geweld
tegenover de patiënt uitdrukt”en dat “therapeutische verbetenheid een negatief beladen
term is waarmee iets aan de kaak gesteld wordt dat alsmaar meer ervaren werd als een
medische techniek waarbij voorrang gegeven werd aan een abstractie van de waarde van
het leven op zich, eerder dan aan de belangen van de patiënt zelf en aan diens
persoonlijke opvatting over goed leven”10. Andere auteurs, Angelsaksische
bijvoorbeeld, geven gelijkaardige definities voor de weloverwogen uitdrukking.
Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van België sluit zich hierbij aan en stelt vast dat
het in het medische milieu algemeen aanvaard is dat dergelijke vormen van behandeling

6 Dit artikel is van André Laszlo en verwijst naar andere werken.
7 Centre universitaire de Luxembourg, 1996
8 In: Nouvelle Encyclopédie de Bioéthique, v° “Acharnement thérapeutique”, éd. Gilbert Hottois
en Jean-Noël Missa, De Boeck Université, Bruxelles, 2001.
9 In: Rapport sur les sciences de la vie et les droits de l’homme , Office parlementaire d’évolution
des choix scientifiques, fasc. N°7.
10
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niet aangewezen zijn 11 maar merkt enerzijds op dat de grens tussen zinvolle en
zinloze behandeling varieert, want zij evolueert mettertijd afhankelijk van de
vooruitgang die de geneeskunde boekt, en, anderzijds, dat de praktijk aantoont dat een
medisch team dat wordt geconfronteerd met een specifieke patiënt die zeer ernstige
symptomen vertoont, soms van oordeel is dat het al het mogelijke moet doen eerder
dan al wat redelijk is.
Bovendien meent het Raadgevend Comité dat het begrip therapeutische verbetenheid
zich niet beperkt tot de eigenlijke zorgverlening, maar ook van toepassing is op de
invasieve diagnoses. Daarentegen mag de term niet gebruikt worden in de volgende
situaties:
- de diagnostische behandelingen en ingrepen zolang de prognose niet vaststaat;
- de diagnostische behandelingen en eventuele ingrepen die nodig zijn voor
de palliatieve therapieën van de patiënt;
- de reanimatie met het oog op het wegnemen van organen voor transplantatie.
De “medische nutteloosheid’ of ‘uitzichtloosheid’ van de behandeling” is een kernaspect
van het begrip therapeutische verbetenheid. Vanuit medisch oogpunt wordt het accent
op de afwezigheid van een therapeutisch nut of gezondheidsvoordeel voor de patiënt
gelegd, en dit zoveel als mogelijk door beroep te doen op wetenschappelijke gegevens.
Een behandeling wordt ‘nutteloos’ genoemd als de kans op een gewenst effect uiterst
klein, tot onbestaande, geworden is.
De probabiliteit voor een positief effect moet zo laag zijn dat het de behandeling niet
kan verantwoorden. Een probleem dat zich hierbij stelt is het vastleggen van een
drempelwaarde. Hoe klein moet de kans op een positief effect zijn: 1 op 1000, 1 op
100, of 1 op 10? In praktijk is het bovendien vaak zeer moeilijk om in een concrete
situatie de objectieve kans op succes van een bepaalde behandeling betrouwbaar in te
schatten. Zowel tussen als binnen behandelingsteams kunnen er daarom
beoordelingsverschillen bestaan als de wetenschappelijke ‘objectieve’ probabiliteit op
een concrete casus toegepast moet worden. Ook in het overleg tussen het professioneel
team en de patiënt of de naasten, kan er een verschil in appreciatie zijn over het al dan
niet medisch nutteloos zijn van een bepaalde behandeling.
De besproken medische ‘nutteloosheid’ moet onderscheiden worden van het aspect
‘zinloosheid’ van een behandeling. Alhoewel de termen “nutteloosheid” en “zinloosheid”
van een behandeling soms door elkaar worden gebruikt, acht het Raadgevend Comité
het opportuun om beide termen van elkaar te onderscheiden. De zinvolheid of
zinloosheid van een behandeling heeft meer te maken met het perspectief van de
patiënt en zijn waardenwereld. Het is aan hem of zijn wettelijke vertegenwoordiger om
te bepalen of een behandeling al dan niet zinvol is en bijdraagt tot een betere of
aanvaardbare kwaliteit van zijn leven. In dit advies zal nader ingegaan worden op die
situaties waar het perspectief van de behandelaar niet overeenstemt met dat van de
patiënt of zijn vertegenwoordiger.
Het begrip therapeutische verbetenheid verwijst ook naar de onevenredige inzet van
middelen en kosten in verhouding tot het resultaat: het leven wordt verlengd zonder
11 Bijvoorbeeld, de Medical Ethics Manual van de Association médicale Mondiale wijst op: « the
physician has no obligation to offer a patient futile or nonbeneficial treatment” (2005, p.48); en
het nieuw artikel 97 van de Code van plichtenleer van de Nationale Raad van de Orde der
Geneesheren (editie van 18 maart 2006, bepaalt in zijn lid 2: “De therapeutische hardnekkigheid
moet vermeden worden”.
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kwaliteitsvoordeel voor de patiënt en de dood wordt louter uitgesteld dankzij het
instellen van onevenredig dure behandelingsmethoden, die hoogstens nog een zeer
beperkt voordeel zouden kunnen betekenen voor de patiënt.
In het kader van de behandeling van patiënten in de terminale fase moet een
onderscheid worden gemaakt tussen een nutteloze behandeling en een onevenredige
inzet van middelen. Deze laatste kan mogelijks nog een beperkt voordeel betekenen
voor de patiënt, maar dat voordeel weegt niet op tegen de nadelen die blijven
overwegen in de gegeven medische context.
3.3. Toepassing aan de hand van codes
De meeste ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen hebben in intern multidisciplinair
overleg ‘codes’ uitgewerkt om het staken of niet opstarten van een medisch nutteloze
behandeling te regelen, en zodoende therapeutische ‘verbetenheid’ te voorkomen. Deze
codes over beperking van therapie krijgen vaak de naam ‘DNR’, do not reanimate of do
not resuscitate. Zij worden toegepast in zeer verscheidene zorgsectoren, waarin ze niet
altijd dezelfde betekenis hebben, maar voornamelijk in diensten intensieve zorgen,
diensten voor intensieve neonatologie, psychogeriatrische diensten en revalidatie,
oncologische diensten, palliatieve zorgeenheden en verzorgingstehuizen (R.V.T.). Zowel
bewuste als niet bewuste patiënten die zich in de terminale fase van hun ziekte
bevinden of preterminaal zijn, kunnen theoretisch in aanmerking komen voor «DNR». De
toepassing van deze codes betekent geenszins een staken van comfortzorgen, deze
moeten integendeel verder gezet worden of zelfs versterkt.
Getuigen uit de verschillende zorgsectoren hebben hun klinische praktijk toegelicht wat
het gebruik van «DNR» codes betreft (zie 5). De gebruikte terminologie is nogal
uiteenlopend en dekt niet steeds dezelfde realiteit maar inhoudelijk gaat het steeds om
een -doorgaans stapsgewijze - beperking van therapie. De beslissing wordt genoteerd
op een standaardformulier en bewaard in het patiëntendossier.
De progressieve beperking kan er als volgt uitzien12:






code 0: geen beperking van therapie.
Het gebruiken van de code 0 “geen beperking van therapie” zorgt ervoor dat de
ethische reflectie zeer vroegtijdig kan opgestart worden nog voor er sprake is
van afbouw van therapie13.
code 1: ‘niet reanimeren’
code 2: ‘therapie niet uitbreiden’ met de uitdrukkelijke vermelding van die
therapieën waarmee niet mag gestart worden (geen escalatie meer van
therapieën),
code 3: ‘therapie afbouwen’ met opnieuw vermelding van de behandelingen die
dienen gestopt te worden.

De afbouw van therapieën ligt bijzonder gevoelig omdat het stervensproces van de
patiënt hierdoor kan bespoedigd worden, zeker als er een ‘sedatie’ aan toegevoegd
wordt om zijn comfort te vrijwaren. Dezelfde beperking is uiteraard geldig voor het
12 Onder voorbehoud van plaatselijke bijzonderheden, o.a. in de R.V.T’s.
13 (o.a) in: Advies van de ad hoc werkgroep “Ethiek” van het Federaal deskundigenplatform
gecreëerd in naleving van het protocol van 24 mei 2004 betreffende “Het zorgbeleid voor
patiënten met een niet aangeboren hersenletsel en meer in het bijzonder voor patiënten in een
vegetatieve status of minimaal responsieve status”, versie 29 juni 2006, P.15.
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inzetten van diagnostische middelen die niet meer verantwoord zijn tenzij om het
comfort van de patiënt te verbeteren.
Het standaardformulier identificeert de behandelende arts, en preciseert datum en uur
van de beslissing, vermeldt de mate waarin patiënt, familie en huisarts geïnformeerd
zijn en voorziet een onmiddellijke mogelijkheid tot aanpassing van de bestaande «DNR»
maatregel. «DNR» codes worden in de praktijk geïnitieerd door artsen in samenspraak
met het behandelingsteam en volgen in beginsel de medische gezondheidszorglogica.
Hierbij enkele termen en afkortingen die niet noodzakelijk synoniemen zijn:
DNR
NTBR
NTR
PME
ACP
NCPR
AND
NTBIT
BPC

Do Not Reanimate, Do Not Resuscitate
Not To Be Reanimated
Niet te Reanimeren
Pas Moyens Extraordinaires
Advanced Care Planning
No Cardiopulmonary Resuscitation
Allowed Natural Death
Not to Be Intensively Treated
Best Palliative Care

Het «DNR» formulier streeft een meervoudig doel na:
- waken over het respect voor de door de patiënt uitgedrukte wil
- therapeutische verbetenheid voorkomen
- bijdragen tot een menswaardig stervensproces bij terminale patiënten en
patiënten in een uitzichtloze situatie
- de zorgen aanpassen aan de manier waarop de patiënten hun levenseinde zien
- andere zorgverstrekkers die werkzaam zijn buiten de gangbare werkuren te
informeren over de gemaakte behandelingsafspraken die zij dienen te
respecteren
- duidelijkheid scheppen binnen het team betreffende gemaakte afspraken.
4. Het wettelijk kader
Zonder een vergelijkende rechtsstudie14 te willen verrichten, lijkt het ons nuttig te
verwijzen naar de werkzaamheden van de Raad van Europa. Paragraaf 49 van het verslag
van de Commissie voor sociale, gezondheids- en familiezaken van de Parlementaire
Vergadering van de Raad van Europa van 21 mei 1999 vermeldt immers:
“De wensen betreffende een bepaalde behandeling moeten echter beoordeeld
worden vanuit het gezichtspunt van hun medische gegrondheid, want de patiënt
kan niet van de arts verwachten dat hij een behandeling aanvat die niet in
overeenstemming is met de normen van zijn beroep. Een patiënt kan een arts niet
dwingen om een behandeling te beginnen die in strijd is met de medische
wetenschap of met de ethiek van het medisch beroep. Een arts die om redenen van
14 Dergelijke studie zou inderdaad noodzakelijkerwijze onvolledig zijn. We volstaan met te
verwijzen, voor wat Frankrijk betreft, en als voorbeeld, naar de wet Nr. 2005-370 van 22 april
2005 betreffende de “droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé
publique”, en naar het decreet Nr. 2006-119 van 6 februari 2006 betreffende de “directives
anticipées prévues par la loi n° 2005-370”, hiervorenvermeld.
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professionele aard ervan overtuigd is dat hij tegen de schriftelijke wens van een
patiënt moet ingaan, moet een schriftelijke verklaring verstrekken die zijn
beslissing verduidelijkt ten aanzien van de patiënt, zijn advocaat en/of zijn
familie”,
en paragraaf 28 herinnert eraan dat ”een medische interventie tot doel heeft de ziekte te
genezen en de pijn te verlichten, en niet het leven tegen elke prijs te verlengen” 15. In
aansluiting op dit verslag heeft de Parlementaire Vergadering op 25 juni 1999
Aanbeveling nr. 1418 (1999) aangenomen betreffende de rechten van de mens en de
waardigheid van ongeneeslijk zieken en stervenden, die in paragraaf 7, iii, wijst op “de
kunstmatige verlenging van het stervensproces, hetzij door het gebruik van medische
middelen die niet in verhouding staan tot de toestand van de patiënt of door het
voortzetten van de behandeling zonder zijn toestemming" en in paragraaf 8 de lidstaten
verzoekt om “in hun intern recht bepalingen op te nemen die ongeneeslijk ziekten en
stervenden de nodige rechts- en sociale bescherming verzekeren tegen de specifieke
gevaren en bezorgdheden waarmee ze in het kader van dit recht geconfronteerd kunnen
worden, en in het bijzonder tegen: [...] ii; het risico dat hun bestaan tegen hun wil wordt
verlengd; [...] v. het risico dat kunstmatige overlevingsmiddelen om redenen van
economische aard worden beperkt”16.
In België past dus de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
binnen een algemene ontwikkeling in Europa.
Vóór de inwerkingtreding van deze wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten
van de patiënt was het probleem van het onthouden van zorgverlening aan een patiënt
met zeer ernstige symptomen een vraag die toekwam aan de arts volgens artikel 422bis
van het Strafwetboek:
“hij die verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar
verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is
beschreven door degenen die zijn hulp inroepen” wordt gestraft met gevangenisstraf
van acht dagen tot een jaar en met een geldboete van vijftig tot vijfhonderd €, of met
een van die straffen alleen.
Wat moet in die bepaling worden begrepen onder “hulp”? De jurisprudentie en de
rechtsleer hebben dienaangaande vaak verduidelijkt dat de hulp zelfs verschuldigd is als
17
ze niet doeltreffend is . In die zin werd in een arrest van het Hof van Beroep te Brussel

15 Doc. 8421, May 21, 1999 – “Protection of the human rights and the dignity of the
incurable patients and dying” - Commission Report of the social questions, health and
the
family.
16 Recommendation 1418 (1999) 1 Protection of the human rights and the dignity of the
incurable patients and dying, Official Gazette of the Council of Europe - June 1999.
17
Bijvoorbeeld Philippe Quarré en Pierre Lambeau, “Homicides et lésions corporelles
involontaires”, in Novelles, Droit pénal, deel IV, nr. 6940: “[eigen vertaling] Het misdrijf
staat vast zelfs indien de omvang van de letsels dusdanig was dat het medisch
gesproken niet meer mogelijk was te beletten dat de dood erop volgde. Het maakt zelfs
geen verschil of de overlevingsduur korter of langer is. Het volstaat “dat een
tussenkomst redelijkerwijze noodzakelijk lijkt of moet lijken, al was het maar om zich te
vergewissen van de onmogelijkheid om nuttig hulp te bieden” (Brussel, 20 april 1966,
Pas. 1967, II, 77).
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op 14 mei 1974 beslist “[niet-officiële vertaling] dat alle wettelijke voorwaarden van de
preventie vervuld zijn, zelfs als zou worden aangetoond dat de aan de zieke geboden
hulp ondoeltreffend zou zijn geweest, omdat de diagnose onzeker was en het
19
ziekteproces al onomkeerbaar” .
Als we artikel 422bis van het Strafwetboek letterlijk nemen, lijkt een arts die zelfs met
20
de toestemming van zijn patiënt of diens familie beslist niet te reanimeren, dus een
strafrechtelijk misdrijf te begaan, en dat geldt des te meer indien de beslissing is
genomen nog vóór er sprake was van hartstilstand.
Sinds de inwerkingtreding van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van
de patiënt stelt de situatie zich in heel andere termen: artikel 5 van die wet bepaalt
immers:
“De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn
zelfbeschikking en zonder enig onderscheid op welke grond ook, tegenover de
beroepsbeoefenaar recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt
aan zijn behoeften.”
21

In zijn commentaar bij dit artikel wijst Yves-Henri Leleu erop dat dit artikel samen met
artikel 8, § 4, van dezelfde wet, moet worden gelezen, waarin wordt bepaald: “De
patiënt heeft het recht om de in § 1 bedoelde toestemming voor een tussenkomst te
weigeren of in te trekken”. Yves-Henri Leleu verduidelijkt dat “[eigen vertaling] die
bepaling algemeen is en doelt op elke tussenkomst waaraan de patiënt zich niet wil
onderwerpen, zelfs als de tussenkomst van levensbelang is” en dat ze “dus primeert op
de wettelijke (en deontologische) plicht van de arts om hem bijstand te verlenen (art.
22
422bis, Strafwetboek)” , maar hij nuanceert meteen die conclusie: “Zulk een weigering
of intrekking van toestemming doet volgens de wet niet het recht, tegenover de
beroepsbeoefenaar, op kwaliteitsvolle dienstverstrekking, zoals bedoeld in artikel 5,
vervallen. De juridische betrekkingen tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt
vervallen immers niet automatisch in deze omstandigheden, en de beroepsbeoefenaar
kan er evenmin ambtshalve een einde aan maken, de patiënt aan zijn lot overlatend.
Dat impliceert in concreto enerzijds de verplichting voor de beroepsbeoefenaar om de
patiënt een alternatieve oplossing of overbrenging naar een andere verzorgingsinstelling
23
voor te stellen, en anderzijds het voortzetten van de noodzakelijke hygiënische zorg” .
We merken evenwel op dat deze commentaar geen oog heeft voor het geval waarin de
patiënt geen enkele wil om al dan niet te worden gereanimeerd heeft uitgedrukt.

18

J.T. 1975, 191.

19

Het ging om een arts van wacht die niet was ingegaan op de telefonische oproep van
ouders van een ziek kind die hem omstreeks 6 uur ’s ochtends dringend hadden
verzocht onmiddellijk te komen; hij had beloofd in de loop van de namiddag te komen,
maar het kind was vóór zijn komst gestorven.
20
In de regel doet de toestemming van het slachtoffer het misdrijf niet teniet.
21
Yves-Henri Leleu, “La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient”, J.T. 2003, p.
649 e.v., nr. 13.
22
Yves-Henri Leleu, op.cit., nr. 30.
23
Ibidem, nr. 31.
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De parlementaire voorbereiding van de wet is iets duidelijker: in de commentaar op
artikel 8, § 1, lid 1, staat in de memorie van toelichting over de term “tussenkomst”
namelijk het volgende vermeld: “Stel dat een beroepsbeoefenaar een behandeling die
aan de gang is zou willen stopzetten. Zonder toestemming van de patiënt kan dat niet,
24
tenzij die behandeling geen enkele zin meer heeft voor de patiënt.” . Tijdens de
commissiewerkzaamheden heeft de minister vaak de nadruk gelegd op iets wat een
krachtlijn van de wet lijkt te zijn: het primeren van de wil van de patiënt op de wil van de
25
beroepsbeoefenaar. Aangaande artikel 8, § 4, lid 4 , heeft de minister als antwoord op
een kamerlid dat een amendement voorstelde, benadrukt dat een duidelijk uitgedrukte
wil om zich niet aan een behandeling te onderwerpen, absoluut moest worden
geëerbiedigd, waarbij zij het voorbeeld aanhaalde “van een vrouw die had besloten een
einde te maken aan haar leven en die een bericht had nagelaten waarin zij met aandrang
26
vroeg om haar niet te reanimeren indien haar poging zou mislukken” ; op de vraag van
een ander kamerlid dat geschokt was over dit antwoord en opmerkte “dat het recht van
de patiënt om zijn toestemming voor een bepaalde interventie te weigeren, haaks staat
op de plicht van de arts om de nodige zorg te verstrekken. Ontheft die weigering van de
patiënt de arts van zijn verplichting?”, riposteerde de minister dat de tekst “de patiënt
ook het recht [biedt] om zijn toestemming te weigeren voor elke interventie waarvan hij
27
in eer en geweten vindt dat hij ze niet kan ondergaan” . En over artikel 5 verklaarde ze
nog: “Voorts behoudt de arts zijn therapeutische vrijheid: hij mag beslissen een
medische behandeling die hij nutteloos acht, niet voort te zetten. De patiënt kan dan
28
een andere beroepsbeoefenaar raadplegen” .
Tot besluit van dit onderzoek kunnen we erkennen dat uit de wet betreffende de rechten
van de patiënt en de werkzaamheden ter voorbereiding van die wet voortvloeit dat:
1. een patiënt het recht heeft elke zorg te weigeren en dat die beslissing wettelijk
bindend is voor de arts;
2. een arts het recht heeft een behandeling die hij nutteloos acht, niet voort te zetten,
hetgeen voor de arts de mogelijkheid inhoudt om de patiënt een “DNR”- code toe te
kennen - maar dat hij hierover de toestemming van de patiënt of diens
vertegenwoordiger moet krijgen. Indien dit akkoord niet bekomen wordt, zal er zich een
wettelijk probleem stellen.
Niet iedereen is het eens met de tweede conclusie. Uit de parlementaire voorbereiding
die wordt geciteerd op p.12, regel 11-12 kan volgens deze leden worden afgeleid dat
geen toestemming van de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist is voor het
toekennen van een “DNR” code. Wel is volgens deze leden overleg met de patiënt of
diens wettelijke vertegenwoordiger nodig.

24

Parl..St., Kamer, 2002, DOC 50-1642/001, p. 24; de onderstreping is door ons
aangebracht. De commentaar bij paragraaf 4, lid 1, (p. 27 van dezelfde memorie van
toelichting) herhaalt deze vermelding niet, maar drukt zich uit in de bewoordingen
overgenomen door Yves-Henri Leleu.
25
Dit lid beoogt de mogelijkheid, voor de patiënt, om zijn wil te kennen te geven via een
schriftelijk document dat hij heeft opgesteld “toen hij nog in staat was de rechten zoals
vastgelegd in deze wet uit te oefenen”; die wil, die overigens herroepbaar is, wordt dus
vooraf uitgedrukt voor het geval, te gelegener tijd, dat de patiënt niet meer in staat is
zich uit te drukken; dezelfde redenering moet a fortiori worden toegepast wanneer de
patiënt zijn wil wel uitdrukt.
26
Parl. St., Kamer, 2002, DOC 50-1642/012, Verslag van de Kamercommissie, p. 80.
27
Ibidem, p. 81.
28
Ibidem, p. 64.
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5. De geneeskundige plichtenleer
De Code van geneeskundige plichtenleer die door de Nationale Raad van de Orde van
29
Geneesheren is opgesteld , bevat vijf bepalingen met betrekking tot ons onderwerp:
Artikel 29, lid 2:
“Indien de zieke een voorgesteld onderzoek of behandeling weigert, mag de
geneesheer onder de in lid 2 van artikel 28 bepaalde voorwaarden, van zijn
30
opdracht afzien” ,
Artikel 33:
“De arts deelt tijdig aan de patiënt de diagnose en de prognose mede; dit geldt
ook voor een erge en zelfs voor een noodlottige prognose. Bij de informatie van de
patiënt houdt de arts rekening met diens draagkracht en met de mate waarin hij
wenst geïnformeerd te worden.
De arts verzekert de patiënt in ieder geval van een verdere aangepaste
behandeling en begeleiding. De arts betrekt hierbij de naastbestaanden tenzij de
patiënt zich daartegen verzet. Hij contacteert op verzoek van de patiënt de door
deze aangewezen personen.”
Artikel 95:
“In het verlengde van artikel 33 informeert de behandelende arts de patiënt tijdig
over diens naderende levenseinde en de bijstand die hem daarbij kan worden
verleend.
Hierbij houdt de arts rekening met de klinische toestand van de patiënt, diens
draagkracht, filosofische en godsdienstige overtuiging evenals met de mate waarin
hij
wenst
te
worden
geïnformeerd.
Bij elke vraag over het levenseinde, legt de arts uit welke initiatieven elke persoon
kan nemen zoals het aanstellen van een vertegenwoordiger en het opstellen zowel
van een weigering tot toestemming voor een welomschreven tussenkomst als van
een
wilsverklaring
tot
euthanasie.
De arts wijst zijn patiënt er op dat deze altijd recht heeft op palliatieve zorg.
De arts informeert de patiënt tijdig en duidelijk over de medische bijstand die hij
bereid is hem bij het naderende levenseinde te verlenen. De patiënt dient over de
nodige tijd te beschikken om een tweede medisch advies in te winnen. De
behandelende arts en de patiënt stellen zich akkoord over de te informeren
personen en de hen te verstrekken informatie.”

29

Het gaat om de editie die op 18 maart 2006 is bijgewerkt.
Dat wil zeggen “op voorwaarde dat hij de patiënt of de naastbestaanden ervan in
kennis stelt, de continuïteit van de verzorging verzekert en aan de geneesheer die zijn
taak overneemt, alle nuttige inlichtingen verstrekt”.
30
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Artikel 96:
« De arts dient voor elke tussenkomst bij het naderende levenseinde de
toestemming van de patiënt te bekomen. Hij dient erover te waken dat deze met
kennis van zaken, vrij en onafhankelijk wordt gegeven.
Indien de arts meent dat een patiënt niet in staat is om toe te stemmen wendt hij
zich tot de wettelijke vertegenwoordiger.
De behandelend arts betrekt de minderjarige patiënt bij beslissingen omtrent het
levenseinde in functie van diens leeftijd en maturiteit en van de aard van de
beoogde tussenkomst. Het is aangewezen de mening van een collega en van het
behandelend team in te winnen.”
Artikel 97:
“Naast de plicht tot informatie en de plicht tot het bekomen van toestemming staat
de arts zijn patiënt bij het naderende levenseinde medisch en moreel bij.
Indien de arts niet over voldoende kennis beschikt betreffende de bijstand bij het
naderende levenseinde, wint hij de nodige adviezen in en/of vraagt hij een
competente collega in consult.
Therapeutische verbetenheid dient te worden voorkomen.
De arts is de patiënt behulpzaam bij het opstellen en het bewaren van verklaringen
waarvan sprake in artikel 95, tweede alinea.
De arts houdt zich aan de tegenover de patiënt aangegane verbintenissen.
De arts zal er bij de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk van de Code
van geneeskundige plichtenleer over waken dat de wettelijke bepalingen zowel
door hemzelf als door de patiënt nageleefd worden. »
Al deze bepalingen moeten thans worden gelezen in combinatie met artikel 8, § 4, lid 1,
van de wet van 22 augustus 2002 op de patiëntenrechten aangezien voortaan de patiënt
beslist, en niet langer de arts.
De Nationale Raad van de Orde van Geneesheren heeft zelf stelling genomen in deze
problematiek. In zijn advies van 22 maart 2003 betreffende palliatieve zorg, euthanasie
31
en andere medische beslissingen omtrent het levenseinde , stelt de Nationale Raad :
“Het stoppen en het niet opstarten van een behandeling is deontologisch aangewezen
als het wetenschappelijk vaststaat dat er geen hoop meer is op een redelijke verbetering
en levensverlengende behandelingen het comfort voor de patiënt niet vergroten maar
hem alleen meer last en ongemak bezorgen”; in dat advies stelt de Raad voorts dat de
«DNR»-protocollen “aangewezen” zijn “op alle plaatsen waar men courant met deze
problematiek te maken heeft”, maar: “De hoger vermelde protocollen kunnen niet
uitgevoerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de degelijk geïnformeerde
patiënt” of zijn vertegenwoordiger zoals aangewezen overeenkomstig de wet van 22
augustus 2002; als die vertegenwoordiger “niet akkoord gaat met het stoppen of het
niet opstarten van een behandeling en van de arts therapeutische verbetenheid vraagt”,
32
vloeit uit artikel 15, § 2, van de wet voort dat “het belang van de patiënt primeert op de
31

Tijdschrift Nationale Raad nr. 100, juni 2003.
Artikel 15, § 2: “In het belang van de patiënt en teneinde een bedreiging van diens
leven of een ernstige aantasting van diens gezondheid af te wenden, wijkt de betrokken
beroepsbeoefenaar, in voorkomend geval in multidisciplinair overleg, af van de
beslissing genomen door de in artikel 12, 13 en 14, § 2, bedoelde persoon. Indien de
beslissing genomen werd door een in artikel 14, § 1, bedoelde persoon, wijkt de
32
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mening van de vertegenwoordiger” en “Dit principe moet niet alleen gelden bij
interventies maar ook bij het stoppen en het niet opstarten van een behandeling.” Over
diezelfde specifieke kwestie heeft de Nationale Raad in zijn advies van 26 juli 2003 over
33
de patiëntenrechtenwet , erop gewezen: “Indien de beroepsbeoefenaar met de
vertegenwoordiger tot geen akkoord komt over een behandeling staat het hem vrij, mits
de nodige maatregelen in het vlak van de continuïteit van de zorg, de behandeling te
beëindigen zoals ook de behandeling van een patiënt kan beëindigd worden wanneer
arts en patiënt het niet eens geraken omtrent een behandelplan.” Deze standpunten zijn
uitdrukkelijk bevestigd in het advies van 27 september 2003 over de vermelding van
34
«DNR» in het medische ziekenhuisdossier , waarin wordt herhaald: “Zowel de medische
deontologie als de patiëntenrechtenwet stellen dat een dergelijke beslissing niet kan
genomen noch uitgevoerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de tijdig
en degelijk geïnformeerde patiënt” en voegt daaraan toe: “Het kan nuttig zijn […] deze
toestemming […] schriftelijk vast te leggen en toe te voegen aan het medisch dossier.”,
maar “aangezien deze toestemming in dialoog met een arts tot stand komt, biedt zij
meer garanties dan een schriftelijke weigering tot toestemming voor een welomschreven
tussenkomst zoals bepaald in artikel 8, §4, vierde alinea, van de wet patiëntenrechten.
Deze wettekst voorziet immers niet dat deze schriftelijke weigering tot toestemming
met voldoende kennis van zaken en in overleg met een arts dient opgesteld te worden”;
de Nationale Raad voegt nog toe: “Indien de patiënt of zijn vertegenwoordiger het niet
eens is met het geplande behandelbeleid en een vergelijk in het vlak van kwaliteitsvolle
dienstverstrekking niet haalbaar is, zal de behandelaar, na overleg met zijn team en een
terzake bevoegde collega, de patiënt of zijn vertegenwoordiger aanraden advies te
vragen aan een andere arts en in afwachting de zorg verstrekken die hij medisch en
deontologisch verantwoord acht. In dit verband moet gezegd dat de medische
deontologie altijd heeft voorgestaan de naaste verwanten van een patiënt die zijn wil
niet kenbaar kan maken zoveel mogelijk bij de besluitvorming te betrekken. De
wettelijke regeling van de vertegenwoordiging heeft deze deontologische regel niet
opgeheven al kan de vertegenwoordiger van de patiënt, zoals de patiënt zelf, zich tegen
overleg met de naaste verwanten verzetten.”
6. Klinische praktijk
Voor de voorbereiding van dit advies heeft de beperkte commissie getuigen gehoord uit
vier verschillende sectoren van de gezondheidszorg: intensive care diensten,
geriatrische rust- en verzorgingshuizen, diensten voor intensieve neonatologie en
diensten voor palliatieve zorg. Zij hebben hun praktijk toegelicht en, meer in het
bijzonder, de houding die ze gewoonlijk aannemen, indien er geen eensgezindheid
bestaat tussen het verzorgingsteam en de patiënt of zijn vertegenwoordiger, in verband
met de te volgen strategie.
Ondanks een zeer grote verscheidenheid van situaties die zowel betrekking hebben op
het ziekenhuis (nakend overlijden in een onvoorziene situatie zoals een verkeersongeval
of een geboorte, lang voorzienbaar overlijden wegens een terminale fase van een ziekte,

beroepsbeoefenaar hiervan slechts af voor zover die persoon zich niet kan beroepen op
de uitdrukkelijke wil van de patiënt.”
33
34

Tijdschrift Nationale Raad nr. 101, september 2003.
Tijdschrift Nationale Raad nr. 102, december 2003.
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een evolutieve aftakeling of de leeftijd, alsook een permanente vegetatieve status 35
enz.) als op de wijze waarop de patiënt zelf, zijn naasten of zijn vertegenwoordiger het
beleven, is het mogelijk om gemeenschappelijke lessen te trekken uit deze
getuigenissen, die hierna worden samengevat.
a) De beslissingen om een behandeling te beperken of te verminderen worden niet door
één enkele arts genomen, maar na overleg, al dan niet multidisciplinair, tussen alle
leden van het verzorgingsteam. De behandelingsstrategie en de inhoud van de «DNR»codes worden besproken, indien dat mogelijk is, met de patiënt zelf, en, indien die niet
meer in de mogelijkheid verkeert om zich uit te drukken, met zijn naasten, waarbij het
de bedoeling is om tot een akkoord te komen. Enkel wanneer de patiënt door zijn
houding aangeeft dat hij het liever niet wil weten of indien er geen gesprekspartner
beschikbaar is, zal een «DNR»-code toegepast worden, zonder dat het team probeert om
een dergelijk akkoord te bereiken.
b) Nagenoeg alle meningsverschillen kunnen opgelost worden, indien het team de tijd
neemt om alle vragen toe te lichten en te beantwoorden. Dergelijke toelichtingen vergen
grote communicatieve vaardigheden van het verzorgingsteam en een aanzienlijke
tijdsinvestering. Zij kunnen ook de tijd nemen om de naasten zover te brengen dat ze
erkennen dat de situatie onomkeerbaar is en dat voortzetting van intensieve verzorging
“futiel” wordt; gedurende deze gesprekken wordt de verzorging voortgezet.
c) De diensten voor palliatieve zorg hebben als opdracht om meer comfort te bieden aan
de patiënten voor wie genezing of een gevoelige verbetering van de medische toestand
redelijkerwijs niet meer verhoopt kan worden. De patiënt en zijn familie zijn goed
geïnformeerd en weten dat de situatie uitzichtloos is.
De praktijken die toegepast worden in de verschillende diensten voor palliatieve zorg,
zijn niet altijd vergelijkbaar. De intercurrente aandoeningen (een longinfectie,
bijvoorbeeld) worden zo in sommige diensten behandeld, in andere niet. De leden van
het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek achten het niet noodzakelijk om een ethisch
debat te starten over dat onderwerp. Zij menen daarentegen dat de patiënt en zijn
familie geïnformeerd moeten worden over de gebruikelijke praktijken op de dienst,
alvorens de patiënt er wordt opgenomen.
Aanvaarden dat een familielid zich in een terminale fase bevindt en overgebracht wordt
naar een dienst voor palliatieve zorg, betekent niet dat men reeds vooruitloopt op zijn
nakend overlijden. Wanneer iemand overlijdt aan de gevolgen van een andere medische
aandoening, waarvoor normaal een behandeling bestaat, maar die niet opgestart wordt
wegens het uitzichtloze karakter van de situatie, kan de familie de indruk krijgen dat de
patiënt aan zijn lot wordt overgelaten (schuldig verzuim) indien er vooraf geen
duidelijke afspraken zijn gemaakt, wat het rouwproces ook moeilijker kan maken.
Het Comité benadrukt hoe belangrijk het is om tekst en uitleg te geven aan de familie en
aan de patiënt, voor wat betreft het moment en de redenen waarom een dienst voor
palliatieve zorg bepaalde behandelingen start, en om tevens te preciseren waarom
35 “Men spreekt van permanente vegetatieve status (PVS) na 3 maanden bij niettraumatisch hersenletsel en na 12 maanden bij traumatisch hersenletsel wanneer de
kans op verbetering minimaal geworden is.” in: Advies van de ad hoc werkgroep
“Ethiek” van het Federaal deskundigenplatform gecreëerd in naleving van het protocol
van 24 mei 2004 betreffende “ Het zorgbeleid voor patiënten met een niet aangeboren
hersenletsel en meer in het bijzonder voor patiënten in een vegetatieve status of
minimaal responsieve status”, versie 29 juni 2006.
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dergelijke interventies op een bepaald ogenblik niet meer uitgevoerd zullen worden. In
onderhavig geval lijkt een open en eerlijk gesprek de beste aanpak te zijn om te
vermijden dat de entourage van de patiënt schuldgevoelens heeft en negatief reageert
ten aanzien van het verzorgingsteam.
7. Ethische discussie
Een medische behandeling is principieel gericht op het bereiken van een therapeutische
winst. Verliest de behandeling haar verantwoording bij afwezigheid van een
gezondheidsvoordeel voor de patiënt en kan zij dan gestaakt worden of niet opgestart
worden?. Een dergelijke behandeling staat voor de arts gelijk aan therapeutische
verbetenheid en de vraag wordt gesteld of deze aan de arts opgelegd kan worden.
De medische nutteloosheid van een behandeling is een medische appreciatie terwijl de
zinloosheid ervan in beginsel door de patiënt dient geëvalueerd te worden. In deze
situatie is de arts de deskundige inzake de mogelijkheden die de medische wetenschap
biedt, en de patiënt is de deskundige inzake de situatie waarin hij zich bevindt36. De
ethische discussie omvat de volgende aspecten: de informatie aan de patiënt of zijn
naasten, het uitdrukken van, en het respect voor hun wil, de professionele autonomie
van de arts en het zorgteam, het economisch standpunt. Dit hoofdstuk moet gelezen
worden in het kader van een situatie van therapeutische verbetenheid of dreiging
daartoe.
7.1 De informatie aan de patiënt of zijn naasten
Deze is geregeld zowel door de wet betreffende de rechten van de patiënt 37 als door
artikel 33 van de Code voor medische plichtenleer. De diagnose van een
levensbedreigende toestand wekt vaak grote wanhoop bij de patiënten en hun naasten
en dient opgevangen te worden door het verzorgende team dat hierin opgeleid moet
zijn. De inhoud van de informatie betreft vooral de diagnose, de prognose, de
uitgebreidheid van de letsels of het orgaanfalen en de ondernomen of voorgestelde
behandelingen. Meestal zijn patiënten die in aanmerking komen voor «DNR» codes niet
aanspreekbaar en wordt er beroep gedaan op hun naasten. Dit kan een zware belasting
betekenen voor de familie.
Om therapeutische verbetenheid te voorkomen is het van belang dat er realistische
informatie wordt gegeven over wat wel en niet kan verwacht worden van eventuele
behandelingen. Vaak wordt overdreven de nadruk gelegd op kansen van voorbijgaande
verbetering op korte termijn, maar gaat er te weinig aandacht naar een correcte
informatie over het te verwachten verloop op langere termijn. Er wordt aan de patiënt en
de familie vaak onvoldoende duidelijk gemaakt dat de behandelingsvoorstellen alleen
een tijdelijke oplossing kunnen bieden voor de telkens optredende problemen op korte
termijn. Dit wekt de valse hoop dat ‘er toch wat aan te doen valt’
Informatieve gesprekken over de evolutie op langere termijn liggen moeilijker voor
artsen die in deze ontkenning geholpen zijn door de fixatie van patiënten en hun
naasten op het hier en nu. Artsen, zowel huisartsen als specialisten, moeten het initiatief
36 M. Keirse, ‘Therapeutische verbetenheid en patiëntenrechten’, Tijdschrift voor
Geneeskunde, 62, nr.12, 2006, p883.
37 Artikel 8 §4 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.
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durven nemen om ten gepaste tijde en zo vroeg mogelijk met de patiënt de mogelijke
keuzen in de terminale zorg te bespreken vóór de levensbedreigende toestand zich
voordoet. Dit veronderstelt een bespreking van de prognose en mogelijke evolutie op
lange termijn op een ogenblik dat de patiënt nog wilsbekwaam is. Hier kan de patiënt
worden geïnformeerd of aangespoord om een voorafgaande wilsverklaring neer te
schrijven en een vertegenwoordiger aan te duiden.
7.2. De uitdrukking van en het respect voor de wil van de patiënt of van zijn naasten
Het recht dat de wilsbekwame patiënt, of zijn naasten in geval van wilsonbekwaamheid,
hebben om toestemming te verlenen, moet gerespecteerd worden. De wetgever 38 heeft
duidelijk beslist dat de wilsbekwame patiënt het laatste woord heeft in de beraadslaging
over zijn behandeling. Het beginsel van de autonomie van de patiënt is in de plaats
gekomen van de unilaterale beslissing van de arts.
Anderzijds, alhoewel velen op ethisch vlak geen onderscheid maken tussen het niet
opstarten van een bepaalde behandeling of het staken ervan als ze reeds opgestart is,
leert de praktijk ons dat het meestal moeilijker is om aan een patiënt of de naasten uit
te leggen dat het medisch nutteloos is om een bepaalde behandeling verder te zetten en
dat men daarom voorstelt om deze behandeling te stoppen, dan hen te doen
aanvaarden ze niet te starten.
In realiteit zal de behandelende arts wellicht zelden daadwerkelijke informatie geven
over een nog niet opgestarte alternatieve behandelingsmogelijkheid, wanneer hij deze
medisch nutteloos vindt. Elk nieuw voorstel van de arts kan bij de naasten de illusie
onderhouden dat er toch nog wat te proberen valt en nutteloos hoop geven.
Een groot aantal patiënten waarover in dit advies gesproken wordt zijn nochtans
wilsonbekwaam. Het is bijzonder het geval voor de pasgeborenen, maar ook voor de
meeste rechtsonbekwamen, die nooit de mogelijkheid hebben gehad hun keuze te uiten
over de kwaliteit van het leven dat ze verlangen, noch over de zorgen die ze zouden
aanvaarden. Op klinisch vlak is wilsbekwaamheid een gradueel begrip en de aanwezige
graad van wilsbekwaamheid moet met grote zorgvuldigheid worden geëvalueerd. Bij een
wilsonbekwame zal het zorgteam rekening houden met wensen, voorkeuren en waarden
van de patiënt, zoals vertolkt door de naasten of neergeschreven in een voorafgaande
wilsverklaring. In laatst geval dringt zich een gesprek op met de door de patiënt
aangeduide vertrouwenspersoon voor een goede interpretatie van de voorafgaande
wilsverklaring. Overleg met de huisarts is eveneens aangewezen als hij vertrouwd is met
de levensgeschiedenis van de patiënt.
Situaties waarin beslissingen over therapiebeperkingen dienen genomen te worden,
worden gekenmerkt door intensief en geregeld overleg van het zorgteam met de
naasten van de patiënt of – zeldzamer - met de patiënt zelf. Er wordt in de literatuur
unaniem gepleit voor een overlegmodel of een participatiemodel waarbij de naasten
intensief betrokken worden in de te nemen «DNR»-beslissingen. Een bijkomende
bedoeling is duidelijk de naasten voorbereiden op de rouwarbeid. Het zorgteam zal de
naasten duidelijk maken dat zij, alhoewel partners in het beslissingsproces, geen
verantwoordelijkheid dragen voor het verder leven of sterven van de patiënt en dat de
eindverantwoordelijkheid bij de behandelende arts ligt.

38 Idem
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7.3. Professionele autonomie van de arts en het zorgteam
Een arts kan niet gedwongen worden een nutteloze behandeling te starten of voort te
zetten39. Om medisch verantwoord te zijn moet een behandeling een potentiële
therapeutische winst inhouden voor de patiënt. Er bestaan in verschillende domeinen
van de geneeskundige praktijk richtlijnen voor een zorgvuldige behandeling. Die
richtlijnen zijn waar mogelijk gesteund op wetenschappelijke evidentie, zoniet op
consensus (nationaal of internationaal) binnen de beroepsgroep. Die praktijkrichtlijnen
zijn een dynamisch gegeven en worden voortdurend bijgewerkt in functie van nieuwe
inzichten of therapeutische aanwinsten. Een zorgteam ontwikkelt doorgaans voor zijn
concrete werksituatie behandelingschema’s of protocollen die gevolgd dienen te worden
en waarvan slechts kan afgeweken worden na overleg en mits grondige motivatie.
Patiënten of hun naasten kunnen vragen om toch levensverlengende behandelingen
zonder perspectief op therapeutische winst te starten of te onderhouden.
Dergelijke vraag is vaak ingegeven daar ze moeite hebben om de limieten van de
geneeskunde te aanvaarden of het gevoel van machteloosheid niet langer verdragen,
hetzij omwille van religieuze voorschriften, hetzij omwille van het feit dat de patiënt of
zijn naasten een andere appreciatie hebben van de kwaliteit of de waarde van het leven
die de patiënt rest. In de meeste gevallen zal het zorgteam tot een consensus kunnen
komen met de naasten (of met de patiënt zelf als deze nog in staat is om zijn wil uit te
drukken) over de therapeutische handelingen die al dan niet nog zullen gesteld worden,
nadat het team hun voldoende uitleg heeft verschaft over de ernst van de situatie en de
nutteloosheid van het verderzetten van de behandeling. Desgevallend kan het
verantwoord zijn een medisch nutteloze behandeling een tijdje verder te zetten om de
patiënt of zijn naasten toe te laten een realistische kijk te ontwikkelen op de ernst van
de situatie en hieruit de passende besluiten te trekken.
Het initiatief voor een «DNR»-protocol in een concreet geval wordt genomen door de
behandelende arts in multidisciplinair overleg met het zorgteam. Via overleg met de
naasten worden de te nemen beslissingen of mogelijke alternatieven besproken. In geval
van een blijvend conflict tussen de behandelende arts en de naasten, is het inwinnen van
een derde opinie aangewezen. De naasten worden aangespoord om het advies in te
winnen van een arts die hun vertrouwen geniet. De behandelende arts is ertoe gehouden
het volledige dossier ter beschikking te stellen van deze derde en de behandelingsstrategie uitvoerig te bespreken. Indien het medische oordeel van de geraadpleegde arts
afwijkt van dat van de behandelende arts, is een overplaatsing van de patiënt naar een
gelijkwaardige dienst in een ander ziekenhuis aangewezen.
Blijft het conflict bestaan en kan een overplaatsing niet doorgaan, dan zou de
behandelende arts in principe kunnen beslissen om de behandeling stop te zetten. In de
Angelsaksische cultuur kan de rechtbank worden ingeschakeld om dergelijke geschillen
te beslechten. Dit is niet het geval in België en lijkt ons bovendien niet wenselijk. In de
zeldzaam extreme gevallen waar geen consensus bereikt kan worden en waar de geëiste
medische interventie geen enkel medisch nut heeft, kan de arts niet verplicht worden
deze te stellen.
7.4 Economisch standpunt
Er zijn steeds nieuwe behandelingsmogelijkheden beschikbaar die het leven met korte
tijd kunnen verlengen, en dit met een soms zeer hoge financiële kostprijs.
39 Eric Gampel, “Does professional autonomy protect medical futility judgments?”,
Bioethics,
vol 20, nr2, 2006, pp 92-104; artikel 29, alinea 2, van de code van medische
plichtenleer, zie supra.
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Alhoewel de arts een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van de maatschappij, en
zorgzaam moet omgaan met de financiële middelen die door de gemeenschap ter
beschikking worden gesteld, is de arts in de eerste plaats loyaliteit verschuldigd
tegenover zijn patiënt.
De beslissing dat een bepaalde therapie in een bepaalde situatie geen enkel medisch nut
heeft, mag daarom niet gebaseerd zijn op het feit dat de arts deze behandeling te duur
vindt.
Indien de (huidige en toekomstige) patiënten de indruk zouden krijgen dat «DNR»beslissingen genomen worden op basis van economische overwegingen, dan zou dit een
nefaste invloed hebben op de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Indien de
overheid vindt dat bepaalde therapieën te duur zijn in verhouding tot de potentiële
therapeutische winst, dan is het in de eerste plaats haar verantwoordelijkheid om hier te
interveniëren en dit aan de bevolking uit te leggen. Ze mag deze beslissing niet laten
afglijden naar de individuele arts-patiënt relatie.
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8. Conclusies
Aan patiënten met ernstige chronische aandoeningen waarvan kan verwacht worden dat
ze over afzienbare tijd ongunstig zullen evolueren, dient een realistisch perspectief te
worden geschetst over de mogelijkheden en moeilijkheden op korte maar ook op
langere termijn. Dit moet aan deze patiënten de kans bieden om op voorhand met hun
arts of met een vertrouwenspersoon hun wensen over hun levenseinde kenbaar te
maken. Bepaalde aspecten van therapiebeperking of «DNR» kunnen dan zelfs reeds ter
sprake komen.
Een beslissing over therapiebeperking en «DNR» dient genomen te worden wanneer een
cardio-pulmonale reanimatie of een andere specifieke therapeutische of diagnostische
interventie geen therapeutische winst meer oplevert voor de patiënt. Het begrip “geen
therapeutische winst” kan zowel verwijzen naar de volkomen nutteloosheid vanuit
medisch standpunt (omdat er geen redelijke kans is om een bepaald fysiologisch doel te
bereiken), als naar de zinloosheid van het eventueel bereikbare doel vanuit het
standpunt van de patiënt.
Zowel de huidige wetgeving als de deontologische voorschriften vereisen dat de patiënt
(of - ingeval van wilsonbekwaamheid- zijn naasten) geïnformeerd wordt over de
medische beslissing tot de therapiebeperking en toekenning van een «DNR»-code, en
dat zijn wil gerespecteerd wordt. Vanuit ethisch standpunt hebben de arts en het
verplegend team de plicht om de aanvaarding van deze beslissing te verkrijgen. In de
meeste gevallen zal het mogelijk zijn om hierover tussen het behandelende team en de
patiënt of zijn naasten een akkoord te bereiken.
In de zeldzame, extreme gevallen waar geen consensus bereikt kan worden, en waar de
geëiste medische interventie geen enkel medisch nut heeft, kan de arts niet verplicht
worden deze te stellen, maar heeft hij de plicht de continuïteit van de zorgen te
verzekeren.
___________

Advies nr. 41 van 16 april 2007 - Definitieve versie

23

Het advies is opgesteld in de beperkte commissie 2005/2-Bis, samengesteld uit:
Covoorzitters
P. Cosyns
J. Messinne

Coverslaggevers
J.Messinne
P.Cosyns

Leden
P. Beke
P. Cras

Lid van het Bureau
P. Schotsmans

M.Dumont
E. De Groot
E. Eggermont
Y. Englert
M. Hiele
G. Lebeer
L. Leunens
Th.Locoge
H. Nys
M.-G. Pinsart
R. Rega
M.Roelandt
G.Rorive

Lid van het secretariaat
B.Orban

Geraadpleegde deskundigen
Dr. Marc Desmet, Diensthoofd Palliatieve Zorgen, Virga Jesse Ziekenhuis, Hasselt
Prof. Hugo Devlieger, neonatoloog, UZ Gasthuisberg, Leuven
Dr. Gert Ghijsebrechts, geneesheer-coördinator in een RVT, lid van de werkgroep
« Crataegus » van de KULeuven
Dr. Jean-Michel Thomas, geneesheer-coördinator in een RVT, hoogleraar in het
Departement « Médecine Générale » van de ULB
Prof. Jean-Louis Vincent, chef de service au service des Soins Intensifs de l’hôpital
Erasme

De werkdocumenten van de beperkte commissie 2005/2-Bis – vraag om advies,
persoonlijke bijdragen van de leden, notulen van de vergaderingen, geraadpleegde
documenten – zijn bewaard als bijlagen 2005/2-Bis op het documentatiecentrum van het
Comité en kunnen aldaar worden geraadpleegd en gekopieerd.

Advies nr. 41 van 16 april 2007 - Definitieve versie

24

Advies nr. 73 van 11 september
2017 betreffende euthanasie in
geval van niet-terminale
patiënten, psychisch lijden en
psychiatrische aandoeningen

INHOUDSTAFEL
A.

Adviesvraag.................................................................................................................... 4

B.

Juridisch kader voor de depenalisering van euthanasie in België ................................ 5
B.1. Algemeen kader ...................................................................................................... 5
B.2. De essentiële elementen van de wet betreffende euthanasie .................................... 5
a.
Definitie
5
b.
Noodzakelijke voorwaarden
6
c.
Vorm- en procedurevoorwaarden
6
d.
Rol van de geraadpleegde artsen
7
e.
Niet binnen afzienbare tijd te verwachten overlijden
7
f.
Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie (FCEE)
8
g.
Gewetensvrijheid
8
h.
Euthanasie bij minderjarigen
9
i.
Bondige vergelijking met de Nederlandse wet
9
B.3. Stand van zaken in het huidige debat .................................................................... 10

C.

Antwoord op de twee eerste vragen ............................................................................ 13
a.
Vraag 1: Is de juridische basis om euthanasie te verkrijgen een andere basis als
beslist is dat het euthanasieverzoek van de partner kan ingewilligd worden? 13
b.
Vraag 2: Wat is de juridische basis om euthanasie te verkrijgen indien de aanvrager
niet-terminaal ziek is?
14

D. Vraag 3: Bestaat er een maatschappelijke nood om het concept van aanhoudend en
ondraaglijk psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden en dat het gevolg is van een
ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening, te
verduidelijken? ................................................................................................................... 15
D.1. Verheldering van de concepten lijden, bekwaamheid, diagnosticeerbaarheid en
ongeneeslijkheid, levensmoeheid en voltooid leven ........................................................ 15
a.
Lijden 15
b.
Oordeelsbekwaamheid ........................................................................................ 18
c.
Diagnosticeren van een ernstige en ongeneeslijke medische aandoening ............. 19
d.
Levensmoeheid en voltooid leven ........................................................................ 22
D.2. Empirische studies over het begrip lijden in de context van euthanasie ................. 26
D.3. Evolutie van het aantal euthanasieaangiften .......................................................... 28
D.4. Empirische studies in Vlaanderen naar de evolutie van de frequentie van
euthanasie ..................................................................................................................... 29
D.5. Empirische studies over levensmoeheid en euthanasie in Vlaanderen en
Nederland ...................................................................................................................... 32
D.5.1. Empirische studies over levensmoeheid en euthanasie .................................... 32
D.5.2. Empirische studie over voltooid leven ............................................................. 33
D.6. Ethische discussie ................................................................................................. 35
D.6.1. Implicaties (voor de euthanasievraag) van het weigeren van behandeling . 35
D.6.1.1. De arts is verantwoordelijk voor de ultieme beslissing of het lijden van de patiënt
al dan niet gelenigd kan worden .................................................................................. 37

Advies nr. 73 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

2

D.6.1.2. De arts is verantwoordelijk voor de diagnose van de (on)geneeslijkheid van de
aandoening, de patiënt heeft het laatste woord over het ondraaglijke karakter van het
lijden, en het (on)lenigbare karakter van het lijden wordt bepaald op basis van een
diepgaande en constante dialoog tussen de patiënt en diens arts ................................ 41
D.6.2. Het debat over levensmoeheid ..................................................................... 43
D.6.2.1. Het debat in Nederland: de zaak Brongersma (2002) en het adviesrapport
‘voltooid leven’ (2016) ................................................................................................ 43
D.6.2.2. Hoeveel ruimte voor zorgverleners om het toepassingsgebied van de
Euthanasiewet zelf te interpreteren ? ........................................................................... 45
D.6.2.3. Voorstel van aanpak voor uitklaring van euthanasieverzoeken bij levensmoeheid
49
D.6.3. Euthanasie en medicalisering van maatschappelijke problemen ............... 52
E.

Besluiten en aanbevelingen ......................................................................................... 57
E.1. Vraag 1: Is de juridische basis om euthanasie te verkrijgen een andere basis als beslist
is dat het euthanasieverzoek van de partner kan ingewilligd worden? ............................. 57
E.2. Vraag 2: Wat is de juridische basis om euthanasie te verkrijgen indien de aanvrager
niet terminaal ziek is? .................................................................................................... 57
E.3. Vraag 3: Bestaat er een maatschappelijke nood om het concept van aanhoudend en
ondraaglijk psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden en dat het gevolg is van een
ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening, te
verduidelijken? ............................................................................................................... 58
E.3.1.
Punten van consensus ............................................................................... 59
a.
Opleiding van artsen en publieksvoorlichting....................................................... 59
b.
Noodzaak van meer onderzoek naar medische beslissingen omtrent het levenseinde
60
c.
Geen medicalisering (van verscheidene vormen) van psychosociaal lijden ............ 60
d.
Ongeneeslijkheid van de aandoening en ondraaglijkheid van het lijden................ 60
E.3.2.
Punten waarover geen consensus bestaat ................................................ 61
a.
Over de niet-lenigbaarheid van het lijden ............................................................. 61
b.
Over de weigering van een behandelvoorstel ....................................................... 62
c.
Over ouderdomsverschijnselen, polypathologie en levensmoeheid ....................... 64
d.
Over a priori versus a posteriori evaluatie van euthanasieverzoeken .................... 65
e.
Over de wettelijke wachttijd tussen het euthanasieverzoek en de inwilliging ervan in
geval van een niet binnen afzienbare tijd verwacht overlijden .............................. 65
f.
Over de vereiste expertise van de uitvoerende en geraadpleegde artsen .............. 67
g.
Over het statuut van de adviezen van de geraadpleegde artsen............................ 68
h.
Over de rol van de Federale controle- en evaluatiecommissie ingesteld inzake de
toepassing van de Euthanasiewet (FCEE) .............................................................. 69
BRONNEN....................................................................................................................... 71
Bijlage 1 ........................................................................................................................ 75

Advies nr. 73 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

3

A. Adviesvraag
Het door mevr. L. Onkelinx, toenmalig minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, in haar
schrijven van 14 april 2011 onder de referentie "Euthanasie voor patiënten die zich niet in een
terminaal stadium bevinden" gevraagde advies verwijst zelf naar een mondelinge vraag van
senator Elke Sleurs, gesteld naar aanleiding van een gemediatiseerd geval van een door een
echtpaar gevraagde en verkregen euthanasie. In de context van een euthanasieverzoek van
een echtpaar waarvan een van de partners zich niet in een terminaal stadium bevond, vroeg
senator Elke Sleurs naar de juridische basis om euthanasie te verkrijgen indien de aanvrager
niet-terminaal ziek is. Om de verwoording van de vraag van senator Elke Sleurs over te nemen:
"Indien de juridische basis voor euthanasie bij een niet-terminale patiënt wiens partner reeds
toelating voor euthanasie heeft verkregen onder andere 'ondraaglijk psychisch lijden' is, bent
u dan van mening dat er een maatschappelijke nood is om dit concept te verduidelijken?".
Het komt erop aan de principes te verduidelijken die door deze vraag worden opgeroepen,
met de precisering dat het niet de taak van het Comité is om commentaar te geven over een
geval dat door de media aan het licht werd gebracht en waarvan het trouwens de nauwkeurige
gegevens niet kent, meer bepaald met betrekking tot de medische toestand van de beide
partners.
De comitéleden onderscheiden de volgende drie vragen: de eerste twee vragen worden bondig
beantwoord; de derde vraag vormt de essentie van de ethische discussie in dit Advies.
Vraag 1: Is de juridische basis om euthanasie te verkrijgen een andere basis als beslist
is dat het euthanasieverzoek van de partner ingewilligd kan worden?
Vraag 2: Wat is de juridische basis om euthanasie te verkrijgen indien de aanvrager nietterminaal ziek is?
Vraag 3: Bestaat er een maatschappelijke nood om het concept van aanhoudend en
ondraaglijk psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden en dat het gevolg is
van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte
aandoening, te verduidelijken?
Alvorens nader in te gaan op de drie gestelde vragen om advies wordt het wettelijk kader voor
euthanasie in België kort toegelicht.
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B. Juridisch kader voor de depenalisering van
euthanasie in België
B.1. Algemeen kader
De wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie (hierna Euthanasiewet) geeft een
handelingsbekwame, bewuste meerderjarige1 patiënt de mogelijkheid om vrijwillig, overwogen
en op herhaalde wijze om euthanasie te verzoeken indien hij/zij zich in een medisch
uitzichtloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden bevindt dat
niet gelenigd kan worden en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval
of ziekte veroorzaakte aandoening.
Deze haalt de euthanasiedaad dus uit de strafrechtelijke sfeer (d.i. deze wet depenaliseert de
euthanasiedaad), onder strenge voorwaarden, en beschrijft de procedure die de arts die een
dergelijk verzoek ontvangt, moet volgen.
De Euthanasiewet vertoont gemengde kenmerken: ze maakt deel uit van het burgerlijk recht,
in het hoofdstuk van het medisch recht, maar heeft ook strafrechtelijke aspecten, aangezien
ze de euthanasie die door een arts volgens de wettelijke voorwaarden en procedures wordt
uitgevoerd niet langer strafbaar maakt.
Doorgaans wordt een depenalisering van euthanasie bepleit op basis van twee ethische
beginselen : het respect voor de autonomie van de patiënt en het medeleven met diens lijden.
Men moet echter onderstrepen dat deze principes niet absoluut zijn. Het volstaat niet dat de
patiënt om euthanasie verzoekt : alle wettelijke voorwaarden moeten voldaan zijn.

B.2. De essentiële elementen van de wet betreffende euthanasie
a.

Definitie

De definitie van euthanasie zoals bepaald in artikel 2 van de wet van 28 mei 2002 is
geïnspireerd door de Nederlandse wet en door het eerste advies van het Raadgevend Comité2:
euthanasie is de daad waarmee een arts opzettelijk een einde maakt aan het leven van een
patiënt op diens verzoek, eventueel uitgedrukt in de vorm van een wilsverklaring (art. 14).

1

De Wet van 28 februari 2014 heeft de mogelijkheid om om euthanasie te verzoeken uitgebreid tot minderjarigen.

2

Advies nr. 1 van 12 mei 1997 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de wenselijkheid
van een wettelijke regeling van euthanasie (www.health.belgium.be/bioeth).
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b.

Noodzakelijke voorwaarden

De daad van euthanasie moet door een arts worden gesteld: hij of zij mag deze
verantwoordelijkheid in geen geval overdragen, bijvoorbeeld aan een verpleegkundige.
De arts moet zich ervan verzekeren dat de drie volgende essentiële voorwaarden vervuld zijn
(art. 3):
1. het verzoek moet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn, en mag niet tot stand gekomen
zijn als gevolg van enige externe druk; dit verzoek moet uitgaan van een patiënt die
wilsbekwaam is;
2. de patiënt moet zich beroepen op een toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek
of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden;
3. de patiënt moet zich in een medische uitzichtloze toestand bevinden als gevolg van
een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.
Het dient benadrukt dat er een wisselwerking tussen deze drienoodzakelijke voorwaarden
bestaat. We komen hier verder op terug in D.1.a.
c.

Vorm- en procedurevoorwaarden

Om zeker te zijn dat de essentiële voorwaarden van de wet worden nageleefd, heeft de
wetgever een reeks stappen voorzien: schriftelijk verzoek, informatieplicht in hoofde van de
behandelende arts, consultatie van een tweede en soms een derde arts, bijkomende
voorwaarden als het overlijden niet binnen afzienbare tijd te verwachten valt, gesprek met het
verzorgingsteam, eventueel gesprek met de naaste familieleden, registratie van alle elementen
in het medisch dossier.
-

Het verzoek moet schriftelijk worden geformuleerd en, indien de patiënt niet in staat
is dit zelf te doen, moet het verzoek worden geschreven door een derde die geen
materieel belang mag hebben bij het overlijden van de patiënt, in aanwezigheid van de
arts.

-

De arts aan wie een verzoek tot euthanasie wordt gericht, moet de patiënt vooraf
hebben ingelicht over diens gezondheidstoestand en levensverwachting, de mogelijke
behandelingen en de toegankelijke palliatieve zorg. Het gaat dus om een verplichting
om informatie te verstrekken over palliatieve zorg en niet om een verplichting om
beroep te doen op palliatieve zorg. Bovendien verleent de wet betreffende de rechten
van de patiënt, de patiënt het recht om elke zorg te weigeren. Dezelfde wet vereist ook
een duidelijke informatie die begrijpelijk is voor de patiënt.

-

De Euthanasiewet eist ook dat de arts zelf meerdere gesprekken voert met zijn patiënt
om zich ervan te verzekeren dat deze bij zijn voornemen blijft. De patiënt kan namelijk
op elk ogenblik zijn verzoek intrekken. En dit verzoek mag alleen het resultaat zijn van
een keuze, na alle nodige informatie te hebben ontvangen.
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d.

Rol van de geraadpleegde artsen

De tussenkomst van een geraadpleegde arts, met een nieuwe kijk, blijkt bijzonder nuttig in
de hypothese van een te grote emotionele betrokkenheid van de behandelende arts die zijn
patiënt misschien al jaren volgt, vanaf de diagnose van een ernstige en ongeneeslijke ziekte.
De geraadpleegde arts moet onafhankelijk staan ten opzichte van de therapeutische relatie
die zich heeft ontwikkeld tussen de patiënt en de arts die het verzoek tot euthanasie heeft
ontvangen; hij/zij moet ook competent zijn wat betreft de betrokken ziekte.
Hij/zij moet niet alleen het medisch verslag raadplegen maar de patiënt ook onderzoeken om
enerzijds het ernstige en ongeneeslijke karakter van de aandoening te controleren en
anderzijds zich te vergewissen van het aanhoudende, ondraaglijke en niet te lenigen karakter
van het fysieke of psychische lijden.
In het kader van een euthanasieprocedure bij een meerderjarige of een ontvoogde
minderjarige zijn deze adviezen niet bindend.3 Zonder bindend te zijn, vormen deze adviezen
een belangrijke fase in de beraadslaging over het euthanasieverzoek. Na deze adviezen
geraadpleegd en daarmee rekening te hebben gehouden, komt het aan de arts en de patiënt
toe om een beslissing te nemen volgens het mandaat toegekend door de Euthanasiewet.
e.

Niet binnen afzienbare tijd te verwachten overlijden

Er worden strengere voorwaarden opgelegd indien de arts van oordeel is dat het overlijden
niet binnen afzienbare tijd te verwachten is. In dat geval is de tussenkomst vereist van een
derde arts, te weten een tweede geraadpleegde arts. De wetgever streeft met de vermelding
van deze hypothese twee doelstellingen na: enerzijds de valstrik vermijden van het definiëren
van de begrippen ‘terminale fase’ of ‘terminale patiënt’, en anderzijds meer tijd geven en meer
garanties bieden wanneer het overlijden nog als veraf kan worden beschouwd.
-

In het geval van een niet binnen afzienbare tijd te verwachten overlijden, moet een
termijn van minstens een maand in acht worden genomen tussen het schriftelijke
verzoek en de daad van euthanasie.

-

Een derde arts moet worden geraadpleegd, een specialist in de betrokken ziekte of een
psychiater. Zijn opdracht zal er vooral in bestaan het vrijwillige karakter van het
verzoek en het bestaan van een niet te lenigen lijden te onderzoeken.

De wetgever heeft geen lijst gegeven van de medische aandoeningen die in aanmerking
kunnen komen, en heeft het psychische of fysieke karakter van het lijden niet gedefinieerd. In
theorie kan een psychiatrische ziekte dus in het toepassingsgebied van de wet vallen, op
voorwaarde dat ze ernstig en ongeneeslijk is. Voor patiënten die aan een psychiatrische ziekte
3

In het arrest van het Grondwettelijk Hof over het beroep tegen de uitbreiding van de Euthanasiewet tot
minderjarigen is gepreciseerd dat “wanneer de geraadpleegde kinder- en jeugdpsychiater of psycholoog van
oordeel is dat de minderjarige patiënt niet beschikt over de vereiste oordeelsbekwaamheid”, de behandelende arts
geen euthanasie op hem/haar kan uitvoeren, met andere woorden, in die specifieke situatie is het advies bindend.
(Arrest Nr. 153/2015 van 29 oktober 2015 van het Grondwettelijk Hof over het beroep tegen de uitbreiding van
de Euthanasiewet tot minderjarigen: zie paragraaf B.24.8.2.)
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lijden, is het overlijden zelden binnen korte tijd te verwachten, behalve in een specifieke
context (bijvoorbeeld wanneer sprake is van kanker). Daarom moet de altijd verplichte
raadpleging van een tweede arts volgens de wet verplicht worden aangevuld met de
raadpleging van een psychiater. Deze laatste moet inzage nemen van het medisch dossier, de
patiënt onderzoeken en zich vergewissen van het aanhoudend en ondraaglijk fysiek of
psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden en van het vrijwillig, overwogen en herhaald
karakter van het verzoek.
f.

Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie (FCEE)

Binnen de vier werkdagen volgend op de daad van euthanasie moet de arts hierover een
aangifte indienen bij de Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie (FCEE), over de
toepassing van de Euthanasiewet. De FCEE moet, op basis van de aangiften, onderzoeken of
de artsen de door de wet voorziene voorwaarden en procedure hebben nageleefd.
De commissie kan na het onderzoek van een euthanasieaangifte tot één van de volgende
conclusies komen:
1. de commissie beslist dat de aangifte voldoet aan de wettelijke eisen en de anonimiteit
van alle betrokken personen wordt behouden;
2. in geval van twijfel kan de commissie de beslissing opschorten: na een stemming bij
gewone meerderheid kan de FCEE beslissen om de anonimiteit op te heffen en aan de
arts bijkomende informatie vragen, en de aangifte dan uiteindelijk toch goedkeuren.
De commissie kan aan de behandelende arts elk element uit het medisch dossier dat
betrekking heeft op de euthanasie opvragen;
3. als de commissie, bij beslissing genomen door een tweederde meerderheid, van
oordeel is dat de in deze wet bepaalde voorwaarden niet zijn nageleefd, maakt zij het
dossier over aan de Procureur des Konings van de plaats van overlijden van de patiënt.
De FCEE heeft daarnaast een evaluatieopdracht en stelt om de twee jaar een verslag op voor
het Parlement over de toepassing van de wet.
g.

Gewetensvrijheid

De wet, die gebaseerd is op de eerbied voor de autonomie en de morele integriteit (in het
bijzonder de gewetensvrijheid) van de persoon die euthanasie wenst uit te voeren, heeft
diezelfde eerbied voor de autonomie en de morele integriteit voorzien in hoofde van de arts
en van elke andere persoon die op de een of andere manier zou dienen te interveniëren in een
euthanasieproces.
Artikel 14 van de wet preciseert dat geen enkele arts verplicht is euthanasie toe te passen en
dat geen enkele persoon verplicht is aan euthanasie mee te werken:
“Weigert de geraadpleegde arts euthanasie toe te passen, dan moet hij dit de patiënt
of de eventuele vertrouwenspersoon tijdig laten weten waarbij hij de redenen van zijn
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weigering toelicht. Berust zijn weigering op een medische grond dan wordt die in het
medisch dossier van de patiënt opgetekend.
De arts die weigert in te gaan op een euthanasieverzoek moet, op verzoek van de
patiënt of de vertrouwenspersoon, het medisch dossier van de patiënt meedelen aan
de arts die is aangewezen door de patiënt of de vertrouwenspersoon.”
h.

Euthanasie bij minderjarigen

De Euthanasiewet werd geamendeerd bij wet van 28 februari 2014 waardoor sedertdien ook
minderjarige (niet-ontvoogde) patiënten om euthanasie kunnen verzoeken. Euthanasie voor
minderjarige patiënten is echter slechts onder de volgende voorwaarden mogelijk:
enkel in geval van oordeelsbekwaamheid4 van de minderjarige patiënt wat door een

-

kinder- en jeugdpsychiater of psycholoog schriftelijk wordt geattesteerd; het
(schriftelijk) advies van deze persoon is bindend t.a.v. de behandelende arts)5;
-

het overlijden moet voorzien zijn binnen afzienbare tijd;

-

enkel in geval van fysiek lijden;

-

met het akkoord van de ouders (of wettelijke vertegenwoordigers);

-

enkel het actuele euthanasieverzoek van de minderjarige patiënt komt in aanmerking,
met uitsluiting van de voorafgaandelijke wilsverklaring.

De vragen om advies die in dit advies worden besproken, hebben geen betrekking op
minderjarige patiënten.
i.

Bondige vergelijking met de Nederlandse wet

Zonder in detail te treden lijkt het nuttig enige informatie te verstrekken betreffende de
Nederlandse wet van 12 april 2001, getiteld « Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp
bij zelfdoding » (WTL), rekening houdend met het feit dat hier in het vervolg van dit advies
naar zal worden verwezen.6 De Nederlandse wetgever heeft twee artikelen van het Wetboek
van Strafrecht gewijzigd die levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding voorzien.
Om beroep te kunnen doen op deze bijzondere strafuitsluitingsgronden, moet de arts
beantwoorden aan de voorwaarden van de wet (WTL). Deze houden in dat de arts (zie art. 2, 1):
a. de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen
verzoek van de patiënt;

4

Deze voorwaarde werd als volgt toegelicht in paragraaf B.3.1. van het arrest Nr 153/2015 van 29 oktober 2015
van het Grondwettelijk Hof over het beroep tegen de uitbreiding van de Euthanasiewet tot minderjarigen, p. 28:
“…de minderjarige patiënt die tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht, …” of
“Om een geldig verzoek te uiten, moet men bekwaam zijn om op redelijke wijze over zijn belangen te oordelen”.

5

Arrest Nr. 153/2015 van 29 oktober 2015 van het Grondwettelijk Hof over het beroep tegen de uitbreiding van
de Euthanasiewet tot minderjarigen, met name paragraaf B.24.8.2.

6

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de Belgische en de Nederlandse wet waarop hier verder niet wordt
ingegaan.
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b. de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden
van de patiënt;
c.

de patiënt heeft voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevond en over diens
vooruitzichten;

d. met de patiënt tot de overtuiging is gekomen dat er voor de situatie waarin deze zich
bevond geen redelijke andere oplossing was;
e. ten minste één andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd, die de patiënt heeft
gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen, bedoeld
in de onderdelen a tot en met d;
f.

de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig heeft uitgevoerd.

De Nederlandse wet stelt niet dat de adviserende arts een psychiater moet zijn. In de Code of
Practice van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie wordt dit echter aanbevolen.7
De wet heeft het over lijden en niet over een medische aandoening, maar de rechtsleer en de
jurisprudentie, en in het bijzonder die welke door de vijf regionale toetsingscommissies is
ontwikkeld, preciseert dat het lijden van de patiënt een medische dimensie moet omvatten,
ongeacht of dit van somatische of psychiatrische aard is.8 De Nederlandse wet maakt geen
onderscheid tussen patiënten wier overlijden op korte termijn kan worden verwacht en
patiënten voor wie dit niet geldt: er is minstens één adviserend arts vereist, ongeacht of de
patiënt zich in de terminale fase bevindt. Er bestaat geen wettelijke wachttijd tussen het
euthanasieverzoek en de uitvoering ervan. De Nederlandse artsen hebben niet om anonimiteit
gevraagd bij de rapportering van euthanasiegevallen. Elk aangegeven geval van euthanasie
vormt aanleiding tot een gemotiveerd advies van de bevoegde regionale toetsingscommissie.

B.3. Stand van zaken in het huidige debat
De Euthanasiewet krijgt veel instemming in België van zowel het publiek als de medische en
de politieke wereld9. De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen heeft verklaard dat euthanasie
7

Code of Practice, Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, Den Haag, 2015, p. 26, § 4.3. Patiënten met een
psychiatrische aandoening: “De arts moet naast de reguliere consulent die een oordeel geeft over alle
zorgvuldigheidseisen genoemd in de par. 3.2 tot en met 3.5 ook een onafhankelijke psychiater raadplegen, ter
beoordeling van de wilsbekwaamheid ter zake van het verzoek en de uitzichtloosheid van het lijden van de patiënt.
Om onnodige belasting van de patiënt te voorkomen, kan de optie van een (SCEN-)consulent die tevens psychiater
is de voorkeur hebben.”

8

Intussen hebben de Nederlandse Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en
Justitie op 12 oktober 2016 echter een schrijven gericht aan de Tweede Kamer van het Nederlandse Parlement
met de aankondiging dat het kabinet in overleg met verschillende partijen “een nieuw wettelijk kader” wil
uitwerken om mogelijkheden te creëren voor hulp bij zelfdoding (inclusief euthanasie) aan mensen met een
“voltooid leven”, ook als er geen sprake is van medische aandoeningen (“geen sprake van een medische grondslag
voor het uitzichtloze en ondraaglijke lijden”). Dit debat is nog altijd gaande. Wij komen hierop terug in de ethische
discussie. Zie https://rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/12/kabinet-ruimte-voor-hulp-bij-zelfdoding-bijvoltooid-leven.

9

Cohen, J.; Van Landeghem, P.; Carpentier, N.; Deliens, L. (2014), “Public acceptance of euthanasia in Europe: a
survey study in 47 countries”, International Journal of Public Health, (2014)59, pp. 143-156: “Relatively high
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kan worden opgenomen in de context van de palliatieve zorg10. De Orde der Artsen bracht op
22 maart 2003 zijn « Advies betreffende palliatieve zorg, euthanasie en andere medische
beslissingen omtrent het levenseinde » uit11.
De vragen die in het huidige politieke en maatschappelijke debat in België aan bod komen,
overschrijden echter de problematiek die aan het Comité is voorgelegd. Het betreft de
volgende, niet-exhaustieve lijst van vragen:
Enerzijds :
-

Afschaffing van de beperkte geldigheidsduur van de voorafgaandelijke wilsverklaring
voor euthanasie, de vereenvoudiging van het opstellen van de wilsverklaring en de
uitbreiding van het toepassingsgebied ervan naar personen met ernstige hersenletsels
(in het bijzonder mensen met dementie) 12 ;

-

Clausule betreffende het gewetensbezwaar en haar limieten met als gevolg de
weigering van euthanasie in bepaalde zorginstellingen;13

acceptance was found in a small cluster of Western European countries, including the three countries that have
legalized euthanasia and Denmark, France, Sweden and Spain. In a large part of Europe public acceptance was
relatively low to moderate. Comparison with the results of previous EVS wave (1999) suggests a tendency towards
a polarization in Europe, with most of Western Europe becoming more permissive and most of Eastern Europe
becoming less permissive.” (p. 143)
10 Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (2003). Dealing with euthanasia and other forms of medically assisted dying
[in het Nederlands]:
www.palliatief.be/accounts/143/attachments/Publicaties/euthanasie_-_standpunt_federatie.doc.
[voor de Engelse vertaling, zie http://www.consciencelaws.org/background/procedures/assist008-007.aspx].
Zie ook Assisted dying – the current situation in Flanders: euthanasia embedded in palliative care, 2013:
http://www.palliatief.be/accounts/143/attachments/Publicaties/ejpc_20_6_vdb_am_md_gh.pdf
Zie ook de visietekst ‘On Palliative Care and Euthanasia’, 2013:
http://www.palliatief.be/accounts/143/attachments/Publicaties/visietekst_onpalliativecare_and_euthanasia_27_
05_2013_def.pdf.
Zie ook Jan L. Bernheim, Wim Distelmans, Arsène Mullie, Johan Bilsen, Luc Deliens. Development of Palliative Care
and Legalisation of Euthanasia: Antagonism or Synergy? British Medical Journal Vol. 336, No. 7649 (Apr. 19, 2008),
pp. 864-867.
11 https://ordomedic.be/nl/adviezen/advies/advies-betreffende-palliatieve-zorg-euthanasie-en-andere-medischebeslissingen-omtrent-het-levenseinde
12 Zie de wetsvoorstellen van 10 april 2015 tot wijziging van de Euthanasiewet van 28 mei 2002 :
door
cerebrale
aandoeningen
getroffen
personen
met
verworven
wilsonbekwaamheid:
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1013/54K1013001.pdf
de duurtijd van de wilsverklaring : http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1014/54K1014001.pdf
Zie het wetsvoorstel van 23 februari 2016 tot wijziging van de Euthanasiewet van 28 mei 2002 om de tot vijf jaar
beperkte geldigheidsduur van de wilsverklaring te schrappen en die duur door de patiënt zelf te laten bepalen :
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1675/54K1675001.pdf
Zie het wetsvoorstel van 13 mei 2016 tot wijziging van de Euthanasiewet van 28 mei 2002 in verband met de
opheffing van de geldigheidsduur van de wilsverklaring:
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1830/54K1830001.pdf
13 De twee eerste vragen werden tijdens de legislatuur 2010-2014 in de vorm van voorstellen voorgelegd aan de
Senaat. De gezamenlijke Commissies Justitie en Sociale Zaken hebben van 28 februari tot 12 mei 2013
hoorzittingen gehouden over het geheel van de vragen. Na deze werkzaamheden werd alleen de vraag van de
minderjarigen behouden met het oog op wetgeving.
Zie het wetsvoorstel van 23 februari 2016 tot wijziging van de Euthanasiewet van 28 mei 2002 en van de
gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, teneinde de
gewetensclausule te waarborgen: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1676/54K1676001.pdf.
Zie hierover ook het advies nr. 59 van 27 januari 2014 van het Raadgevend Comité betreffende de ethische
aspecten van de toepassing van de Euthanasiewet van 28 mei 2002 (www.health.belgium.be/bioeth).
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-

Invoering van een wettelijk verplichte (i.e. niet ‘om deontologische redenen’)
doorverwijzing door de behandelend arts naar een collega-arts wanneer de
behandelend arts een euthanasievraag conform de wet weigert uit te voeren;14

-

Controle op de praktijk van continue sedatie.15

Anderzijds :
-

De vraag om de mogelijkheid van euthanasie voor patiënten met een psychiatrische
aandoening te schrappen;16

-

Kritiek op de Federale controle- en evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing
van de Euthanasiewet en op de controle voorzien in deze wet [FCEE] 17.

Er moet echter worden gewaakt voor overhaaste conclusies. Die zouden kunnen worden
uitgelokt door de mediatisering van bepaalde gevallen, die zelden volledig gedocumenteerd
zijn, ook omdat de professionele zorgverstrekkers die op de hoogte zijn van het volledig
dossier er geen verklaringen over mogen afleggen omdat ze gebonden zijn door het
beroepsgeheim.

14 Zie het wetsvoorstel van 10 april 2015 tot wijziging van de Euthanasiewet wat de doorverwijsplicht betreft:
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1015/54K1015001.pdf
Zie het wetsvoorstel van 23 februari 2016 tot wijziging van de Euthanasiewet tot vaststelling van een termijn
waarbinnen de arts een euthanasieverzoek van de patiënt moet beantwoorden en het medisch dossier aan een
collega moet doorgeven als hij [of zij] dat verzoek weigert in te willigen :
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1677/54K1677001.pdf
Zie het wetsvoorstel van 13 mei 2016 tot wijziging van de Euthanasiewet teneinde een arts die de
gewetensclausule aanvoert te verplichten de patiënt door te verwijzen naar een andere arts :
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1832/54K1832001.pdf
15 Wetenschappelijke studies tonen aan dat er zich verscheidene problemen stellen wat betreft de continue sedatie.
Zie bijvoorbeeld: Raus, Kasper; Sterckx, Sigrid & Mortier, Freddy (2011), “Continuous deep sedation at the end of
life and the natural death hypothesis”, Bioethics, vol. 26(6), pp. 329-336. Zie ook Anquinet, L.; Raus, K.; Sterckx,
S.; Deliens, L. & Rietjens, J.A. (2012), “Similarities and differences between continuous sedation until death and
euthanasia: professional caregivers’ attitudes and experiences. A focus group study in Flanders, Belgium”,
Palliative Medicine, vol. 27(6), pp. 553 - 561.
16 Bazan, Ariane; Van de Vijver, Gertrudis; Lemmens, Willem; Rénuart, Noémie; initiatiefnemers, meerdere
ondertekenaars (2015), “Euthanasie bij psychisch lijden: een wankel wettelijk kader en maatschappelijke
ondermijnende gevolgen”, Artsenkrant, 25 september 2015, nr. 2420: p. 42
Zie ook, Bazan, Ariane; Van de Vijver, Gertrudis; Lemmens, Willem; 65 ondertekenaars (2015), “De dood als
therapie?”; De Morgen, 8 december 2015, p. 32.
Vandenberghe, Joris (2015), “Waarom ik ‘stop euthanasie bij psychisch lijden’ niet onderteken”, De Morgen, 9
december 2015, p. 2.
Zie ook Braeckman, Johan; Ravelingien, An; Boudry, Maarten en meer dan 250 ondertekenaars (2015). “Banaliseer
psychisch lijden niet”, De Morgen, 11 december 2015.
17 Raus, Kasper; Sterckx, Sigrid; Desmet, Marc; Devisch, Ignaas; Focquaert, Farah; Haekens, An; Huysmans, Gert;
Lisaerde, Jo; Mullie, Senne; Nys, Herman; Pennings, Guido; Provoost, Veerle; Ravelingien, An; Schotsmans, Paul;
Vandenberghe, Joris; Vanden Berghe, Paul; Van Den Noortgate, Nele; Vanderhaegen, Bert, ”Mogen we nog vragen
stellen”, De Standaard , 15 november 2016, p. 37.
Raus, Kasper; Sterckx, Sigrid; Beyen, Anne; De Lepeleire, Jan; Desmet, Marc; Devisch, Ignaas; Focquaert, Farah;
Ghijsebrechts, Gert; Haekens, An; Huysmans, Gert; Lisaerde, Jo; Mullie, Senne; Provoost, Veerle; Ravelingien, An;
Schotsmans, Paul; Vandenberghe, Joris; Van Den Noortgate, Nele; Vanden Berghe, Paul, Vanderhaegen, Bert, “Komt
nagenoeg iedereen van boven de 70 jaar nu in aanmerking voor euthanasie?”, Knack, 15 november 2016.
Distelmans, Wim, “Zindelijke vragen graag”, De Standaard, 18 november 2017.
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C. Antwoord op de twee eerste vragen
In het voorliggend advies wordt niet ingegaan op het thema van hulp bij zelfdoding: medische
hulp bij zelfdoding wordt momenteel niet wettelijk geregeld. Nochtans wordt ze door de Orde
van Artsen en de Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie (FCEE) gelijkgesteld aan
euthanasie, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Volgens hen moet de arts de patiënt
bijstaan bij het innemen van het dodelijk product en aan diens zijde blijven tot het overlijden
is vastgesteld. Ontegenzeglijk illegaal, aldus de Orde der Artsen en de FCEE, blijft de
voorschrijving van de medicamenten – barbituratensiroop - zonder bijstand van de arts tijdens
het moment van inname.
Binnen het Comité werd besloten om de problematiek van personen die zich niet binnen de
voorwaarden van de Euthanasiewet bevinden, maar toch om hulp bij zelfdoding verzoeken
omdat ze ofwel hun leven voltooid vinden, ofwel levensmoeheid als enig motief hebben, niet
te bespreken. Inderdaad, dit debat is al twintig jaar aanwezig in de Nederlandse samenleving18,
terwijl het in België een opkomend debat is.
a. Vraag 1: Is de juridische basis om euthanasie te verkrijgen een andere basis als
beslist is dat het euthanasieverzoek van de partner kan ingewilligd worden?
In haar mondelinge vraag aan de minister verwees senator Elke Sleurs naar een
gemediatiseerde euthanasiecasus waarbij het ging om de euthanasievraag van een echtpaar.
Het Comité merkt op dat het feit dat het een echtpaar of partners betreft, hier niets ter zake
doet. Elk verzoek is uniek, moet als dusdanig worden onderzocht en moet aan de voorwaarden
van de wet voldoen, zoals dat voor elk euthanasieverzoek geldt. De omstandigheid dat het
een echtpaar of partners betrof, is niet relevant voor het onderzoek van de door de wetgever
bepaalde voorwaarden. Als de situatie van de partner op zich niet beantwoordt aan de
wettelijke vereisten voor euthanasie, dan is er ook geen wettelijke basis voor het inwilligen
van een dergelijk euthanasieverzoek.
Weliswaar heeft het Comité begrip voor de angst van de overblijvende partner om alleen verder
te leven en het psychische lijden dat hiervan het gevolg is, maar deze zijn op zichzelf
onvoldoende om euthanasie te rechtvaardigen.

18 Zie bvb. het debat in het Nederlandse nieuwprogramma Nieuwsuur: http://nos.nl/uitzending/15529nieuwsuur.html.
Zie ook het schrijven van de Nederlandse Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van
Veiligheid en Justitie van 12 oktober 2016 aan de Tweede Kamer van het Nederlandse Parlement over het uitwerken
van een nieuw wettelijk kader voor hulp bij zelfdoding (inclusief euthanasie) aan mensen met een voltooid leven.
Zie
https://rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/12/kabinet-ruimte-voor-hulp-bij-zelfdoding-bij-voltooidleven.
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b. Vraag 2: Wat is de juridische basis om euthanasie te verkrijgen indien de
aanvrager niet-terminaal ziek is?
Er moet aan worden herinnerd dat de wetgever niet de intentie had om het concept van de
terminale fase op te nemen in de Euthanasiewet. De wet voorziet weliswaar bijkomende
voorwaarden indien de arts meent dat het overlijden niet binnen afzienbare termijn zal
plaatsvinden. In dat geval moet hij/zij niet alleen verplicht een tweede arts raadplegen, die
enerzijds de ernstige en ongeneeslijke aard van de medische aandoening moet onderzoeken
en anderzijds zich moet vergewissen van het niet te lenigen karakter van het fysieke of
psychische lijden, maar moet er ook een derde arts tussenkomen, inzage nemen van het
medisch dossier, de patiënt onderzoeken en een advies geven over het aanhoudend,
ondraaglijk en niet te lenigen karakter van het lijden evenals over de kwaliteit van het verzoek,
namelijk het vrijwillig, overwogen en herhaald karakter ervan. Deze arts moet ofwel een
psychiater zijn, ofwel een specialist in de betreffende pathologie, en moet onafhankelijk zijn
ten opzichte van zowel de patiënt als de behandelende arts en de tweede arts. Bovendien moet
er een maand verlopen tussen het schriftelijke euthanasieverzoek en de daad zelf. Met andere
woorden, de wet schrijft niet voor dat de patiënt zich in een terminaal stadium moet bevinden.

Advies nr. 73 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

14

D. Vraag 3: Bestaat er een maatschappelijke
nood om het concept van aanhoudend en
ondraaglijk psychisch lijden dat niet
gelenigd kan worden en dat het gevolg is
van een ernstige en ongeneeslijke, door
ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening,
te verduidelijken?
Het Comité heeft gediscussieerd over de opportuniteit van een advies op basis van de door
senator Elke Sleurs gestelde vraag. Sommige leden waren van mening dat de vraag een kort
antwoord kon krijgen op basis van de Euthanasiewet van 28 mei 2002, zonder dat
noodzakelijkerwijs een debat moet worden gestart dat er volgens hen naar zou neigen de
vormen van lijden te categoriseren of te medicaliseren.
Andere leden meenden dat het nuttig is om vooraf de concepten die in de Euthanasiewet van
28 mei 2002 voorkomen te verhelderen op basis van wat daarover in de wetenschappelijke
literatuur is gepubliceerd. Deze leden achten het belangrijk om de bevindingen van empirische
studies weer te geven over het begrip lijden in de context van euthanasie, over de evolutie van
de frequentie van euthanasie in Vlaanderen en over levensmoeheid. Deze leden menen dat
deze toelichtingen een goed kader vormen voor de daaropvolgende ethische discussie in D.6.

D.1. Verheldering van de concepten lijden, bekwaamheid, diagnosticeerbaarheid en ongeneeslijkheid, levensmoeheid en voltooid leven
a. Lijden
a.1. Voorafgaande opmerking: psychisch lijden versus psychiatrische aandoening
Alvorens in te gaan op het nut van een verduidelijking van het concept psychisch lijden, moet
de aandacht worden gevestigd op een vaak gemaakte fout die erin bestaat dat men psychisch
lijden verwart met psychiatrische ziekte of aandoening. Psychisch lijden kan net zo goed het
gevolg zijn van een somatische pathologie als van een psychiatrische aandoening, net zoals
psychiatrische aandoeningen fysiek lijden kunnen veroorzaken. Men denke bij voorbeeld aan
anorexia nervosa. Men moet dus een duidelijk onderscheid maken tussen medische
aandoening en lijden.
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a.2. Standpunt van de leden die het niet noodzakelijk achten om het concept van psychisch
lijden te verhelderen
Zonder het debat af te wijzen, vrezen sommige leden dat pogingen om psychisch lijden te
definiëren en te categoriseren het debat alleen maar zullen vertroebelen en er uiteindelijk
zouden kunnen toe leiden euthanasie te weigeren aan patiënten met een psychiatrische
aandoening.
Zij herinneren eraan dat fysiek of psychisch lijden een uiterst subjectief gegeven is: in principe
is de patiënt het best geplaatst om het ondraaglijke karakter van zijn/haar lijden te
beoordelen. Echter, dit subjectieve karakter gaat gepaard met een beoordeling, op basis van
kennis en ervaring, door de professionele zorgverstrekkers, de behandelende arts en de
geraadpleegde arts, die onvermijdelijk worden geconfronteerd met deze vraag: is het niet
mogelijk dit lijden te lenigen, een behandeling voor te stellen die het fysiek lijden of de pijn
bestrijdt of het psychisch lijden verlicht?
In de euthanasieaangiften die de Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie (FCEE)
ontvangt, is vaak sprake van zowel fysiek als psychisch lijden, met een overwicht van het
psychisch lijden: terwijl de geneeskunde in veel gevallen een antwoord kan bieden op fysieke
pijn, staat ze vaak machteloos tegenover psychisch lijden zoals wanhoop, afhankelijkheid,
verlies van waardigheid. De Euthanasiewet van 28 mei 2002 voorziet echter een onontbeerlijke
voorwaarde opdat fysiek of psychisch lijden in aanmerking zou worden genomen: de noodzaak
van een oorzakelijk verband tussen de (ernstige en ongeneeslijke) medische aandoening en
het lijden.19
Zij benadrukken dat de drie noodzakelijke voorwaarden (namelijk een weloverwogen
aanvraag, een ernstige en ongeneeslijke medische aandoening, en aanhoudend en ondraaglijk
lijden) met elkaar verstrengeld zijn, zodat men voor elk euthanasieverzoek het verband tussen
die drie noodzakelijke voorwaarden moet onderzoeken.
a.3. Standpunt van de leden die het noodzakelijk achten om het concept van psychisch lijden
te verhelderen
Andere

leden

menen

dat

er

verschillende

redenen

zijn

waarom

een

dringende

maatschappelijke nood bestaat tot verduidelijking van dit concept. Zowel “psychisch lijden”
als “ondraaglijk lijden” kunnen immers verschillende vormen aannemen.
19 Zo leken in het geval van een geïnterneerde persoon - geval dat uitgebreid in de media aan bod is gekomen - de
wettelijke voorwaarden om voor euthanasie in aanmerking te komen niet voldaan, omdat het lijden van de patiënt
het gevolg was van zijn opsluiting en van het feit dat hij geen behoorlijke behandeling kreeg. Zie: La prison face
à
la
demande
d'euthanasie,
Jacqueline
Herremans,
Justice
en
ligne,
http://www.justice-enligne.be/article761.html.
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Deze leden zijn er zich van bewust dat wanneer men concepten als ‘lijden’, ‘psychisch lijden’,
en ‘mentaal lijden’ begint te analyseren, men zich al vrij snel in een conceptueel doolhof
begeeft. In de literatuur vindt men een breed arsenaal aan termen en concepten die verband
houden met psychisch lijden, zonder enige consensus over hoe deze concepten best worden
gedefinieerd of gebruikt. Voorbeelden zijn ‘psychological pain’ (Mee et al. 2006), ‘psychogenic
pain’ (Joffe & Sandler 1967), ‘existential suffering’ (Kissane 2012), ‘psycho-existential
suffering’ (Murata & Morita 2006) en ‘social suffering’ (Bourdieu 1999).
De conceptuele lijn tussen lijden en pijn is vaak flinterdun aangezien beide termen
overlappende en gelijkaardige betekenissen hebben. Er bestaat een algemene tendens om pijn
te linken aan een fysieke ervaring, en om pijn te beschouwen als synoniem voor een onprettige
lichamelijke ervaring. Lijden, daarentegen, wordt vaak begrepen als een breder en meer
samengesteld fenomeen dat, onder andere, fysieke, morele en emotionele dimensies omvat.
Dees en collega’s (2009) deden een review van de belangrijkste literatuur over ‘ondraaglijk
lijden’ (een zeer belangrijk concept in de context van de Euthanasiewet) en zij maakten een
overzicht van de verschillende manieren waarop het concept ‘lijden’ werd gebruikt of
gedefinieerd. Hun classificatie toont mooi aan dat er zeer veel verschillende definities bestaan
die met elkaar gemeen hebben dat ze lijden beschrijven als een breed fenomeen, dat ook
fysieke pijn kan omvatten. Mensen die pijn ervaren kunnen ook lijden, terwijl mensen die lijden
ook pijn kunnen ervaren, maar in beide gevallen is dit niet noodzakelijkerwijze het geval.
Dit brengt ons opnieuw naar de specifieke vraag wat het concept ‘psychisch lijden’ dan wel
kan betekenen. De wetgever heeft het niet gedefinieerd, maar enkel gecontrasteerd met fysiek
lijden. Psychisch lijden is dus niet-fysiek lijden, maar dit vertegenwoordigt nog steeds een heel
breed domein. Immers, psychisch lijden kan het resultaat zijn van een medisch
diagnosticeerbare somatische aandoening of van een medisch diagnosticeerbare
psychiatrische aandoening (bvb. een klinische depressie), maar het kan ook gaan om
lijden dat zijn oorzaak niet kent in enige aantoonbare of diagnosticeerbare (fysieke of
psychiatrische) aandoening of ziekte. Laatstgenoemde vormen van lijden zouden bvb., om
conceptuele helderheid en afbakening na te streven, bestempeld kunnen worden als ‘mentaal’
lijden en deze categorie omvat op haar beurt weer verschillende types van lijden, waaronder
bijvoorbeeld emotioneel, existentieel en spiritueel lijden. Het dient gezegd dat de verschillen
tussen bovengenoemde vormen van lijden deels artificieel zijn, aangezien lijden zelden enkel
fysisch of enkel psychisch of enkel mentaal is. Niettemin kan het nuttig kan zijn om stil te
staan bij deze onderscheidingen om op een heldere manier de vraag te kunnen beantwoorden
wat het concept ‘psychisch lijden’ kan betekenen en wat het betekent in de context van de
Euthanasiewet. De uiteindelijke vraag die zich opdringt is immers of er vormen van psychisch
lijden zijn die geen gerechtvaardigde indicatie vormen voor de uitvoering van een euthanasie.
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De officiële Nederlandse artsenvereniging (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst of KNMG), die een aantal functies vervult die in ons land door de
Orde der Artsen worden uitgevoerd, maakt de volgende terechte bemerking betreffende
euthanasieverzoeken van personen met niet-lichamelijk lijden:
“[H]et beoordelen van de weloverwogenheid van het verzoek, en de uitzichtloosheid
en ondraaglijkheid van het lijden bij deze categorieën patiënten [is] over het algemeen
veel ingewikkelder dan bij patiënten die lijden als gevolg van somatische problemen
en klachten.” (KNMG 2011, p. 7)

b. Oordeelsbekwaamheid
Voor de beoordeling van de weloverwogenheid van een verzoek is vanzelfsprekend een
inschatting nodig van de oordeelsbekwaamheid van de betrokkene. In dit verband dient
opgemerkt dat in sommige gevallen psychisch lijden (bvb. als gevolg van een psychiatrische
aandoening) de oordeelsbekwaamheid van een persoon kan verminderen of ondermijnen. Wat
is de relevantie hiervan in de context van de toepassing van de Euthanasiewet?
Een verlangen hebben om te sterven is een van de indicaties om een depressie te
diagnosticeren volgens het bekende Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM 5) (American Psychiatric Association 2013). Bij depressie kan de doodswens, en het
euthanasieverzoek dat er uit voortvloeit, dus een symptoom zijn van de aandoening eerder
dan een weloverwogen wilsuitdrukking. Dan kan bezwaarlijk sprake zijn van bekwaamheid van
de patiënt om over zijn eigen dood te beslissen.
Depressie leidt weliswaar niet per se tot oordeelsonbekwaamheid, maar indien de
oordeelsbekwaamheid van een persoon twijfelachtig is, vormt dit een duidelijke reden om
euthanasie te weigeren: de Belgische Euthanasiewet vereist het bestaan van een vrijwillig,
overwogen en herhaald verzoek van een handelingsbekwame patiënt. Deze bemerkingen
gelden vanzelfsprekend voor alle patiënten die een euthanasieverzoek formuleren, of ze aan
een psychiatrische aandoening lijden of niet.
Hoewel zelfmoordneigingen en stervensverlangens geassocieerd kunnen worden met
depressie, zijn ze op zichzelf geen bewijs van oordeelsonbekwaamheid. Dit werd,
bijvoorbeeld, erkend door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in een richtlijn over het
omgaan met verzoeken tot hulp bij zelfdoding vanwege patiënten met een psychiatrische
ziekte:
“Suïcidaliteit is niet per definitie een psychopathologisch verschijnsel. Volgens de
commissie is het mogelijk dat in uitzonderlijke gevallen een verzoek om hulp bij
zelfdoding, geuit door een psychiatrische patiënt, het resultaat is van een zorgvuldig
afwegingsproces. Hoewel veel van de door psychiatrische patiënten geuite
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doodswensen een tijdelijk en daarmee voorbijgaand karakter hebben, gaat de
commissie ervan uit dat in sommige gevallen een doodswens een duurzaam karakter
kan krijgen en uiteindelijk aanwezig blijft.” (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
2009, p. 28)
Het is een erkend juridisch en ethisch principe dat men oordeelsbekwaam is tot het tegendeel
bewezen is. Dit principe vormt ook de basis van de hervorming van de beschermingsstatus
van onbekwaam verklaarde personen, zoals ingevoerd door de wet van 17 maart 2013. Deze
wet beoogt de te nemen beschermingsmaatregelen af te stemmen op de bekwaamheid20 van
deze personen met als doel hen zoveel mogelijk te betrekken bij het beslissingsproces of de
besluitvorming. Onderzoek dat werd verricht bij patiënten die lijden aan psychiatrische
aandoeningen toont aan dat ze in staat zijn betrouwbare oordelen te vormen over hun
persoonlijke levenskwaliteit (Baumstarck et al. 2013) en toont ook aan dat, ondanks het feit
dat de oordeelsbekwaamheid van deze personen soms gecompromitteerd kan zijn, dit niet
noodzakelijkerwijze altijd het geval is (Grisso & Appelbaum 1995). Bovendien is
oordeelsbekwaamheid taak-specifiek. Of een persoon al dan niet oordeelsbekwaam is, moet
geval per geval bekeken worden. Iemand kan bekwaam zijn om bepaalde beslissingen te
nemen en terzelfdertijd niet bekwaam zijn om andere beslissingen te nemen. Er is derhalve
geen gegronde reden om aan te nemen dat personen met een psychiatrische aandoening
noodzakelijkerwijze onbekwaam of minder bekwaam zijn voor het nemen van beslissingen.21

c. Diagnosticeren van een ernstige en ongeneeslijke medische aandoening
Hoewel de term als zodanig niet wordt vermeld in art. 3(1) van de Euthanasiewet, is
diagnosticeerbaarheid een belangrijk criterium, aangezien men slechts geldig om euthanasie
kan verzoeken wanneer het lijden het gevolg is van een ziekte (of ongeval), maar niet wanneer
het lijden niet wordt veroorzaakt door ziekte (of ongeval). Men zou zich in dit verband de
vraag kunnen stellen welke de (in het kader van de Euthanasiewet) relevante verschillen zijn
tussen lijden ten gevolge van een diagnosticeerbare ziekte en lijden zonder diagnosticeerbare
ziekte. Deze vraag roept automatisch de vraag op waar het domein van de geneeskunde en
medische expertise stopt, en dus ook de vraag waar de rol van de arts stopt of zou moeten
stoppen.
Men kan stellen dat geneeskunde zich bezig houdt met ziekten en medische aandoeningen en
dat bijgevolg lijden waarbij geen diagnosticeerbare (fysieke of psychiatrische) ziekte of
aandoening aanwezig is buiten de geneeskunde valt. Patiënten die psychisch lijden ervaren

20 Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, art. 39, e): “bekwaamheid: de bevoegdheid om
rechten en plichten zelf en zelfstandig uit te oefenen.”
21 Zie ook de argumenten hieromtrent van Schuklenk en van de Vathorst (2015).
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zonder diagnosticeerbare ziekte of van wie het lijden niet wordt veroorzaakt door ziekte, en
die om euthanasie verzoeken zijn volgens dit argument dus niet gebaat bij een medische
oplossing voor hun probleem, maar moeten hulp krijgen van andere personen dan artsen (bvb.
een sociaal assistent, een psycholoog, een aalmoezenier, een moreel consulent, of anderen)
om hun lijden te verlichten. Volgens sommigen resulteert het uitbreiden van het medische
domein naar lijden dat niet (of niet hoofdzakelijk) voortvloeit uit ziekte, in een overdreven en
onwenselijke medicalisering (Szasz 2007). We zullen verder terugkomen op deze kwestie in
de ethische discussie.
Verder dient nog te worden opgemerkt dat medische aandoeningen vaak objectief kunnen
worden gediagnosticeerd door middel van, bvb., klinische observatie, medische beeldvorming,
bloedonderzoeken, etc., terwijl het beoordelen van lijden in de afwezigheid van een ziekte of
aandoening louter subjectief blijft.22 We moeten ons er echter van bewust zijn dat wat
gediagnosticeerd wordt de ziekte is en niet het lijden. Lijden (of het nu fysiek dan wel psychisch
van aard is) is niet objectief vast te stellen of te meten; de diagnose betreft de vaststelling van
de aanwezigheid van een ziekte of aandoening.
Enkel lijden dat (onder andere) voldoet aan de voorwaarde dat het “het gevolg is van een
ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening” (art. 3(1)), kan een
wettelijke grond vormen voor euthanasie. De beoordeling van de significantie van de band
tussen een diagnosticeerbare ziekte en het ondraaglijk lijden vormt dus onverminderd de
grond om een euthanasievraag positief te beantwoorden in hoofde van de arts.
Volgens sommige experten bestaat er een belangrijk en zelfs fundamenteel onderscheid
tussen diagnosticeerbare somatische ziektes en diverse psychiatrische aandoeningen waar
weliswaar een objectieve diagnose voorhanden kan zijn, maar waar de specifieke aard van de
therapeutische relatie tussen arts en patiënt de nood doet gevoelen aan een bijzondere
zorgvuldigheid in hoofde van de arts om te besluiten dat een euthanasievraag positief kan
worden beantwoord. In ons land vragen sommige psychiaters, maar ook sommige artsen met
een andere expertise en sommige ethici zich af of er wel voldoende wettelijke grendels zijn
ingebouwd in de huidige wetgeving om te vermijden dat te snel een euthanasievraag wordt
gehonoreerd omwille van ondraaglijk lijden op basis van een psychiatrische aandoening.23
Art. 3(1) van de Euthanasiewet bepaalt dat de aandoening waaraan de patiënt lijdt ernstig en
ongeneeslijk moet zijn. Euthanasie voor niet-fysiek lijden zonder diagnosticeerbare

22 Het meest gebruikte middel om mentale aandoeningen te diagnosticeren is het Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders (American Psychiatric Association 2013). Dit boek is reeds uitvoerig bekritiseerd omdat het,
ondanks zijn schijn van objectiviteit, toch veel ruimte laat voor subjectiviteit en interpretatie (Greenberg 2013),
o.a. omdat de diagnostische criteria voor bepaalde aandoeningen uiterst vaag zijn.
23 Zie bvb. Claes et al. 2015, een brief aan de hoofdredacteur van het tijdschrift BMJ Open, waarin een studie werd
gepubliceerd van 100 euthanasieverzoeken van psychiatrische patiënten in België (Thienpont et al. 2015).
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aandoening wordt door sommige commentatoren verworpen op grond van het argument dat
het bij dit soort lijden onmogelijk is om ongeneeslijkheid vast te stellen. Kelly & McLoughlin
(2002) stellen dat dit reeds zeer moeilijk is bij lijden ten gevolge van een diagnosticeerbare
psychiatrische aandoening:
“Het blijft ontzettend moeilijk om bij een individuele patiënt te voorspellen of een
therapie een vroege respons, een uitgestelde respons of geen respons zal opleveren
[...]. Het is onmogelijk te voorspellen bij welke patiënten een spontane remissie zal
optreden en wanneer dit zal gebeuren. Deze onzekerheden zijn in de psychiatrie veel
meer uitgesproken dan in de medische praktijk, zodat het in feite onmogelijk is om
een psychiatrische aandoening te omschrijven als ongeneeslijk." (Kelly and
McLoughlin 2002, p. 279, vertaling)24
Hetzelfde zou mogelijks kunnen worden gezegd over psychisch lijden zonder een
diagnosticeerbare aandoening, en dat zou dan kunnen gelden als argument tegen euthanasie
voor dit soort lijden. Voor fysieke aandoeningen zal het vaak gemakkelijker zijn om te bepalen
wanneer zij ongeneeslijk zijn, ofwel omdat alle behandelopties uitgeput zijn, ofwel omdat de
prognose van een patiënt zo slecht is dat een nieuwe behandeling onvoldoende tijd zou
hebben om effectief te werken. Voor psychisch lijden is er meestal een veel breder arsenaal
aan behandelingen en kan bovendien, zoals opgemerkt door Kelly & McLoughlin, nooit met
zekerheid worden uitgesloten dat het lijden spontaan verlicht wordt. Dit is des te meer zo
omdat psychiatrische patiënten in de overgrote meerderheid van de gevallen niet-terminaal
zijn en de evolutie van hun aandoening over langere termijn vaak moeilijk in te schatten valt.
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft een richtlijn ontworpen25 over hoe
om te gaan met verzoeken vanwege psychiatrische patiënten om hulp bij zelfdoding. Een van
de centrale vragen is wanneer een psychiater kan stellen dat de behandelmogelijkheden zijn
uitgeput en de aandoening dus ongeneeslijk is. De Commissie Hulp bij Zelfdoding van de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie stelt hierover het volgende:
“Uitgangspunt is dat alle volgens medisch-wetenschappelijk inzicht bij deze patiënt in
aanmerking komende behandelmogelijkheden zijn toegepast en ineffectief zijn
gebleken. […] [Hier volgen] enkele algemene richtlijnen die de psychiater bij zijn
beoordeling kan betrekken. Een patiënt kan volgens de commissie pas als
onbehandelbaar

worden

beschouwd

als

de

volgende

interventies

zijn

uitgeprobeerd:

24 Originele versie: “In the case of an individual patient, it remains extremely difficult to predict whether therapy will
produce an early response, a delayed response or no response […]. It is impossible to predict which patients will
undergo spontaneous remission and when this will happen. These uncertainties are far more pronounced in
psychiatric practice than in medical practice, to the extent that it is essentially impossible to describe any
psychiatric illness as incurable.”
25 De NVvP heeft deze richtlijn opgesteld uitgaande van de bestaande praktijken en wetenschappelijke literatuur
betreffende behandeling en in functie van de Nederlandse wetgeving ter zake.
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• alle geïndiceerde reguliere biologische behandelingen;
• alle geïndiceerde psychotherapeutische behandelingen;
• sociale interventies die het lijden draaglijker kunnen maken.
De behandelaar dient hierbij in elk geval uit te gaan van de richtlijnen en
consensusdocumenten die de beroepsvereniging heeft vastgesteld. De behandelingen
zelf moeten binnen de state of the art vallen. Bij een patiënt met een depressieve
stoornis bijvoorbeeld zal de biologische behandeling in elk geval moeten hebben
omvat: een modern antidepressivum, een tricyclisch antidepressivum met controle
van bloedspiegels, een augmentatiestrategie zoals met lithium, een klassieke
monoamineoxidaseremmer en elektroconvulsietherapie. [...] Verder zal hij bij een
depressieve patiënt moeten nagaan of reguliere vormen van psychotherapie, zoals
interpersoonlijke therapie, cognitieve (gedrags)therapie of, indien geïndiceerd,
andere therapievormen, zijn toegepast door een gekwalificeerde therapeut.”26
(nadruk toegevoegd)
De vraag stelt zich welke conclusies de arts al dan niet kan trekken betreffende de
ongeneeslijkheid van de aandoening indien de patiënt behandelingen weigert. Wij zullen
uitvoerig ingaan op deze vraag in de ethische discussie.

d.

Levensmoeheid en voltooid leven

Sommigen gebruiken de termen ‘levensmoeheid’ en ‘voltooid leven’ als synoniemen. De vraag
is: bestaat er een verschil tussen beide? Men kan levensmoe zijn zowel in de aan- als in de
afwezigheid van een ziekte. Zo ook kan men zijn leven als voltooid beschouwen eveneens in
de aan- of in de afwezigheid van een ziekte. Wat is dus het verschil tussen levensmoeheid en
voltooid leven? In Nederland heeft men het vaak over ‘voltooid leven’ omdat het ook de titel
was van de adviescommissie voorgezeten door prof. Schnabel. Maar wat is het verschil tussen
beide?
In België
In een artikel gepubliceerd in 2016 in het Tijdschrift voor Geneeskunde vertrekken een aantal
Vlaamse experten uit de Werkgroep ‘Palliatieve zorg en Geriatrie’ van de Federatie Palliatieve
Zorg Vlaanderen van de duidelijke definitie van levensmoeheid van Evelien Delbeke (Van Den
Noortgate et al. 2016). Zij omschrijft levensmoeheid als “psychisch lijden van een persoon die
door (een combinatie van) medische en/of niet-medische factoren geen of slechts gebrekkige

26 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Commissie Hulp bij Zelfdoding (2009), Richtlijn omgaan met het verzoek
om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis, pp. 37-38.
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levenskwaliteit (meer) ervaart en als gevolg daarvan de dood boven het leven verkiest” 27. De
aanwezigheid van lijden is een noodzakelijk kenmerk van levensmoeheid volgens deze
definitie (Van Den Noortgate et al. 2016, p.146). Tevens volgt eruit dat levensmoeheid ook
kan voorkomen bij afwezigheid van medische factoren.
In Nederland
De Nederlandse Regionale Toetsingscommissies Euthanasie noteren in hun Code of Practice
(april 2015) het volgende :
“Zoals uit de wetgeschiedenis blijkt, wordt met “klaar met leven” gedoeld op de situatie
van mensen die veelal op hoge leeftijd zijn en die, zonder dat zij overigens in medisch
opzicht een met ernstig lijden gepaard gaande ziekte of aandoening hebben, voor
zichzelf hebben vastgesteld dat voor hen de waarde van het leven zodanig is
afgenomen dat zij de dood verkiezen boven verder leven.”28
De Nederlandse adviescommissie “voltooid leven” (Schnabel) verwijst naar de omschrijving
gegeven door de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE):
“In een ten behoeve van de adviescommissie opgesteld rapport wordt door de NVVE
benadrukt dat de term ‘voltooid leven’ zich niet in een definitie laat vatten” .29
”Het is een existentieel lijden, zonder noodzakelijke medische grondslag, waarbij
de persoon de situatie als uitzichtloos ervaart en er geen passende alternatieve
behandelmogelijkheden meer zijn. De mensen die een voltooid leven ervaren zijn
doorgaans niet meer bij machte om zich te groeperen, organiseren, en voor
zichzelf op te komen. De mens die dit veelal betreft is op hoge leeftijd, is onthecht,
leeft geïsoleerd, is aan huis gekluisterd, zicht en gehoor zijn slecht en (men) wacht
enkel nog op de dood.”30
Andere betrokkenen en andere experten gebruiken echter andere definities en andere
begrippen. De Nederlandse Adviescommissie “voltooid leven” besluit daarom dat
“het begrip ‘voltooid leven’ een verzamelbegrip is dat zowel gebruikt wordt voor de
situatie waarin alles is gebeurd en gedaan en waarin het leven in tevredenheid kan

27 Delbeke, E. “Hulp bij zelfdoding en levensmoeheid” In: “Juridische aspecten van zorgverlening aan het
levenseinde”. Mortsel: Uitgeverij Intersentia, 2012: 395-411, p. 398.
28 Regionale
Toetsingscommissies
Euthanasie,
“Code
of
Practice”,
Den
Haag,
april
https://www.euthanasiecommissie.nl/de-toetsingscommissies/uitspraken/brochures/brochures/code-ofpractice/1/code-of-practice, p. 31.

2015

29 Adviescommissie voltooid leven. “Voltooid leven. Over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid
achten”,
Den
Haag,
januari
2016,
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-eneuthanasie/documenten/rapporten/2016/02/04/rapport-adviescommissie-voltooid-leven, p. 30.
30 Dit is een citaat uit het Rapport Voltooid leven, de ervaring. Een analyse van de rapportages van het NVVE
Adviescentrum, NVVE 17 juli 2015 (p. 4) dat vermeld staat in het Rapport van de Adviescommissie voltooid leven,
“Voltooid leven. Over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten”, Den Haag, januari 2016,, p.
30.
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worden afgesloten (niet noodzakelijk door zelfdoding of hulp daarbij), als voor de
situatie waarin het leven zo veel problemen heeft opgeleverd dat men er een afkeer
van heeft gekregen en niet meer verder wil.”31
“Het gaat om mensen die veelal op leeftijd zijn die naar hun eigen oordeel geen
levensperspectief meer hebben en die als gevolg daarvan een persisterende, actieve
doodswens ontwikkeld hebben”.32
In oktober 2016 is er op het rapportbesluit van deze Adviescommissie een kabinetsreactie33
van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevr. Schippers, en van dhr. Van der
Steur, minister van Veiligheid en Justitie, gevolgd. In hun brief is sprake van het voorzien van
een apart wettelijk kader voor hulp bij zelfdoding “voor de groep mensen die hun leven als
voltooid beschouwt, maar niet lijdt aan een stapeling van ouderdomsklachten, of bij wie
helemaal geen sprake is van lijden met een medische grondslag, maar wel van uitzichtloos en
ondraaglijk lijden aan het leven en daarmee een actieve wens tot sterven heeft” (kabinetsbrief
p. 4). Het gaat om mensen die “hun leven als voltooid beschouwen, omdat zij lijden ten gevolge
van bijvoorbeeld het verlies van partner en dierbaren, verlies van zinvolle contacten, door
vermoeidheid en apathie zonder dat daarvoor een medische grondslag is aan te wijzen”.
(kabinetsbrief p. 5) “Er zijn in deze groep ook mensen die vinden dat het voor hen genoeg is
geweest en voor wie iedere dag een dag is waarop ze wachten op de dood” (kabinetsbrief p. 5).
Els van Wijngaarden concludeert in haar doctoraal proefschrift over ‘Klaar met het leven, een
studie naar de geleefde ervaring van ouderen die hun leven als voltooid beschouwen en
verlangen naar de dood’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht (van Wijngaarden
2016b), onder meer dat de drie termen34 voltooid leven, levensmoeheid en lijden aan het leven
alle drie beperkingen hebben. In de Engelstalige samenvatting van haar proefschrift omschrijft
zij haar besluit als volgt:
“Als een van de laatste punten evalueren we de begrippen ‘voltooid leven’,
‘levensmoeheid’ en ‘lijden aan het leven’. Deze drie termen slagen er niet in om het
fenomeen waarnaar ze verwijzen te beschrijven. Eerst en vooral omdat onze studie
heeft aangetoond dat een zogenaamd voltooid leven helemaal niet gaat over iets dat
‘vervuld’ of ‘afgerond’ is, maar een existentieel lijden uitdrukt. De term ‘voltooid
leven’ suggereert trouwens een duidelijk in de tijd afgebakende - [het gaat over een
moment in de tijd] -, definitieve en weloverwogen beslissing dat het leven ‘voorbij’ is,
alsof de patiënt heeft beslist dat het ‘af’ is. Maar in het echte leven bleken allerlei
31 Adviescommissie voltooid leven. “Voltooid leven. Over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid
achten”,
Den
Haag,
januari
2016,
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-eneuthanasie/documenten/rapporten/2016/02/04/rapport-adviescommissie-voltooid-leven, p. 33.
32 Ibidem, p. 34.
33 Zie
https://rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/12/kabinet-ruimte-voor-hulp-bij-zelfdoding-bij-voltooidleven.
34 In de algemene inleiding van haar proefschrift, geeft zij een overzicht van de definities van 19 termen zoals
‘tiredness of life’, ‘suffering from life’, ‘completed life’ (zie 1.4. Defining the terms).
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dubbelzinnige en tegenstrijdige gevoelens te sluimeren. Het beslissingsproces wordt
daarom beter omschreven als een constant dilemma.
Tot slot negeert de term eenvoudigweg het feit dat iemand nog voortleeft. Minstens
op biologisch gebied is het leven nog niet voltooid. Maar ook op biografisch vlak is het
nog niet afgelopen. Ouderen ‘werken’ zelfs heel bewust aan hun eigen biografie.
Bijvoorbeeld door een actieve inzet in het politieke debat over voltooid leven bij
ouderen, door mee te doen aan ons onderzoek en door hun dood en begrafenis te
organiseren zoals ze het zelf verkiezen. Hun zelf-geregisseerde dood lijkt niet alleen
een manier om opnieuw controle te hebben over hun leven, maar ook om te ‘werken
aan’ een coherent einde van hun biografie. Daarnaast ‘werken’ ze ook op een meer
onbewust niveau aan hun biografie, bijvoorbeeld door nog een vakantie te plannen,
te kiezen voor een knieoperatie of door te verhuizen. In het echte leven bestaat er niet
zoiets als een verhaal dat van tevoren te regelen is. Het is eerder een halfslachtige
poging om vooraf een zeker biografisch einde vast te leggen, omdat mensen vrezen
hun identiteit te verliezen. Alles samen genomen kunnen we besluiten dat ‘voltooid
leven’ een eufemisme is, een indirecte term met een montere klank, maar die verwijst
naar een ervaring die patiënten vaak heel onaangenaam vinden. Er is een grote
inconsistentie tussen de betekenis van de term en de ervaring waarnaar deze verwijst.
De term kan worden beschouwd als een kader, een beeld of een metafoor die geen
afspiegeling is van wat mensen echt doormaken [of beleven]. Het gebruik van de
uitdrukking ‘voltooid leven’ is niet alleen ongeschikt en verwarrend. Het geeft in
wezen maar beperkt de geleefde ervaringen weer waarnaar de term verwijst." (p.
276-277, vertaling)35
De visie van de Nederlandse artsenfederatie KNMG sluit hierbij aan:

35 Originele versie: “We conclude by evaluating the terms ‘completed life’, ‘tiredness of life’ and ‘suffering from life’.
All these terms fall short in describing the phenomenon at stake. Most importantly, our study has shown that a
so-called completed life is not at all about ‘fulfilment’ or ‘completeness’; instead it is about existential suffering.
Besides, the term completed life suggests a firm and well-established decision – clearly marked in time – that life
is ‘over’, as if one has decided that ‘it is done’. However, in real life all kinds of ambiguities and ambivalences
appeared to be present. The decision-making process is better characterized as a constant dilemma.
Finally, the term simply ignores the fact that someone is still living on. At least at a biological level, life is not
completed yet. But also on the biographical level, life has not stopped yet. Actually, the older people ‘work on’
their own biography very consciously: for example, by active engagement in the political debate on completed life
in old age; by joining our research project; and by organizing their death and their funeral in a way they personally
prefer. The self-directed death seems not only a way to regain control, but also a way to ‘work on’ a coherent end
of their biography. Besides, they also ‘work on’ their biography much more unconsciously, for example by planning
another holiday; by opting for a knee surgery; or by moving to another place of residence. In real life, there is no
such thing as narrative foreclosure, but rather an ambiguous attempt to foreclose a certain biographical end in
which people fear to lose their identity. All in all, we conclude that completed life is a euphemism, an indirect
phrase with a pleasant sound, used to refer to an experience that is often felt as highly unpleasant. There is a
considerable inconsistency between the meaning of the term and the meaning of the experience it refers to. The
term can be seen as a frame, an image or metaphor that does not resonate with people’s lived experience. Using
the term completed life might not only be inadequate and confusing. Fundamentally, it might be a reduction of
the lived experiences to which the term refers.”

Advies nr. 73 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

25

“Het begrip ‘voltooid leven’ heeft in het maatschappelijk debat een positieve
connotatie. In de praktijk zal het echter vooral gaan om kwetsbare mensen die
eenzaamheid en verlies van zingeving ervaren. Het gaat hier om complexe en
tragische problematiek waarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan.”36

D.2. Empirische studies over het begrip lijden in de context van
euthanasie
Wij zullen eerst een aantal empirische studies bespreken over de opvattingen van artsen,
verpleegkundigen en leken over de kwestie van de aanvaardbaarheid van euthanasie naar
gelang het lijden37 lichamelijk dan wel niet-lichamelijk is.
Onderzoek toont aan dat vele artsen en verpleegkundigen, maar ook een merendeel van nietmedici, euthanasie gerechtvaardigd vinden in gevallen waarbij sprake is van pijn en lichamelijk
lijden (zie bvb. Cohen et al. 2006; Inghelbrecht et al. 2009). Met betrekking tot de specifieke
kwestie van de aanvaardbaarheid van euthanasie voor niet-lichamelijk lijden, werd in 2006 een
studie verricht door Bert Broeckaert en collega’s, die trachtten de attitudes van Vlaamse
palliatieve artsen betreffende euthanasie en geassisteerde zelfmoord in kaart te brengen
(Broeckaert et al. 2009). Op de stelling: “Het toepassingsgebied van de Euthanasiewet moet
beperkt worden tot euthanasie wegens ondraaglijk fysiek lijden”38, antwoordde 55% van de
147 respondenten dat ze niet akkoord waren en 26% dat ze akkoord waren (19% onthield zich).
Met andere woorden, 55% van die Vlaamse palliatieve artsen vond in 2006 dat de wet niet
beperkt mag worden tot ondraaglijk lichamelijk lijden.
Uit een studie bij Nederlandse huisartsen verricht door Donald van Tol en collega’s werden de
volgende conclusies getrokken:
“De meeste artsen zijn slechts bereid om het lijden van een patiënt als 'ondraaglijk‘
te classificeren als dit lijden rechtstreeks verband houdt met onbehandelbare en reële
pijn of lichamelijke symptomen. Maar in die gevallen waar de patiënt geen
lichamelijke symptomen vertoonde en leed aan een combinatie van onomkeerbaar
functioneel verlies en een vorm van 'existentieel’ lijden bleken de artsen er sterk
uiteenlopende beoordelingen van lijden op na te houden. Hoewel sommige artsen
(17%) volhouden dat lichamelijke symptomen een noodzakelijke voorwaarde zijn voor
'ondraaglijk lijden’, is een meerderheid bereid om nu en dan een uitzondering hierop
36 KNMG, Nieuws 29 maart 2017, zie https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/knmg-voltooidleven-wens-invoelbaar-maar-regeling-onwenselijk.htm
37 De auteurs van de studies gebruiken zelf de termen lichamelijk lijden, psychisch lijden, …, en niet ‘lichamelijke
ziekte’, ‘psychische ziekte’, … Bij de bespreking van deze studies in dit deel van het advies, wordt de terminologie
van de onderzoekers overgenomen.
38 Originele versie: “The scope of the law on euthanasia should be limited to euthanasia on the basis of unbearable
physical suffering”.
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te maken. Wanneer en in welk geval een individuele arts een uitzondering zal maken,
is heel onvoorspelbaar.” (van Tol et al. 2010, p. 166, vertaling39)
In de literatuur over opvattingen over de aanvaardbaarheid van euthanasie wordt doorgaans
een onderscheid gemaakt tussen enerzijds paradigmatische of standaardgevallen (gevallen
die het minst controversieel worden geacht door zowel clinici als het brede publiek), nl.
patiënten met pijn en ernstige lichamelijke symptomen, en anderzijds niet-paradigmatische
of grensgevallen. In de studie van van Tol en collega’s werden de volgende nietparadigmatische elementen verwerkt in vignettes (beschrijvingen van situaties van fictieve
personen) om de visies van huisartsen hierover na te gaan: vrees voor toekomstige aftakeling;
verregaande afhankelijkheid; verlies van waardigheid; verlies van persoonlijke integriteit
(dementie in een vroegtijdig stadium); levensmoeheid; en het zichzelf beschouwen als een last
voor familie en/of vrienden. In al deze gevallen bleek uit de beschrijving van de case dat er
ofwel geen lichamelijke symptomen waren, ofwel dat die onder controle waren. Op de vraag
“bent u overtuigd dat dit een geval van ondraaglijk lijden is?” antwoordde 99% van de artsen
bevestigend in het geval van de ‘standaardcase’ (54-jarige vrouw met ongeneeslijke
gemetastaseerde borstkanker, ernstige pijn, misselijkheid, bedlegerigheid, etc.). Voor het
geval van verregaande afhankelijkheid 49%; verlies van waardigheid 48%; het zichzelf
beschouwen als een last voor familie en/of vrienden 35%; vrees voor toekomstige aftakeling
28%; levensmoeheid 18%; en verlies van persoonlijke integriteit (dementie in een vroegtijdig
stadium) 2% (van Tol et al. 2010, p. 168). De onderzoekers stellen op basis van deze cijfers
de volgende analyse voor:
“De enige uitzondering waarbij sommige artsen minder terughoudend dan de wet
lijken te zijn, zijn de gevallen van levensmoeheid. In dat geval was er geen medisch
geclassificeerde diagnose, wat de mogelijkheid van wettelijke euthanasie uitsluit.
Toch beschouwde bijna 1 op de 5 respondenten in dat geval het lijden van de patiënt
als ondraaglijk en was bereid om het verzoek van de patiënt in te willigen. Dit kan
ofwel betekenen dat sommige artsen de regels hieromtrent niet kennen ofwel dat ze
er niet mee akkoord gaan.” (van Tol et al. 2010, p. 171, vertaling40)
Zij trekken de volgende conclusie uit hun onderzoek:
“Dit zal zowel de voor- als tegenstanders van euthanasie verontrusten. De

39 Originele versie: “Most doctors are only inclined to classify a patient's suffering as ‘unbearable’ when suffering is
directly related to untreatable and actual pain or physical symptoms. Doctors’ judgment of suffering varied
strongly in cases in which physical symptoms are absent and a patient suffers from a combination of irreversible
functional loss and ‘existential’ kinds of suffering. Although some doctors (17%) stick to the idea that physical
symptoms are a necessary condition for ‘unbearable suffering’, a majority is willing to occasionally make an
exception. When and for which case an individual doctor will make such an exception, is highly unpredictable”.
40 Originele versie: “The only exception in which some doctors seem to be less restrained than the law is the ‘tired of
living’ case. In this case a medically classified diagnosis was absent, which excludes the possibility of lawful
euthanasia. Yet almost 1 out of 5 respondents considered the patient's suffering in this case to be unbearable and
would be willing to grant the patient's request. This could either mean that some doctors do not know the rulings
on this point or that they do not agree with it ”.
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voorstanders kunnen beklemtonen dat sommige patiënten misschien ondraaglijk
moeten lijden eenvoudigweg omdat ze hun verzoek hebben gericht tot de ‘verkeerde’
arts. Tegenstanders van euthanasie, anderzijds, kunnen benadrukken dat de praktijk
hierdoor op een hellend vlak raakt: als alle grensgevallen van ondraaglijk lijden
zouden aanleiding geven tot de inwilliging van het verzoek van de patiënt, kan het
aantal euthanasiegevallen aanzienlijk toenemen. Waarover beide groepen het eens
zullen zijn, is dat de afbakening van het begrip ‘ondraaglijk lijden’ de achilleshiel van
de Nederlandse euthanasie is en voortdurende opvolging vraagt.” (van Tol et al. 2010,
p. 172, vertaling41)42

D.3. Evolutie van het aantal euthanasieaangiften
Sinds de vankrachtwording van de wet van 28 mei 2002 en de verplichting tot aangifte van
uitgevoerde euthanasie is een toename van het aantal euthanasieaangiften vastgesteld.
Op te merken is dat er telkenmale een groot verschil is tussen het aantal Nederlandstalige en
Franstalige euthanasieaangiften.

Bron : Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, « Zevende verslag aan de
wetgevende kamers, jaren 2014-2015 », 2016, p. 14.
41 Originele versie: “This will concern both advocates and critics of euthanasia. Advocates might stress that some
patients now may have to endure the unbearable possibly only because they addressed their request to the “wrong”
doctor. Opponents of euthanasia on the other hand might stress the possibility of a slippery slope: if all boundary
cases of unbearable suffering would lead to honoring the patients request, the amount of euthanasia cases may
rise significantly. What both sides will agree upon is that the issue where to draw the borderlines of ‘unbearable
suffering’ is the Achilles heel of Dutch euthanasia practice and thus deserves ongoing attention.”
42 Zie ook een recentere studie (op basis van een grootschalige survey bij Nederlandse huisartsen, artsen
gespecialiseerd in ouderenzorg, en klinische specialisten) die sterk gelijkaardige resultaten opleverde: Bolt et al.
(2015).
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In de verslagen van de Federale controle- en evaluatiecommissie Euthanasie (FCEE) - in het
bijzonder in het zevende verslag43 - wordt meer informatie verstrekt over de verschillende
categorieën van ernstige en ongeneeslijke aandoeningen die aan de basis liggen van de
gerapporteerde euthanasieverzoeken.

D.4. Empirische studies in Vlaanderen naar de evolutie van de frequentie
van euthanasie
Uit recent empirisch onderzoek van de onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde
(associatieonderzoeksgroep UGent-VUB) blijkt dat, tussen 2007 en 2013, de prevalentie van
euthanasie toegenomen is in alle patiëntengroepen en in alle zorgsettings (zie lager tabel 1)
(Dierickx

et

al.

2015).

Er

was

een

significante

stijging

van

zowel

het

aantal

euthanasieverzoeken (van 3,4% van de overlijdens in 2007 tot 5,9% van de overlijdens in 2013)
als het percentage van ingewilligde verzoeken (van 55,4% tot 76,7%). Het percentage
overlijdens door euthanasie is gestegen van 1,9 % in 2007 tot 4,6 % in 2013 (volgens de
verslagen van het FCEE betreft het een stijging, op het niveau van gans België, van een
gemiddelde van 0,44% voor de periode 2006-2007 naar 1,7% voor 201344).
De toename van euthanasieverzoeken is het grootst in de groep van personen van 80 jaar en
ouder, met een diploma hoger onderwijs, of met een diagnose van een cardiovasculaire
aandoening. De toename van ingewilligde verzoeken is het grootst voor vrouwen, 80-plussers,
mensen met een lage scholingsgraad, en mensen die overlijden in woon- en zorgcentra. In de
praktijk komen die variabelen vaak voor bij dezelfde patiënten. Met betrekking tot de
specifieke kwestie van euthanasie en psychisch lijden die in dit deel van het advies aan de orde
is, dient de aandacht te worden gevestigd op de duidelijke stijging van het aantal ingewilligde
euthanasieverzoeken voor ‘other disease’, een categorie die ook psychisch lijden omvat.
De belangrijkste redenen om geen euthanasie uit te voeren, waren dat de patiënt reeds
overleden was, zijn/haar verzoek introk, of dat niet was voldaan aan de wettelijke vereisten.
Het percentage van gevallen waarbij de arts verklaarde een verzoek te hebben geweigerd
omwille van redenen extern aan de patiënt (een restrictief beleid van de zorginstelling,
persoonlijke bezwaren, of vrees voor juridische consequenties) daalde scherp (van 23,4% in
2007 naar 2% in 2013).
Sommige leden menen dat het van groot belang is om deze bespreking te kaderen binnen de
meest recente wetenschappelijke gegevens over de (evolutie van) de frequentie van euthanasie

43 Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, « Zevende verslag aan de wetgevende kamers, jaren 20142015 », 2016, 64 p., http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/fcee-euthanasie-verslag-2016.
44 Het zevende verslag 2014-2015 van de FCEE vermeldt 1,8 % in 2014 en in 2015 (p. 19).
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en de trends op het vlak van de inwilliging door artsen van euthanasieverzoeken. Dit enerzijds
omwille van het feit dat deze gegevens in een aantal opzichten significante verschillen
vertonen met de gegevens van de Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie (FCEE),
en anderzijds omdat uit deze gegevens blijkt dat er nood is aan een debat over de interpretatie
van de Euthanasiewet.
Andere leden merken op dat het protocol voor de studies naar de frequentie van medische
levenseindebeslissingen het mogelijk maakt te stellen dat de notie euthanasie, zoals
opgenomen in de aan de artsen gerichte vragenlijst, heel wat breder is dan de wettelijke
definitie van de wet van 28 mei 2002, namelijk het verstrekken van medicamenten met de
intentie van de artsen om de dood sneller te doen intreden, zonder dat duidelijk is wat precies
wordt verstaan onder het versnellen van de dood en wat de toegediende medicamenten zijn.
Zij willen dat deze studies zich zouden beroepen op de wettelijke definitie van euthanasie.
De leden die de relevantie van deze studies benadrukken, zijn van oordeel dat de
frequentiestudies wel degelijk aantonen dat er een grote kloof bestaat tussen de
gerapporteerde

euthanasiepraktijk

en

de

reële

euthanasiepraktijk.

De

lagere

euthanasiefrequentie in Franstalig België trekt het landelijke cijfer weliswaar naar beneden, en
frequentiestudies zijn natuurlijk altijd schattingen (het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
studie geeft minimum 3% aan). Maar, nog altijd volgens deze leden, ook dan is de conclusie
dus nog steeds dat één op drie euthanasiegevallen niet wordt gerapporteerd.

Advies nr. 73 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

30

Table 1. Euthanasia Requests and Granted Requests in Flanders, Belgium in 2007 and 2013 a
% of deaths with euthanasia request
% dying with
euthanasia
2007 2013
2013 vs 2007
2007
2013
Biv.
Relative risk
P Valueb
(95% CI)c
Overall
3.4
5.9
<.001
1.7 (1.4-2.1)
1.9
4.6
Sex
Male
3.6
5.9
.001
1.6 (1.2-2.2)
Female
3.2
6.0
<.001
1.9 (1.4-2.5)
Age
1-64
6.4
8.2
.23
1.3 (0.9-1.8)
65-79
4.0
7.5
<.001
1.9 (1.4-2.6)
80 or older
2.0
4.6
<.001
2.2 (1.5-3.3)
Educational attainment
None or primary
2.2
3.6
.05
1.7 (1.0-2.8)
Lower secondary
4.5
5.4
.52
1.2 (0.8-1.8)
Higher secondary
4.4
7.5
.04
1.7 (1.1-2.7)
College/University
4.5
12.9
.008
2.9 (1.4-6.1)
Cause of death
Cardiovascular disease (incl.
0.8
3.0
<.001
3.9 (1.4-10.9)
CVAd)
Cancer
8.6
13.4
.001
1.6 (1.3-1.9)
Respiratory disease
1.6
2.4
.46
1.5 (0.5-4.4)
Disease of the nervous system
4.2
6.3
.46
1.5 (0.6-3.9)
Other disease
1.8
3.9
.009
2.1 (1.0-4.4)
Place of death
At home
5.8
10.7
<.001
1.9 (1.4-2.4)
In hospital
2.8
5.0
.001
1.8 (1.2-2.5)
In nursing home
2.1
3.9
.02
1.8 (1.1-3.2)
Other
3.4
1.1
.62
0.3 (0.0-3.1)
a
Weighted percentages.
b
Bivariate P Value based on Fisher’s Exact Test.
c
Relative risk is calculated with the complex samples function in SPSS 22.0.
d
CVA = cerebrovascular accident.
e
Relative risk could not be calculated for requests granted in other place of death.

0

% of euthanasia requests granted
2007

2013

55.4

76.7

2013 vs 2007
Biv.
Relative risk
P Valueb
(95% CI)c
<.001
1.4 (1.2-1.6)

2.3
1.5

4.6
4.6

64.1
45.7

76.9
76.4

.006
<.001

1.2 (1.0-1.5)
1.7 (1.3-2.2)

3.9
2.5
0.8

5.6
6.3
3.4

61.9
63.6
38.1

68.1
83.6
75.4

.02
<.001
<.001

1.1 (0.8-1.4)
1.3 (1.0-1.7)
2.0 (1.3-3.1)

0.8
3.0
2.6
3.1

2.5
3.8
5.6
11.2

35.1
65.7
59.0
68.9

69.5
69.7
74.2
86.3

<.001
.14
.17
.11

2.0
1.1
1.3
1.3

0.2

2.2

29.6

73.2

.04

2.5 (0.5-11.3)

5.6
0.8
2.9
0.3

10.4
1.8
6.3
2.7

64.4
47.1
69.5
18.8

77.5
72.7
100
70.7

<.001
.28
.05
<.001

1.2 (1.0-1.4)
1.5 (0.6-4.1)
1.4 (0.9-2.4)
3.8 (0.9-16.0)

3.8
1.7
0.5
0.0

8.1
4.1
2.7
0.2

65.4
59.1
22.9
0.0

75.3
82.4
68.2
20.1

<.001
.009
<.001
.40

1.2 (1.0-1.4)
1.4 (1.1-1.8)
3.0 (1.3-6.9)
-e

(1.1-3.6)
(0.8-1.4)
(0.9-1.8)
(0.8-1.9)

D.5. Empirische studies over levensmoeheid en euthanasie in Vlaanderen
en Nederland
D.5.1. Empirische studies over levensmoeheid en euthanasie
Een van de meest belangwekkende aspecten van de studie van Dierickx en collega’s is volgens
sommige leden dat deze studie aantoont dat sommige Belgische artsen levensmoeheid
beschouwen als een legitieme reden om een euthanasieverzoek in te willigen (Dierickx et al.
2015). In dit verband moet ten eerste worden opgemerkt dat de bevraagde artsen meerdere
redenen konden kiezen waarom ze een euthanasieverzoek al dan niet inwilligden.
Levensmoeheid werd door 25,3 % van de artsen aangehaald als reden om een verzoek in te
willigen, maar dit percentage omvat dus ook gevallen waarbij levensmoeheid een reden was
naast andere redenen. Met andere woorden: we weten niet in hoeveel procent van de gevallen
levensmoeheid de enige reden was. Ten tweede dient te worden vermeld dat de onderzoekers
het begrip ‘levensmoeheid’ niet hebben gedefinieerd in deze studie, m.a.w. de invulling ervan
werd aan de artsen-respondenten overgelaten. 45
In Nederland blijken sommige artsen reeds euthanasie te hebben uitgevoerd bij patiënten die
levensmoe zijn. Mette Rurup en collega’s (Rurup et al. 2005) hebben een grootschalige
interviewstudie

verricht

bij

huisartsen,

specialisten,

en

verpleeghuisartsen

(i.e.

gespecialiseerde palliatieve zorgsetting) over de frequentie van verzoeken tot euthanasie en
medisch geassisteerde zelfdoding in gevallen waarbij geen sprake is van een ernstige
aandoening. Uit deze studie bleek dat in Nederland jaarlijks ongeveer 400 mensen euthanasie
of medisch geassisteerde zelfdoding vragen omdat ze levensmoe zijn. In tegenstelling tot de
bovenvermelde Belgische studie, werd in deze interviewstudie wel een definitie van
levensmoeheid vermeld. Dit begrip werd als volgt omschreven ten behoeve van de
geïnterviewden:
“Het gebeurt effectief dat patiënten niet meer willen leven, hoewel ze geen ernstige
lichamelijke of psychiatrische aandoening hebben. Dit wordt soms omschreven als
lijden aan het leven, klaar zijn met het leven of levensmoe zijn. Het is mogelijk dat de
patiënt

gezondheidsproblemen

heeft

–

bijv.

een

chronische

ziekte

of

ouderdomskwalen –, maar het kan evengoed zijn dat de patiënt gezond is.” (Rurup et
al. 2005, p. 666, vertaling46)47
45 Sommige leden merken op dat de FCEE euthanasieaangiften waarbij de arts in het tekstvak ‘precieze diagnose’
levensmoeheid vermeldt, niet aanvaardt. De arts wordt er steeds aan herinnerd dat levensmoeheid niet als ernstige
en ongeneeslijke aandoening mag worden beschouwd en hem of haar wordt gevraagd de ernstige en
ongeneeslijke aandoening te vermelden waaraan de patiënt leed.
46 Originele versie in het Engels: “It does occur that patients do not want to continue living, whereas they do not have
a severe physical or psychiatric disease. Sometimes this is referred to as suffering from life, being through with
life or being tired of living. It is possible that the patient has health problems – e.g. a chronic illness or ailments
of old age – it is also possible that the patient is healthy.”
47 Ook de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft getracht dit begrip
te definiëren en gebruikt in dit verband het label “lijden aan het leven”: “lijden aan het vooruitzicht verder te
moeten leven op een zodanige manier dat daarbij geen of slechts een gebrekkige kwaliteit van leven wordt ervaren,
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Dertig procent van de bevraagde artsen verklaarde al ooit een dergelijk verzoek te hebben
ontvangen, en 3% verklaarde reeds een verzoek te hebben ingewilligd in dergelijke gevallen.
De verzoeken gericht aan huisartsen kwamen vooral van alleenstaande personen en 80plussers. Hun problemen waren doorgaans van sociale aard, hoewel 79% van hen een of
meerdere niet-ernstige aandoeningen had, zoals artrose, slecht zien, slecht horen,
spijsverteringsproblemen, etc. De meeste huisartsen weigerden dergelijke verzoeken, naar
eigen zeggen vooral omdat er geen sprake was van een ernstige aandoening en omdat het
lijden van de persoon niet tot het medische domein behoorde. De helft van de huisartsen
stelde een andere interventie voor, die doorgaans werd geweigerd door de patiënt.

D.5.2. Empirische studie over voltooid leven
Els van Wijngaarden, onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, heeft
kwalitatief empirisch onderzoek gedaan naar “de essentie van de geleefde ervaring van
ouderen die hun leven als voltooid beschouwen en de wens hebben om hun levenseinde zelf
te regisseren (zonder dat zij lijden aan een levensbedreigende ziekte of een psychiatrische
stoornis)” (van Wijngaarden 2016b, p. 278). Zij heeft diepte-interviews afgenomen bij 25
wilsbekwame ouderen, zonder terminale ziekte of (gediagnosticeerde) psychiatrische stoornis,
waarvan 14 vrouwen en 11 mannen, met een leeftijd variërend van 67 tot 99 jaar. Bij sommige
ouderen was er sprake van een opeenstapeling van ouderdomsklachten, anderen voelden zich
nog fysiek fit, maar leden onder het vooruitzicht van die klachten. In haar (fenomenologische)
onderzoeksbenadering staat de subjectieve ervaringswereld centraal: wat is de geleefde
ervaring en welke rode draad doorheen de verhalen en ervaringen van deze ouderen kan
verklaren dat zij hun leven niet langer de moeite waard vinden om te leven?
In haar onderzoek omschrijft zij de essentie van voltooid leven als volgt
“een kluwen van onvermogen en onwil om nog langer verbinding te maken met het
leven. Dit proces van losraken en vervreemding (van de wereld, anderen en jezelf)
levert permanente spanning en verzet op, en versterkt het verlangen om het leven te
beëindigen.” (van Wijngaarden 2016b, p. 280).
Deze “ervaring van losraken” komt terug onder de vorm van vijf thema’s in alle verhalen:
1. een diep gevoel van existentiële eenzaamheid: het lukt ouderen niet meer om echt
verbinding te maken;
2. het gevoel er niet meer toe te doen: ze staan aan de zijlijn; uitgerangeerd;
3. een groeiend onvermogen tot zelfexpressie: ouderen hebben de ervaring dat zij
zich niet meer kunnen uiten op de voor hen zo kenmerkende wijze;

hetgeen aanleiding geeft tot een persisterend doodsverlangen, terwijl ter verklaring voor de afwezigheid of
gebrekkigheid in kwaliteit van leven niet of niet in overwegende mate een somatische of psychische aandoening
kan worden aangewezen”. (KNMG 2004)
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4. existentiële en lichamelijke moeheid van het leven: ouderen zijn moe vanwege
lichamelijke problemen waarmee de ouderdom gepaard gaat, maar in veel
gevallen is er ook sprake van existentiële moeheid en verveling;
5. een innerlijke afkeer van en weerstand tegen (gevreesde) afhankelijkheid. (van
Wijngaarden 2016b, uittreksels van p. 280-281)
De kern van eenzaamheid die zij in alle verhalen terugvindt, omschrijft zij in haar boek Voltooid
leven: over leven en willen sterven (van Wijngaarden 2016a) als volgt: “Ze ervaren steeds
minder samenhang en verbondenheid met anderen en met het leven zelf. Ze voelen zich
afgescheiden en teruggeworpen op zichzelf.”(p. 25) “Ze verlangen nog wel naar diepgaand
contact, maar tegelijkertijd kunnen of willen ze het niet meer aangaan.” (p. 38)
Het gevoel er niet meer toe te doen, maatschappelijk aan de zijlijn te staan of afgeschreven te
zijn, kortom dit verlies aan status doet hun gevoel van betekenis, van levenszin volledig
verdwijnen (p. 61). In een prestatiemaatschappij hangt sociale waardigheid en de perceptie
van de eigen waardigheid nauw samen met wat men doet in het leven (pp. 66-68). Dit gevoel
van verlies van waardigheid wordt bevestigd door anderen. Volgens Els van Wijngaarden staan
“[v]erhalen van zinloosheid in de ouderdom […] niet los van hoe wij kijken naar en omgaan
met ouderdom en kwetsbaarheid” (p. 69).
Het gevoel bij deze ouderen dat ze steeds minder kunnen laten zien van wie ze zijn
(zelfexpressie), maakt dat ze een verlies van eigenheid ervaren (p. 71). Het ideaalbeeld van de
maakbare identiteit wordt verstoord: verlieservaringen, ontgoocheling, ouderdomsgebreken,
aftakeling kunnen leiden tot een geschonden zelfbeeld (p. 89).
Deze ouderen zijn moe vanwege lichamelijke ouderdomsklachten en ervaren vaak ook
verveling en existentiële moeheid (p. 93). Een loutere klinische benadering of medicalisering
en psychologisering van hun bestaansmoeheid (“Is hier niet gewoon sprake van een depressie?”
p. 116) roept bij hen weerstand op omdat zij zichzelf niet in dat beeld - verengd tot een
probleem, een mogelijke diagnose - herkennen (p. 117). Bovendien impliceert deze
psychopathologische blik “de neiging om de stervenswens als een strikt individuele
aangelegenheid te bekijken” (p. 120). Voor een goed begrip van de stervenswens moeten
echter

ook

sociale

en

culturele

aspecten

zoals

“eenzaamheid,

sociaal

isolement,

marginalisatie, maatschappelijke uitsluiting en stigmatisering” worden onderkend (p. 120).
Ten slotte, ervaren deze ouderen, volgens deze studie, “angst om afhankelijk te worden van
anderen en de controle uit handen te moeten geven, terwijl ze niet zeker weten of hun belangen
straks wel goed behartigd worden (…) er is sprake van een diepe schaamte en weerzin ten
aanzien van hun eigen aftakelende lichaam en de afhankelijkheid die daarmee gepaard gaat”
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(p. 123). Enerzijds zijn er kwetsbaarheden die de ouderdom met zich meebrengt, wat men
inherente kwetsbaarheid noemt. Maar er is ook situationele kwetsbaarheid die te maken heeft
met hoe de wereld om je heen is ingericht, met sociaal-politieke keuzes en daar ligt een
maatschappelijke vraag: “Hoe willen we met situationele kwetsbaarheid en afhankelijkheid
omgaan? Wat hebben we er als maatschappij voor over om deze kwetsbaarheden te
verminderen? Investeren we of bezuinigen we? Wat als kwetsbaarheid en afhankelijkheid
minder gestigmatiseerd zouden zijn? Wat zou het effect zijn op de stervenswens?” (p. 146).

D.6. Ethische discussie
D.6.1.

Implicaties (voor de euthanasievraag) van het weigeren van behandeling

Sluit een patiënt die een behandeling weigert zichzelf uit van de mogelijkheid van inwilliging
van zijn/haar euthanasieverzoek?48 Een patiënt mag altijd behandelingen weigeren, in
overeenstemming met de wet betreffende de rechten van de patiënt. De vraag is echter: kan
een patiënt die een behandeling voor zijn/haar aandoening weigert, nog voldoen aan de
wettelijke voorwaarden van een ernstige en ongeneeslijke aandoening en een medisch
uitzichtloze situatie? Het is duidelijk dat de patiënt een experimentele therapie mag weigeren
en niettemin zijn recht behoudt om euthanasie te vragen. Hij/zij kan ook weigeren in te gaan
op een voorgestelde behandeling die geen enkel voordeel voor zijn gezondheid zou inhouden.
Maar wat als hij/zij een behandeling weigert die dat voordeel wél inhoudt of die wordt
verondersteld dat voordeel in te houden? Deze vraag ligt bijzonder gevoelig in de psychiatrie
waar de therapeutische effecten vaak veel onzekerder zijn dan in de somatische geneeskunde.
Zoals hoger vermeld heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie een Richtlijn
uitgevaardigd over omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een
psychiatrische stoornis. In deze Richtlijn wordt ook uitvoerig ingegaan op deze kwestie van
weigering van voorgestelde behandelingen. Meer bepaald wordt in deze Richtlijn het volgende
standpunt uitgedrukt:
“Dilemma’s kunnen ontstaan wanneer de patiënt de voorgestelde behandeling
weigert. […] Bepaalde behandelingen mogen naar de mening van de commissie nooit
geweigerd worden. Dat geldt in ieder geval voor biologisch-psychiatrische
behandelingen in alle geïndiceerde gevallen, vanwege het betrekkelijk snel te
verwachten effect en de zelden ernstige bijwerkingen. De psychiater zal zich echter
moeten afvragen hoe andere, meer ingrijpende behandelingen die hij voorstelt, het
lijden van de patiënt zouden kunnen beïnvloeden. Uiteraard gaat het daarbij om een
48 Wat betreft het weigeren van behandelingen merken sommige leden op dat zij in het kader van de
expertengetuigenissen in de beperkte commissie vernamen dat sommige geriatrische patiënten die euthanasie
vragen,zich niet in een medisch uitzichtloze situatie bevinden, maar dat zij elke therapie die door de arts wordt
voorgesteld weigeren en dan beweren zich in een medisch uitzichtloze toestand te bevinden.
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inschatting van kansen, mogelijkheden en waarschijnlijkheden, en niet om
zekerheden. De volgende vraag is dan: zal de patiënt de eventuele verbetering zelf
als waardevol ervaren? Daarbij spelen zijn waarden, normen en levensdoelen een rol
[…]. Als de psychiater redelijkerwijs kan aannemen dat de patiënt zijn lijden ook dan
nog

als ondraaglijk zal blijven ervaren dan

wordt

de behandelweigering

aanvaardbaar. In een dergelijk geval hoeft de weigering hulp bij zelfdoding niet uit
te sluiten.
In een individueel geval kan de psychiater daarbij tot de conclusie komen dat de
verhouding tussen belasting en te verwachten resultaten van de voorgestelde
behandeling niet redelijk is. Een voorbeeld is een ernstig getraumatiseerde, snel
desintegrerende patiënt die al vele malen opgenomen is geweest, inmiddels
psychofarmacologisch resistent is gebleken en ook meermalen psychotherapeutisch
is behandeld, en nu een nieuwe langdurige klinische behandeling in een
topreferentiekliniek weigert. Als de reeds toegepaste behandelingen volgens de state
of the art zijn uitgevoerd, hoeft de behandelweigering hulp bij zelfdoding niet in de
weg te staan.”49
Aan deze richtlijn wordt overigens aanzienlijk gewicht toegekend. Hoewel zij zich in eerste
instantie richt tot psychiaters, melden de Regionale Toetsingscommissies het volgende:
“In het Algemeen Overleg van november 2014 heeft de Minister van VWS
[Volksgezondheid, Welzijn en Sport] de wens te kennen gegeven dat de Richtlijn van
de

NVvP

op

alle

artsen

van

toepassing

wordt

verklaard.”

(Regionale

Toetsingscommissies Euthanasie, Jaarverslag 2014, p.9)
Binnen het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek is er consensus (1) dat het tot de
verantwoordelijkheid van de arts behoort om te oordelen over de ongeneeslijkheid van een
ernstige door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening en (2) dat, daarentegen, de
beoordeling of het fysiek of psychisch lijden al dan niet aanhoudend en ondraaglijk is, bij de
patiënt ligt. Om te bepalen of een patiënt zich in een medisch uitzichtloze situatie bevindt,
verwijst de wet ook naar de voorwaarde dat het ‘lijden niet gelenigd kan worden’. Over de
interpretatie hiervan lopen de meningen uiteen: wie beslist ultiem of het lijden wel of niet
lenigbaar is, de arts of de patiënt? Voor sommige leden moeten de aspecten ‘ondraaglijkheid’
en

‘onlenigbaarheid’

van

het

lijden

duidelijk

onderscheiden

worden:

daar

waar

(on)draaglijkheid van het lijden een subjectieve parameter is, is (on)lenigbaarheid van het
lijden een objectieve parameter. Voor andere leden gaat het om twee aspecten van het lijden
die met elkaar verweven zijn. In geval van psychiatrische aandoeningen is het vooral over het
al dan niet nog lenigbaar zijn van het lijden dat er in concrete situaties discussie bestaat.

49 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Commissie Hulp bij Zelfdoding (2009), Richtlijn omgaan met het verzoek
om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis, pp. 39-40.
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D.6.1.1.De arts is verantwoordelijk voor de ultieme beslissing of het lijden van
de patiënt al dan niet gelenigd kan worden
De leden die benadrukken dat het aspect ‘ondraaglijkheid’ van het lijden een subjectieve en
het aspect ‘onlenigbaarheid’ van het lijden een objectieve parameter is, stellen voorop dat de
toestand van een patiënt slechts als medisch uitzichtloos kan worden beschouwd als de patiënt
alle bewezen werkzame therapieën heeft gekregen in overeenstemming met de state of the
art. De arts moet dit uitleggen aan, en bespreken met de patiënt, maar kan daarenboven de
verantwoordelijkheid voor de interpretatie van het wettelijk criterium dat het lijden nietlenigbaar moet zijn, niet delegeren aan de patiënt. Er is immers medische expertise nodig om
te kunnen inschatten of het lijden ten gevolge van een door ongeval of ziekte veroorzaakte
aandoening wel of niet kan worden gelenigd. Deze leden menen dat zowel het beoordelen van
de ernst en de ongeneeslijkheid van een door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening, als
nagaan of het lijden van de patiënt wel of niet kan gelenigd worden, medische, objectieve
aangelegenheden zijn. Dit geldt zowel voor fysiek als voor psychisch lijden.
Specifiek voor psychiatrische aandoeningen verwijzen zij naar de cascade zoals voorzien in de
richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: slechts na toepassing van zowel alle
geïndiceerde biologische en psychotherapeutische behandelingen als van sociale interventies
die het lijden draaglijker kunnen maken, kan een patiënt als onbehandelbaar worden
beschouwd. Wanneer de patiënt een behandelalgoritme in overeenstemming met de state of
the art weigert, bijvoorbeeld een depressieve patiënt die elektroconvulsietherapie weigert, zijn
de wettelijke voorwaarden niet vervuld en is euthanasie dus niet mogelijk. Uiteraard kan elke
patiënt een behandelingsvoorstel weigeren dat niet in overeenstemming is met de state of the
art.
Deze leden merken tevens op dat therapieresistentie bij een patiënt met een psychiatrische
aandoening niet noodzakelijk betekent dat deze zich in een medisch uitzichtloze situatie
bevindt: de toestand van sommige patiënten kan op langere termijn verbeteren zonder dat
men weet hoe die verbetering tot stand is gekomen. Artsen blijven hun patiënt verder
begeleiden en kunnen behandelingsvoorstellen voorleggen.
Deze leden vinden bovendien dat de procedure waarbij euthanasie bij een psychiatrische
aandoening kan verkregen worden, te licht is: drie artsen waarvan maar één psychiater moet
zijn, kunnen nu volgens de huidige wet beslissen dat een patiënt voldoet aan de wettelijke
criteria voor euthanasie. Als men dat vergelijkt met de zware criteria en procedure die worden
gehanteerd voor psychochirurgie,50 stellen deze leden zich de vraag of de wettelijke criteria
50 Het roept volgens deze leden ernstige vragen op dat in ons land de voorwaarden voor euthanasie vager en meer
voor interpretatie vatbaar zijn dan de voorwaarden voor een van de meest ingrijpende maar zeer uitzonderlijke
behandelingen in psychiatrie: de psychochirurgische ingreep van diepe hersenstimulatie. Iemand met een
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voor euthanasie wel voldoende garanties op zorgvuldigheid bieden. Deze leden wensen dat
de criteria en procedures die voor dergelijke behandelingen zijn voorzien, ook voor
euthanasieaanvragen worden gevolgd.
Sommigen onder deze leden zijn beducht voor een evolutie waarbij de beslissing over
medische uitzichtloosheid door sommige Belgische commentatoren wel in ruimere mate lijkt
te worden overgelaten aan de patiënt. Ze verwijzen naar een academisch artikel uit 2015 over
euthanasieverzoeken van 100 psychiatrische patiënten, waarin de gevolgde procedure als
volgt wordt uitgelegd:51
“Er moet bij elk euthanasievraag via verschillende consultaties een grondige
beoordeling gebeuren van de specifieke doorslaggevende elementen en voorwaarden
van

‘ondraaglijk

en

onbehandelbaar

psychisch

lijden’.

LT

verifieerde

de

psychiatrische diagnosen, geestesgesteldheid en voorgeschiedenis van elke patiënt na
overleg met de behandelende arts(en), onderwierp het dossier aan een uitgebreide
beoordeling en maakte een complete psychiatrische evaluatie van de patiënt.
Alle therapeutische mogelijkheden die het lijden kunnen verlichten, waaronder
palliatieve zorg, moeten worden besproken met de patiënten en hun artsen. LT
gebruikte voor deze besprekingen de volgende NVvP-richtlijnen [Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie] betreffende deze therapeutische opties: (a) de therapie
moet een reële kans op verbetering bieden, (b) het moet mogelijk zijn om een
geschikte behandeling binnen een redelijke termijn te starten en (c) er moet een
aanvaardbaar evenwicht zijn tussen de verwachte resultaten en de behandelingsdruk
voor de patiënt.
Alle procedurele aspecten moeten worden uitgelegd aan en besproken met de patiënt.
Alleen als de patiënt herhaaldelijk de wens uitdrukt om te sterven en de arts of
psychiater van de patiënt aangeeft dat de redenen voor deze wens voldoende concreet

ernstige, onbehandelbare psychiatrische aandoening, komt slechts voor diepe hersenstimulatie in aanmerking als
een commissie experts geoordeeld heeft dat de diagnose klopt en dat een hele lijst goed onderzochte
behandelingen geprobeerd zijn. Deze lijst wordt zorgvuldig samengesteld door een panel van experts en is
wetenschappelijk onderbouwd. Dit is een concrete en objectieve invulling van de voorwaarde ‘medische
uitzichtloosheid’.
51 Deze leden menen overigens dat dit initiatief om op een transparante wijze over de evaluatie van
euthanasieverzoeken uit de eigen praktijk te publiceren moet worden toegejuicht.
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en redelijk zijn, zal het formele euthanasieverzoek worden ingediend en de planning
gestart. […]” (Thienpont et al. 2015, vertaling52)53
Ook al verwijst dit artikel naar de Richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de
gevolgde procedure wijkt volgens deze leden duidelijk af van die Richtlijn daar er een groot
verschil bestaat tussen:


enerzijds, het bespreken met de patiënt van “alle therapeutische opties die het lijden
zouden kunnen verlichten” en, als de patiënt het euthanasieverzoek blijft herhalen, het
tot het besluit komen dat de redenen van de patiënt invoelbaar en redelijk zijn (de
procedure beschreven door Thienpont et al.); en



anderzijds, een patiënt pas als onbehandelbaar beschouwen “als de volgende
interventies

zijn

uitgeprobeerd:

alle

geïndiceerde

reguliere

biologische

behandelingen; alle geïndiceerde psychotherapeutische behandelingen; sociale
interventies die het lijden draaglijker kunnen maken” (de procedure voorgeschreven
door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, zie hoger)
Citaten uit het boek van L. Thienpont “Libera me”54, illustreren volgens deze leden duidelijk dit
belangrijk verschil in nuance:
“Door de lange uitputtende zoektocht komt voor sommige patiënten een aanvullend
onderzoek of een nieuw behandelingsvoorstel te laat. Ze zijn moegestreden. Een
probleem kan dan ontstaan, als de patiënt, bijvoorbeeld door het lange tijdsverloop,
zo gedemoraliseerd is geraakt dat hij of zij niet meer te motiveren is voor de nieuwe
behandeling die volgens de state of the art wel uitzicht op herstel of verbetering zou
kunnen bieden.” (p. 53)

52 Originele versie: “There must be a thorough evaluation through multiple consultations regarding the specific
determinants and conditions of ‘unbearable and untreatable psychological suffering’ in each case. LT ascertained
the psychiatric diagnoses, mental state and history of each patient after consultation with the treating
practitioner(s), and made a thorough review of the case file and full psychiatric evaluation of the patient.
All therapeutic options that could alleviate suffering, including palliative care, must be discussed with the patients
and their practitioners. For these discussions, LT used the following NVvP [Dutch Psychiatric Association]
guidelines about these therapeutic options: (a) the therapy must offer a real prospect of improvement, (b) it must
be possible to administer adequate treatment within a reasonable period of time and (c) there must be a reasonable
balance between the expected results and the treatment burden for the patient.
All procedural aspects should be explained to, and discussed with, the patient. Only when the patient repeatedly
expresses the wish to die, and the patient's physician or psychiatrist indicates that the patient's reasons for this
wish are sufficiently tangible and reasonable, will the formal request for euthanasia be filed and the planning
begin. […]”
53 Er wordt ook nog een vierde aspect vermeld i.v.m. het contacteren van familieleden indien de patiënt hierom
verzoekt, maar dat aspect is in deze context niet relevant.
54 Libera me. Over euthanasie en psychisch lijden: twaalf jaar in gesprek met patiënten die vragen om euthanasie
omwille van ondraaglijk en perspectiefloos psychisch lijden; getuigenissen en reflecties, Lieve Thienpont, Witsand
Uitgevers, 2015, 263 p.
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En:
“Op een bepaald moment moeten we kunnen toegeven dat we niet bij machte zijn
iemand te helpen een betere kwaliteit van leven op te bouwen, hetzij dat we niets
meer te bieden hebben, hetzij dat de patiënt op geen enkel behandelingsvoorstel meer
wenst in te gaan.” (p. 54)
Nog steeds sommigen onder deze leden menen dat ook een passage uit het zesde verslag
2012-2013 van de Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie (FCEE) lijkt te
suggereren dat de patiënt in de praktijk uiteindelijk over de onlenigbaarheid van het lijden
mag oordelen:
“In sommige gevallen was er sprake van een weigering van behandeling: hierover
werd een discussie gevoerd in de commissie. Men kwam tot een consensus: de patiënt
behoudt de mogelijkheid tot euthanasie op voorwaarde dat de weigering van
behandeling betrekking heeft op een niet curatieve behandeling van de aandoening
of op een behandeling die ernstige bijwerkingen heeft.” (p. 15)
“Wat betreft de vraag of het lijden al dan niet gelenigd kan worden, moet men
rekening houden met het recht van de patiënt om een pijnbehandeling of zelfs
palliatieve zorg te weigeren, bv. wanneer deze behandeling bijwerkingen of
toepassingswijzen zou inhouden die hij als ondraaglijk beschouwt.” (p. 55, nadruk
toegevoegd)
Deze leden vinden deze laatste in het vet gemarkeerde zin voor interpretatie vatbaar en
daardoor veel te vrijblijvend. Mocht de zin zich beperken tot “wanneer deze behandeling
bijwerkingen zou inhouden die hij als ondraaglijk beschouwt”, dan was het duidelijk dat de
behandeling reeds geprobeerd geweest moet zijn bij de patiënt in kwestie : bijwerkingen
komen pas aan het licht bij toepassing van een behandeling. Bovengenoemde zin kan volgens
deze leden suggereren dat bijvoorbeeld een patiënt met een ernstige depressie die nog geen
elektroshocktherapie heeft ontvangen en deze therapie weigert, toch in aanmerking komt voor
euthanasie. Deze suggereert volgens hen zelfs dat een patiënt na een eerste antidepressivum
kan vinden dat zijn/haar lijden niet kan worden gelenigd, geen tweede antidepressivum wil
proberen en niettemin een arts bereid kan vinden tot euthanasie over te gaan. Door toevoeging
van “of toepassingswijzen” suggereert, volgens deze leden, de zin in kwestie wel degelijk dat
de patiënt toch in aanmerking kan komen voor euthanasie. Deze leden geven de voorkeur aan
de hogerop geciteerde striktere formulering in de Nederlandse richtlijn van de Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie.
Deze leden menen dat artsen hun klinische en ethische verantwoordelijkheid moeten nemen
in plaats van dat over te laten aan de patiënt. Laatstgenoemde werkwijze laat hen wellicht toe
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om eventuele ethische twijfels die bij hen kunnen rijzen, te beantwoorden met de bedenking
‘dat is wat de patiënt wil, wie ben ik om daar iets tegen in te brengen?’. Volgens deze leden is
het echter simplistisch en onwenselijk wanneer artsen op dergelijke wijze hun klinische en
ethische verantwoordelijkheid delegeren in naam van een eenzijdige interpretatie van
zelfbeschikking.

Het

overlaten

van

de

uiteindelijke

beslissing

over

de

medische

uitzichtloosheid aan de patiënt, ook al zijn nog niet alle redelijke behandelingen beproefd, ligt
volgens deze leden ook aan de basis van de negatieve reacties van en discussies met
familieleden die na een euthanasieprocedure kunnen ontstaan. Deze discussies halen
regelmatig de binnenlandse en zelfs de internationale pers55.

D.6.1.2.De arts is verantwoordelijk voor de diagnose van de (on)geneeslijkheid
van de aandoening, de patiënt heeft het laatste woord over het
ondraaglijke karakter van het lijden, en het (on)lenigbare karakter van
het lijden wordt bepaald op basis van een diepgaande en constante
dialoog tussen de patiënt en diens arts
Andere leden herinneren eraan dat een therapeutisch voorstel en/of een medische oplossing
om het lijden te verzachten, de arts niet de bevoegdheid geven om te beslissen of dat lijden
al dan niet ondraaglijk is. Uiteindelijk blijft het de patiënt die hierover beslist, maar altijd in
het kader van een constante en open dialoog met zijn arts. In de mate dat het lijden in nauw
verband staat met de onderliggende aandoening en de daarvoor aanbevolen behandeling,
menen deze leden dat het probleem van het lijden zowel door de arts als door de patiënt nooit
volledig los gezien kan worden van de therapeutische beslissing. En omgekeerd wordt bij het
nemen van beslissingen over behandelingen op basis van wetenschappelijk bewijs, altijd op
een of andere manier rekening gehouden met het lijden dat ze veroorzaken. De arts neemt
beslissingen na overleg met anderen of na zorgvuldige persoonlijke afweging, en zoekt altijd
een evenwicht tussen de verhoopte voordelen van de behandelingen en het lijden dat ze
veroorzaken. Net over dat laatste aspect heeft de patiënt wel degelijk iets te zeggen. De patiënt
komt in vele gevallen tussen in de therapeutische beslissingen die hem aangaan, omdat hij/zij
actueel of toekomstig lijden wil vermijden, bv. omdat hij/zij het in het verleden al heeft
ervaren. Het is ook om deze reden dat hij/zij een behandeling, soms de zoveelste op rij, kan
weigeren. Dit is een weigering die de arts perfect kan begrijpen, zonder er a priori vanuit te
gaan dat het gaat om een soort irrationele reflex in hoofde van de patiënt. Deze leden zijn het
dus wel eens over het feit dat de arts de ongeneeslijkheid van een aandoening moet

55 Zie bv. het artikel in The New Yorker zie.: Aviv, Rachel 2015. “The Death Treatment. Why should people with a
non-terminal illness be helped to die?” in The New Yorker, June 22, 2015:
(http://www.newyorker.com/magazine/2015/06/22/the-death-treatment).
Andere leden willen er op wijzen dat men zeer voorzichtig moet zijn met het citeren van de kritiek in de
buitenlandse pers. In het begin van dit advies werd trouwens gesteld dat men moet oppassen voor het
mediatiseren van sommige gevallen die niet voldoende gedocumenteerd zijn.
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beoordelen. Wanneer een patiënt euthanasie vraagt, vinden zij het anderzijds uiterst belangrijk
dat gestreefd wordt naar een dialoog met deze persoon. In die dialoog moet met een zo groot
mogelijk inlevingsvermogen rekening worden gehouden met het lijden van de patiënt.
Deze leden zijn van mening dat het voorgaande geenszins suggereert dat de beoordeling van
de onlenigbare aard van het lijden aan de patiënt wordt overgelaten. Het is evident dat alleen
de arts over de vereiste kennis beschikt om het lijden medisch te verzachten. Deze leden
benadrukken echter het belang van de dialoog tussen de arts en de patiënt. Lijden is per
definitie subjectief en het ondraaglijke karakter van het lijden hangt nauw samen met het
constante karakter ervan, hetgeen de patiënt ertoe brengt dit lijden te beschouwen als
uitzichtloos en onlenigbaar56. De perceptie door de patiënt van het al of niet onlenigbare
karakter van het lijden wordt gevormd door de dialoog die hij/zij met zijn/haar arts voert, in
de loop waarvan die laatste de mogelijke oplossingen met de patiënt bespreekt.
Deze leden hameren op het feit dat volgens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie de
weigering van een zoveelste behandeling - waarvan niets zegt dat die niet volledig objectief is
– niets afdoet aan het recht van de patiënt om om euthanasie te verzoeken. De patiënt van wie
sprake is, is degene die "psychofarmacologisch resistent" is gebleken en die reeds
meerdere malen psychotherapeutisch is behandeld. Wat hier pertinent is, is dus niet de
"objectiviteit van de behandeling”, maar de geaccumuleerde mate van lijden die een arts als
mens zal kunnen begrijpen en waaraan de arts voorrang zal geven op het arsenaal aan
therapeutische behandelingen, een arsenaal dat volgens sommigen eigenlijk onbeperkt is, en
met name in het psychiatrische domein. Volgens deze leden moet een dergelijke houding van
de arts niet zonder verdere nuance als delegatie van zijn verantwoordelijkheden worden
gezien, maar kan ze juist de manifestatie zijn van ootmoed ten dienste van de
menswaardigheid

in

hoofde

van

zijn

patiënt.

Voor

hen

maakt

deze

bijzondere

luisterbereidheid waarvan de arts blijk geeft, integraal deel uit van de dialoog met de patiënt
en is die zelfs de voornaamste reden voor deze dialoog.

56 Het is soms moeilijk om het lijden van de mens vanuit een medisch standpunt en op basis van louter medische
criteria te classificeren. De artsen die moeten reageren op bepaalde verzoeken zijn niet meer of minder
gekwalificeerd dan andere personen om de 'existentiële' kwaliteit van leven van patiënten te beoordelen. Ze
zouden zich nederig kunnen afvragen: "Wie ben ik om te bepalen welk leven het leven waard is en om de
ontvankelijkheid van een dergelijk verzoek te beoordelen?" Het is al moeilijk om deze vraag te beantwoorden als
het om fysiek of psychisch lijden gaat, of zelfs bij een combinatie van de twee, terwijl dit tot het vakgebied en de
expertise van de arts behoort. Wat moet men dan zeggen als het om existentieel lijden gaat, wat in essentie niet
meetbaar is?"

Advies nr. 73 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

42

D.6.2.

Het debat over levensmoeheid

Het probleem van levensmoeheid (i.e. gevallen van personen die een stervensverlangen
hebben dat niet voortvloeit uit hun medische situatie maar wel uit het feit dat de persoon het
gevoel heeft dat zijn/haar leven voltooid is en het leven moe is) is uiterst relevant in het kader
van dit advies, aangezien levensmoeheid zonder enige twijfel gepaard kan gaan met psychisch
lijden en dat lijden kan aanhoudend en ondraaglijk zijn. De vraag stelt zich dus of
levensmoeheid een voorbeeld kan zijn van psychisch lijden in de zin waarin dit begrip wordt
gebruikt in de Belgische Euthanasiewet.

D.6.2.1. Het debat in Nederland: de zaak Brongersma (2002) en het adviesrapport
‘voltooid leven’ (2016)
De reden waarom het Nederlandse debat over euthanasie en levensmoeheid in dit advies
wordt besproken is dat deze kwestie in Nederland al meerdere jaren wordt onderzocht en
regelmatig in het maatschappelijk debat terugkeert.
De eerste verwijzing naar de notie levensmoeheid is te vinden in de zaak-Brongersma57
genoemd naar de Nederlandse oud-politicus die in 1998 via hulp bij zelfdoding overleed. Zijn
behandelend arts Sutorius voerde levensmoeheid aan om de hulp bij zelfdoding te
rechtvaardigen.
Deze zaak werd op 24 december 2002 afgesloten door de Hoge Raad, waarbij de Hoge Raad
het door Sutorius ingediende beroep verwierp, stellende dat hij niet van overmacht kon
spreken in afwezigheid van een indicatie van een medische aandoening.
In de context van dit advies is het belangrijkste aspect van dit arrest van het hoogste
gerechtshof van Nederland het feit dat het Hof oordeelde dat euthanasie alleen wettelijk kan
zijn als het lijden van de persoon veroorzaakt wordt door “medisch geclassificeerde somatische
of psychische ziekten en aandoeningen”58.
Het debat is in Nederland opnieuw geopend. Het Nederlandse parlement heeft zich gebogen
over het vraagstuk van hulp bij zelfdoding voor personen die hun leven als voltooid

57 Hoge Raad, 24 december 2002.
58 Het Hof citeerde de volgende cruciale passages uit de voorbereidende werken van de Nederlandse Euthanasiewet:
“[Met de term] mensen die klaar zijn met het leven … wordt doorgaans gedoeld op mensen die veelal op hoge
leeftijd zijn en die, zonder dat zij overigens in medisch opzicht lijden aan een onbehandelbare en met ernstig lijden
gepaard gaande ziekte of aandoening, voor zichzelf hebben vastgesteld dat voor henzelf de waarde van het leven
zodanig is afgenomen dat zij de dood verkiezen boven verder leven. ... Deze situatie beoogt dit wetsvoorstel niet
te regelen. ... Wij gaan uitdrukkelijk niet zover dat wij van mening zijn dat eenieder die geen levenswil meer heeft,
dan ook de mogelijkheid moet hebben om het leven te (doen) beëindigen.” (Nota naar aanleiding van het Verslag,
Kamerstukken II 1999-2000, 26691, nr. 6, blz. 30).
“Wel is het zaak dat in de samenleving aandacht besteed wordt aan dergelijke signalen, waarachter een vraag om
aandacht of hulp schuil kan gaan.” (Minister van Justitie Korthals tijdens een wetgevingsoverleg van de vaste
commissies voor Justitie en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 30 oktober 2000, Kamerstukken II 20002001, 26691, nr. 22, blz. 59-60).
“Dit wetsvoorstel beperkt zich immers tot die zaken waarin een arts zich op grond van zijn medische deskundigheid
een oordeel over het lijden kan vormen.”(Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Borst-Eilers, Handelingen
II 23 november 2000, TK 27-2254).
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beschouwen. Op 4 februari 2016 heeft een commissie van wijzen onder het voorzitterschap
van professor Schnabel – i.e. Adviescommissie “voltooid leven” - een gedetailleerd rapport
hierover opgesteld.59 Deze Adviescommissie onderscheidt vier situaties van ‘voltooid leven’ (p.
12):
“1. situaties

die

al

onder

de

huidige

reikwijdte

van

de

WTL

(Wet

Toetsing

Levensbeëindiging) vallen, namelijk waarbij er sprake is van lijden met een in
overwegende mate medische grondslag; het advies heeft hier geen betrekking op;
2. situaties die als ‘grensgevallen’ worden beschouwd, omdat minder duidelijk is of het
lijden in overwegende mate een medische grondslag heeft;
3. situaties waarbij geen sprake is van lijden met een medische grondslag;
4. situaties waarbij [zelfs] geen sprake is van lijden.”
Op de vraag of er nood is om de WTL te wijzigen voor situaties van ‘voltooid leven’, antwoordde
de Adviescommissie dat de WTL niet moet worden gewijzigd:
“(…) [D]e WTL [functioneert] goed en [er] is (…) sprake van een zorgvuldige
praktijk. Ook is gebleken dat de WTL door de algemene formulering van de
zorgvuldigheidseisen al veel ruimte biedt. Naar de huidige opvatting – zoals
voorgestaan door de RTE’s (Regionale Toetsingscommissie Euthanasie) en de
KNMG – kan een stapeling van ouderdomsklachten oorzaak van uitzichtloos en
ondraaglijk lijden zijn in de zin van de WTL. Het lijden dient wel in overwegende
mate een medische grondslag te hebben. Niet is vereist dat er sprake is van een
ernstige (levensbedreigende) medische aandoening.” (p. 215)
Het besluit van de Adviescommissie “voltooid leven” is dat “de WTL in de huidige vorm
voldoende ruimte biedt voor het merendeel van de mensen wier lijden in relatie staat tot de
beleving van het eigen leven als ‘voltooid’ en die gerekend kunnen worden” tot de tweede
categorie. Die ruimte is er evenwel niet voor de situaties beschreven in de derde en vierde
categorie (p. 230-231).
Het besluit van deze Adviescommissie heeft echter een nieuwe polemiek uitgelokt, en heeft in
oktober

2016

aanleiding

gegeven

tot

een

kabinetsreactie60

van

de

minister

van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevr. Schippers, en van dhr. Van der Steur, minister van
Veiligheid en Justitie. In hun brief is sprake van het voorzien van een apart wettelijk kader voor
hulp bij zelfdoding - i.e. losstaand van de bestaande WTL of wet over levensbeëindiging op
verzoek (WTL)- voor mensen die hun leven als voltooid beschouwen en zich in situaties 3 of 4

59 Adviescommissie voltooid leven.“Voltooid leven. Over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid
achten.” Den Haag, januari 2016, 233 p., beschikbaar op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseindeen-euthanasie/documenten/rapporten/2016/02/04/rapport-adviescommissie-voltooid-leven.
60 Zie https://rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/12/kabinet-ruimte-voor-hulp-bij-zelfdoding-bij-voltooidleven.
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van het rapport van de Adviescommissie “voltooid leven” bevinden.61 De ministers stellen
enerzijds dat autonomie “uiteraard geen absolute waarde” is, maar anderzijds dat “wanneer
mensen geen levensperspectief meer hebben en als gevolg daarvan een persistente, actieve
doodswens hebben ontwikkeld […] de rationale van de beschermwaardigheid van het leven
onder druk staat, doordat het leven voor henzelf geen waarde meer heeft.” (kabinetsbrief p.
6).
Maar ook het kabinetsvoorstel is in Nederland controversieel. Zo berichtte62 de Nederlandse
artsenvereniging KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst), op 29 maart 2017 het volgende: “Voor de medische beroepsgroep is het
invoelbaar dat mensen zekerheid en geruststelling willen als het gaat om het eigen
levenseinde, voor dat moment of de toekomst. Maar een aparte ‘voltooid leven’-wet naast de
huidige euthanasiewet kent teveel risico’s en nadelen en is daarom onwenselijk.” Voor de
KNMG is het “een maatschappelijk vraagstuk hoe we op een respectvolle en passende manier
kunnen omgaan met de situatie dat een oudere een gevoel van zinloosheid ervaart en lijdt aan
het leven”. De artsenfederatie is bezorgd dat “het invoeren van een dergelijke wet kan leiden
tot ongewenste maatschappelijke effecten zoals gevoelens van onveiligheid onder ouderen en
stigmatisering van ouderdom. In plaats van een nieuwe weg naar hulp bij zelfdoding te
openen” acht de KNMG het verkieslijker om te investeren in “meer onderzoek ter ondersteuning
van andere oplossingsrichtingen dan de nu door het kabinet gekozen richting”. De KNMG is
ook van oordeel dat een andere wet naast de euthanasiewet (WTL) de bestaande zorgvuldige
euthanasiepraktijk zal uithollen.

D.6.2.2. Hoeveel ruimte voor zorgverleners om het toepassingsgebied van de
Euthanasiewet zelf te interpreteren ?
In het rapport van de Nederlandse Adviescommissie “voltooid leven” (Schnabel) wordt
ingegaan op de interpretatieruimte die de Nederlandse wet overlaat aan de behandelaars. De
Adviescommissie baseert zich op een bespreking van de wetsgeschiedenis, de jurisprudentie
van de Hoge Raad (onder meer de zaak Brongersma), de interpretatie door de Regionale
Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s) van de zorgvuldigheidseisen die zijn neergelegd in
de WTL (zie ook de Code of Practice van de RTE’s, 2015) en de visie van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).
Wat de RTE ’s en de KNMG betreft, vermeldt het rapport in het bijzonder:

61 Eind 2016 maakte ook de Nederlandse politieke partij D66 een initiatiefwetsvoorstel bekend om hulp bij
zelfdoding mogelijk te maken vanaf de leeftijd van 75 jaar, zie https://d66.nl/wet-voltooid-leven-pia-dijkstra/.
62 KNMG, Nieuws, 29 maart 2017, zie https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/knmg-voltooidleven-wens-invoelbaar-maar-regeling-onwenselijk.htm
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“De RTE’s hebben – onder verwijzing naar het Brongersma-arrest en de
wetsgeschiedenis van de WTL – aan de hand van hun oordelen en jaarverslagen onder
meer duidelijk gemaakt dat zij van geval tot geval de vraag moeten beantwoorden of
de arts in kwestie in redelijkheid tot de overtuiging kon komen dat het uitzichtloos en
ondraaglijk lijden in overwegende mate zijn oorzaak vond in een of meer medisch
classificeerbare ziekte(s) of aandoening(en), dat wil zeggen (aldus de RTE’s) een
medische grondslag had. Aangezien niet vereist is dat er sprake is van een ernstige
(levensbedreigende) medische aandoening kan volgens de RTE’s een stapeling van
ouderdomsklachten oorzaak zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Daarbij is dus
wel van belang dat het ondraaglijk en uitzichtloos lijden in overwegende mate een
medische grondslag heeft. Ook de KNMG heeft zich op dat standpunt gesteld dat er
sprake kan zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden in de zin van de WTL als gevolg
van een stapeling van ouderdomsklachten, inclusief functieverlies, die zorgen voor
een toenemende aftakeling. Er moet volgens de KNMG wel altijd sprake zijn van een
medische grondslag, een conditie die als ziekte of combinatie van ziekten/klachten
kan worden aangemerkt.” (p. 182-183)
De conclusies en aanbevelingen van het rapport van de Adviescommissie (Schnabel) illustreren
de reikwijdte van de WTL en de rekbaarheid ervan:
“Door critici (…) wordt aangevoerd dat de reikwijdte van de WTL steeds meer wordt
‘opgerekt’. De in de WTL neergelegde zorgvuldigheidsvereisten zijn echter algemeen
geformuleerd. (…) [D]it [is] een bewuste en onderbouwde keuze van de wetgever
geweest, waarbij de wens om ruimte te laten voor de omstandigheden van het geval
en voor toekomstige ontwikkelingen en inzichten voorop stond. Op basis van de
praktijk en verschuivende inzichten en opvattingen in de juridische doctrine, de
medische beroepsgroep en in de samenleving kunnen de algemeen geformuleerde
zorgvuldigheidseisen dan ook worden genuanceerd en nader worden ingevuld waarbij
ook ruimte is voor een inperkende interpretatie van de zorgvuldigheidseisen

(…)

De adviescommissie beschouwt het als haar taak erop te wijzen dat ruimte in de
interpretatie van de tekst van de WTL voor verander(en)de opvattingen en
toekomstige ontwikkelingen niet onbegrensd is”. (p. 211)
Sommige gelijkaardige elementen vindt men terug in het Belgisch recht. Eén van de kenmerken
van het Belgisch medisch recht is dat het zijn toevlucht neemt tot het voorstellen van een
algemeen kader dat de rechten en plichten afbakent, zonder echter noodzakelijkerwijs
dwingende of beperkende definities te geven. Het doet een beroep op noties zoals maximale
autonomie en levenskwaliteit (wet betreffende de palliatieve zorg), of waardigheid (wet
betreffende de rechten van de patiënt Art. 5. “De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn
menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en zonder enig onderscheid op welke grond
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ook, tegenover de beroepsbeoefenaar recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die
beantwoordt aan zijn behoeften”). Artikel 12, §2 van de wet betreffende de rechten van de
patiënt zegt dat de minderjarige patiënt deze rechten kan uitoefenen indien hij/zij "tot een
redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht".
De Belgische wetgever heeft ervoor gekozen om de Euthanasiewet af te bakenen door een
veelheid van bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden te gebruiken (voorbeelden zijn: het
verzoek moet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn, vrij van enige externe druk; ernstige en
ongeneeslijke door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening; medisch uitzichtloze situatie;
aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden) en een procedure te beschrijven, wat
niet betekent dat het wettelijk kader hermetisch afgesloten is.
Volgens sommige leden geeft de keuze van de Belgische wetgever voor algemene termen
(waarvan de termen ‘ziekte’ en ‘lijden’ volgens hen een voorbeeld zijn) de actoren op het
terrein, het zorgverstrekkend personeel en de patiënten, de mogelijkheid om de wet zelf te
interpreteren en op die manier hun verantwoordelijkheid op te nemen. De maatschappij
evolueert trouwens. Volgens deze leden zijn de termen van het debat in 2017 volstrekt niet
dezelfde als in 2002, het jaar van de goedkeuring van de Euthanasiewet.
Andere leden menen echter dat uit de voorbereidende werken van de Euthanasiewet blijkt dat
de wetgever niet de bedoeling had om vage termen te gebruiken, maar integendeel geopteerd
heeft voor een formulering van de wet die tot doel heeft om duidelijk af te bakenen wie in
aanmerking komt voor euthanasie en wie niet. Deze leden zien bovendien geen aanwijzingen
voor de validiteit van de bewering dat de betekenissen van de termen van het debat gewijzigd
zouden zijn sinds 2002. Volgens deze leden blijkt de intentie van de wetgever om het
toepassingsgebied van de Euthanasiewet duidelijk af te bakenen uit de volgende gegevens
betreffende de voorbereidende werken van deze wet:
- In de plenaire vergadering van de Senaat van 24 oktober 2001 repliceerde Senator Paul
Galand (Ecolo) als volgt op de kritiek dat het toepassingsgebied van de voorgestelde wet te
breed zou zijn:
“Het moet om een psychische ziekte gaan, niet om psychologische ontreddering. Ik
behoor niet tot de auteurs van het wetsvoorstel en ik heb twijfels bij sommige
elementen. Toch denk ik dat men de tekst niet mag laten zeggen wat er niet staat. Ik
stel vast dat sommigen het niet begrijpen, maar men moet de woorden correct lezen.
Het moet om een ziekte gaan. Welnu, psychologische ontreddering is als zodanig geen
ziekte. Men behoort zich niet te laten misleiden door de uitdrukking 'psychisch lijden'.
Euthanasie is een medische handeling met betrekking tot een ongeneeslijke ziekte. De
arts die dit ziektegebonden kader en dus de medische diagnose negeert, kan worden
vervolgd voor een misdrijf en is wettelijk strafbaar. In de huidige staat van de
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wetenschap moet de medische diagnose stellen dat er geen mogelijkheid tot curatieve
behandeling is en evenmin perspectieven tot leniging.” (vertaling)

63

- Bij de bespreking op 1 maart 2002 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van de debatten
die in de Commissie Volksgezondheid over het wetsvoorstel waren gevoerd, werd het volgende
gesteld:
“De kamercommissie Volksgezondheid is unaniem van oordeel dat zuiver
psychiatrisch lijden nooit aanleiding kan geven tot euthanasie. De subjectieve
dimensie van psychisch lijden is te groot, waardoor de deur opengezet wordt
voor misbruiken. Het is voor de arts zo goed als onmogelijk om de zwaarte van
psychisch lijden in te schatten; bovendien is ook de wil van psychisch zieken
vaak niet eenduidig en afhankelijk van het moment. Tenslotte ontbreekt ook in
dit geval elke medische context. Depressieve en psychiatrische patiënten,
dementen, Alzheimer-patiënten kunnen niet tot het toepassingsgebied gerekend
worden.”64
- in de plenaire vergadering van de Kamer van 15 mei 2002 stelde Volksvertegenwoordiger
Georges Lenssens (Open VLD) het volgende:
“Enkele van onze leden hebben wel problemen met de niet-terminale patiënten.
Het zou ook voor ons gemakkelijker geweest zijn indien men het wetsontwerp
had opgesplitst in een regeling voor terminale en een regeling voor nietterminale patiënten. Onze vrees betrof vooral de psychiatrische patiënten en de
dementen. Uit de debatten in de commissies voor de Justitie en voor de
Volksgezondheid is echter duidelijk gebleken dat het nooit de bedoeling is
geweest om de voorliggende wet op die patiënten toe te passen.”65
Dergelijke informatie uit de voorbereidende werken van de Euthanasiewet is volgens deze
leden uiterst relevant, niet omdat zij menen dat euthanasieverzoeken van psychiatrische
patiënten a priori moeten worden geweigerd, maar wel omdat deze informatie (alsook
gelijkaardige passages uit de omvangrijke voorbereidende werken) aantoont dat, op het
moment waarop de wet werd gestemd, deze wet solide en duidelijke garanties bevatte wat
betreft de bepaling en afbakening van het soort situaties waarvoor euthanasie een optie zou
zijn.
Deze leden benadrukken dat de Belgische wet veel minder ruimte laat voor interpretatie
dan de Nederlandse wet, gezien de grote verschillen tussen de formulering van art. 3(1) van
de Belgische wet en het corresponderende art. 2 van de Nederlandse wet, waarin enkel wordt

63 Parl. Hand. Senaat 2001-02, nr. 2-152, 40-41.
64 Wetsontwerp betreffende de euthanasie, Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 50, 1488/005, 9.
65 Parl. Hand. Kamer 2001-02, Criv. 50, Plen 229, 93.
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vereist dat het lijden ondraaglijk en medisch uitzichtloos is, terwijl de Belgische wet duidelijk
meer (en meer specifieke) vereisten bevat.
Deze leden maken zich dan ook zorgen over de volgende paragrafen uit het zesde verslag
2012-2013 van de Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie (FCEE):
“Bij een aantal zeldzame gevallen van patiënten van erg gevorderde leeftijd die door
verschillende aandoeningen getroffen waren, waren sommige leden van de commissie
van oordeel dat het lijden en het verzoek tot euthanasie eerder samenhing met de
natuurlijke gevolgen van de leeftijd van deze patiënten, en niet met hun
aandoeningen.” (p. 15)
“Bij patiënten van gevorderde leeftijd gaf het onderscheid dat gemaakt moet worden
tussen het lijden dat veroorzaakt wordt door deze ziekten en het lijden dat “normaal”
is voor die leeftijd, soms aanleiding tot meningsverschillen tussen de meerderheid van
de commissie en een aantal van haar leden.” (p. 27).
Bovenvermelde citaten doen bij deze leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek de
vrees ontstaan dat ouderdom als een ernstige aandoening wordt beschouwd en dus als een
grond voor een legitiem euthanasieverzoek. Dit is duidelijk niet in overeenstemming met de
intenties van de wetgever ten tijde van de depenalisering van euthanasie. Deze leden vinden
dit uiterst problematisch.
Andere leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek hebben helemaal niet dezelfde
interpretatie van de verslagen van de FCEE. In het zevende verslag van de FCEE werd overigens
met betrekking tot polypathologie bij ouderen het volgende benadrukt: “Dit betekent helemaal
niet dat de commissie hoge leeftijd als een ziekte beschouwt. Hoge leeftijd en levensmoeheid
rechtvaardigen geen euthanasie in afwezigheid van een ernstige en ongeneeslijke
aandoening.”66 Deze leden stellen dat er voor de FCEE nooit sprake is geweest om veroudering
gelijk te stellen met een ernstige en ongeneeslijke aandoening. Zij stellen dat de noodzakelijke
voorwaarden van de wet uiteraard onderzocht moeten worden in functie van de persoon die
om euthanasie verzoekt en zijn/haar aanpassingsvermogen.

D.6.2.3. Voorstel van aanpak voor uitklaring van euthanasieverzoeken bij
levensmoeheid
Sommige leden menen dat een belangrijke bijdrage tot het debat over euthanasie en
levensmoeheid aangereikt wordt in een recent artikel gepubliceerd in 2016 in het Tijdschrift
voor Geneeskunde. Hierin brengen een aantal Vlaamse experten (uit de Werkgroep ‘Palliatieve
66 Zie website van de FCEE:
http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/advies-en-overlegorgaan/commissies/federale-controle-enevaluatiecommissie-euthanasie, publicatie, Zevende verslag (2016) aan de Wetgevende kamers met betrekking tot
de jaren 2014-2015, p. 27.
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zorg en Geriatrie (PaGe)’ van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen) het probleem van
levensmoeheid in kaart en presenteren een praktisch instrument (‘flowchart’) om deze vragen
bij patiënten uit te klaren (Van Den Noortgate et al. 2016). Deze experten stellen vooreerst
vast dat zij als geriater, huisarts of CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts) – zeker in
Vlaanderen – regelmatig en in toenemende mate met vragen ivm euthanasie wegens
levensmoeheid geconfronteerd worden (p.145). In hun reflectie vertrekken deze experten van
een duidelijke definitie: levensmoeheid wordt omschreven als “psychisch lijden van een
persoon die door (een combinatie van) medische en/of niet-medische factoren geen of slechts
gebrekkige levenskwaliteit (meer) ervaart en als gevolg daarvan de dood boven het leven
verkiest” 67. De aanwezigheid van lijden is een noodzakelijk kenmerk van levensmoeheid
volgens deze definitie (p.146).
In hun analyse van het probleem wijzen deze experten er op dat lijden zeer verschillende
oorzaken en dimensies kan hebben, en steeds zeer persoonlijk is, wat ook samenhangt met
de mensopvatting en de levensbeschouwing van de betrokkene. Dit betekent ook dat er geen
rechtstreeks verband hoeft te bestaan tussen de bron of de oorzaak van het lijden en de
beleving ervan. Een tweede aandachtspunt is het onderscheid dat dient gemaakt tussen
uitzichtloos en ondraaglijk lijden, waarbij het eerstgenoemde het voorwerp is van een
professioneel oordeel over het nog aanwezige behandel- en zorgperspectief en vaak
objectiveerbaar is. Het tweede daarentegen heet in de eerste plaats een zaak van de patiënt
en is altijd subjectief en strikt persoonlijk. Deze experten stellen dat het beoordelen van het
lijden en het bieden van hulp aan de patiënten in deze omstandigheden tot het medischprofessionele domein van de arts behoort, waarbij het volgens hen zeer zinvol en noodzakelijk
is een beroep te doen op de hulp en expertise van andere professionele hulpverleners (p.146).
Te meer omdat levensmoeheid zelden alleen een probleem van het individu, maar ook vaak
een maatschappelijk probleem is, waarvoor eerder dan het medicaliseren een grondig
maatschappelijk en ethisch debat wenselijk is (p.153). Omdat levensmoeheid volgens de
aangehaalde definitie teruggaat op (een combinatie van) medische en/of niet-medische
factoren is het belangrijk deze breed op te sporen, de interacties ertussen te verkennen en
waar mogelijk ook te remediëren. “Levensmoeheid komt meer op de voorgrond naarmate de
niet-medische factoren als belangrijkste oorzaken van het psychisch lijden worden
aangewezen. Indien de medische factoren een belangrijke rol spelen en de niet-medische niet
of nauwelijks, dan is de persoon misschien wel de ziekte, de behandeling en/of de strijd moe,
maar daarom niet noodzakelijk het leven. Het is belangrijk het aandeel van elk van beide
(medische en niet-medische) factoren in de oorzakelijkheid van levensmoeheid na te gaan en
hun respectievelijke aandeel zo goed als mogelijk in te schatten. Het is immers mogelijk dat
een persoon met een ernstig lichamelijke aandoening zijn levensmoeheid uitdrukt, niet omdat
deze teruggaat op de onderliggende ziekte of behandeling maar wel op een niet-medische

67 Delbeke, E. “Hulp bij zelfdoding en levensmoeheid” In: “Juridische aspecten van zorgverlening aan het
levenseinde”. Mortsel: Uitgeverij Intersentia, 2012: 395-411.
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factor zoals een gevoel van nutteloosheid of een acuut financieel probleem. Dit onvoldoende
uitklaren kan ervoor zorgen dat de mogelijkheid om het lijden van een persoon te verhelpen,
gemist wordt.”(p.147) De lichamelijke factoren kunnen van velerlei aard zijn, maar naast
onderliggende medische aandoeningen kan ook ‘frailty’ (extreme kwetsbaarheid en
verminderde reserves die leiden tot toenemende afhankelijkheid en overlijden) een belangrijke
impact hebben op de levenskwaliteit van oudere personen. Onder de psychische factoren die
uitklaring verdienen - omdat het vooral deze zijn die bijdragen tot de ondraaglijkheid van het
lijden - zijn er de psychiatrische aandoeningen (bv. mineure depressie), maar ook de
verschillende ‘copingstrategieën’ van patiënten en hun omgeving, en factoren als de graad
van eenzaamheid, de beleving van waardigheid en verantwoordelijkheid, eventuele
traumatische

levenservaringen,

de

mate

van

subjectief

welbevinden

en

de

spirituele/existentiële krachtbronnen. De ervaring leert dat tenslotte ook sociaaleconomische
factoren (armoede, opleidingsgraad e.d.) belangrijke risicofactoren zijn voor levensmoeheid.
Omdat levensmoeheid de laatste jaren niet alleen een theoretische, maar vooral een praktische
uitdaging is geworden, stellen de auteurs in hun bijdrage dan ook een stapsgewijze aanpak68
voor. Het systematisch exploreren van de levensmoeheid (‘het lijden beoordelen’) vormt de
eerste stap, waarbij het belangrijk is voldoende aandacht te hebben voor de niet-medische
factoren. Vaak immers is het psychisch lijden ten gevolge van niet-medische factoren even
groot of groter dan het psychisch lijden ten gevolge van ziekte of ongeval, en dringt het
inroepen van andere hulpverleners als een ouderenpsychiater, psycholoog, maatschappelijk
werker of pastor/moreel consulent zich op. Een tweede stap bestaat in het evalueren van de
behandelopties. Een behandeling kan mogelijk en gewenst zijn. De literatuur leert dat veel
patiënten evenwel negatief staan tegenover een therapeutische benadering van hun probleem,
waardoor behandeling misschien wel mogelijk is, maar geweigerd wordt. Indien geen
duurzaam verzoek tot levensbeëindiging aanwezig is, dient vroegtijdige zorgplanning
overwogen te worden. Is een dergelijk verzoek er wel, dan kan worden overgegaan tot stap 3,
het evalueren van de wettelijke zorgvuldigheidscriteria voor euthanasie, wat ook aan de orde
is als behandeling in het geheel niet mogelijk is. Is er op basis van een professioneel oordeel
en ervaring geen sprake van ondraaglijk en niet-lenigbaar lijden of geen sprake van een
medische grondslag (waarbij het lijden het gevolg dient te zijn van een ernstige en
ongeneeslijke door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening), die bovendien uitzichtloos is,
dan valt het verzoek buiten de Euthanasiewet. Maar ook dan heeft de arts en/of zijn/haar team
altijd een zorgplicht en dient de arts oog te blijven hebben voor het bredere welzijn van de
patiënt en hem, samen met andere hulpverleners, bij te staan in de onmacht dat er niets
concreets ‘gedaan’ kan worden.
In

bepaalde

situaties

bestaat

geen

eensgezindheid

rond

het

voldoen

aan

de

zorgvuldigheidscriteria en de medische factoren als onderliggende oorzaak voor het lijden en
68 Referentie flowchart : www.palliatief.be/publicaties_levensmoeheid
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het verzoek. In deze grijze zone kunnen voor de auteurs collegiaal overleg, teamoverleg en
ethisch advies een hulpmiddel zijn.
Andere leden menen dat dergelijk overleg slechts een facultatieve optie vormt, een
hulpmiddel waarop de arts beroep kan doen indien hij/zij dit wenst, en in goede
verstandhouding met de patiënt.
Binnen het Comité bestaat geen discussie dat binnen de Euthanasiewet – ook wanneer
het lijden als ondraaglijk beleefd wordt - een medische grondslag vereist is om tot
euthanasie te kunnen overgaan. De vraag stelt zich echter wat precies moet worden
verstaan onder “een medische grondslag”, en hierover bestaat geen consensus.
Alle leden menen dat sommige vormen van polypathologie – d.i. de aanwezigheid van
meerdere aandoeningen - een medische grondslag kunnen zijn om een euthanasieverzoek in
aanmerking te nemen onder de voorwaarde dat de ondraaglijkheid én de medische
uitzichtloosheid én de niet-lenigbaarheid van het lijden van de betrokkene veroorzaakt worden
door de polypathologie in kwestie.
Sommige leden vrezen dat de term polypathologie door velen geïnterpreteerd wordt op een
wijze die impliceert dat elke persoon ouder dan zeventig jaar eraan voldoet69.
Afsluitend zijn alle leden het erover eens dat euthanasie niet kan worden overwogen zonder
medische grondslag en dat ouder worden in zichzelf geen ziekte is. Binnen deze consensus
bestaat er binnen het Comité een meningsverschil over de vereiste mate van ernst en
ongeneeslijkheid van de aan de gevorderde leeftijd verbonden polypathologie.

D.6.3. Euthanasie en medicalisering van maatschappelijke problemen
Euthanasie toestaan als antwoord op lijden zonder ernstige aandoening veroorzaakt door
ziekte of ongeval zou onze kijk op de geneeskunde en op de samenleving fundamenteel
kunnen beïnvloeden. Deze tendens is vandaag reeds tot op zekere hoogte zichtbaar, getuige
het feit dat heel wat mensen denken dat ze recht hebben op de uitvoering van euthanasie,
louter op basis van het feit dat zij hun lijden beschouwen als aanhoudend en ondraaglijk. Hoe
oprecht een dergelijke visie ook mag worden aangehangen door de betrokkene, ze houdt
totaal geen rekening met het feit dat de Euthanasiewet enkel een recht inhoudt om euthanasie
te vragen, en dat de wet voorziet dat naast de behandelende arts steeds een tweede (en bij
niet-terminale patiënten ook een derde) arts de patiënt dient te onderzoeken en een oordeel

69 Raus, Kasper; Sterckx, Sigrid; Beyen, Anne; De Lepeleire, Jan; Desmet, Marc; Devisch, Ignaas; Focquaert, Farah;
Ghijsebrechts, Gert; Haekens, An; Huysmans, Gert; Lisaerde, Jo; Mullie, Senne; Provoost, Veerle; Ravelingien, An;
Schotsmans, Paul; Vandenberghe, Joris; Van Den Noortgate, Nele; Vanden Berghe, Paul, Vanderhaegen, Bert, “Komt
nagenoeg iedereen van boven de 70 jaar nu in aanmerking voor euthanasie?”, Knack, 15 november 2016:
http://www.knack.be/nieuws/belgie/komt-nagenoeg-iedereen-van-boven-de-70-jaar-nu-in-aanmerking-vooreuthanasie/article-opinion-776597.html.
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dient te vellen of aan alle wettelijke voorwaarden (inclusief alle criteria opgesomd in Art. 3(1))
is

voldaan.

Artsen

mogen

niet

herleid

worden

tot

louter

‘uitvoerders

van

euthanasieverzoeken’.
Het dient benadrukt te worden dat de formulering van art. 3(1) er duidelijk op wijst dat
de wetgever geenszins de bedoeling had om euthanasie mogelijk te maken voor iedereen
die aanhoudend en ondraaglijk lijdt zonder onderliggende pathologie. Zelfs bij ondraaglijk
lijden, kunnen er goede ethische redenen zijn om dergelijke verzoeken te weigeren. Het
aanvaarden van dergelijke verzoeken zou immers de deur openzetten voor een (extreme vorm
van) medicalisering in gebieden waarin dit geheel ongerechtvaardigd is.
Men zou hiertegen kunnen opwerpen dat tal van mensen die levensmoe zijn, wel degelijk
geconfronteerd

worden

ouderdomsverschijnselen

met
zoals

medische
artrose,

een

problemen
verminderd

(bvb.

klassieke

gezichtsvermogen,

spijsverteringsproblemen). Het punt is echter dat, als de loutere aanwezigheid van dit
soort medische symptomen beschouwd zou worden als een voldoende reden om te
voldoen aan de voorwaarden van Art. 3(1), dit zou neerkomen op de stelling dat elke
oudere persoon in aanmerking komt voor euthanasie. Iedere oudere zal immers op een
bepaald moment meerdere lichamelijke klachten krijgen, en daarop hoeft men zelfs niet te
wachten tot men 70 of 80 jaar is. Dit zou echter neerkomen op een totale uitholling van de
intenties van de wetgever. De wet eist dat het ondraaglijk lijden het gevolg is van een
aandoening, die op haar beurt veroorzaakt moet zijn door ziekte of ongeval. Ook al zal het
lijden van heel wat mensen ongetwijfeld een combinatie zijn van psychosociale problemen en
medische problemen, het zijn de medische problemen die de oorzaak moeten zijn van het
aanhoudend en ondraaglijk lijden. Psychosociale problemen zijn geen medische problemen.
Vereenzaming, bvb., is geen medisch probleem en we moeten ons dus in alle eerlijkheid de
vraag stellen waarom het de taak van een arts zou moeten zijn om dergelijke problemen op
te lossen.
Als we lijden als gevolg van psychosociale problemen als een medische kwestie zouden gaan
bestempelen, lopen we bovendien het risico voorbij te gaan aan de echte tragedie en ons niet
de vraag te stellen waarom deze mensen dit soort lijden ervaren. Vaak is dergelijk lijden het
resultaat van maatschappelijke onverschilligheid, die leidt tot isolatie en vervreemding, die op
hun beurt leiden tot oprechte gevoelens van eenzaamheid, verlatenheid en nutteloosheid.
Deze wijdverspreide maatschappelijke problemen vragen dringend om een maatschappelijk,
economisch en politiek antwoord, niet een medisch antwoord en al helemaal niet een medisch
antwoord in de vorm van euthanasie.
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De inspanningen die in onze samenleving ondernomen worden om sociale isolatie en
vervreemding aan te pakken, en om voldoende zorg te voorzien in termen van de preventie
en behandeling van psychiatrisch en ander psychisch lijden, en de middelen die daarvoor
worden uitgetrokken, zijn schromelijk onvoldoende. Ons huidig falen om deze problemen te
verhelpen kan niet worden ingeroepen als een argument om euthanasie voor deze mensen te
faciliteren. Euthanasie toestaan als antwoord op lijden zonder ernstige aandoening
veroorzaakt door ziekte of ongeval zou neerkomen op het ergste voorbeeld van medicalisering
van socio-economische problemen dat men zich kan inbeelden.
Dit betekent geenszins dat men mensen die ondraaglijk en aanhoudend lijden maar wier
lijden niet het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke aandoening die door ongeval
of ziekte veroorzaakt is, in de kou moet laten staan. Het betekent wél dat deze mensen
wettelijk gezien geen euthanasie kunnen krijgen. Niet omdat hun soort lijden niet aanhoudend
en ondraaglijk kan zijn (dat is het ongetwijfeld in heel wat gevallen). Niet omdat ze niet
handels- en oordeelsbekwaam (autonoom) geacht kunnen worden (dat zullen ze vaak wel zijn),
maar wel omdat oordeelsbekwaamheid slechts een van de vele (wettelijke én ethische)
voorwaarden is om in aanmerking te komen voor euthanasie.
Sommige leden benadrukken dat de wetgever duidelijk de intentie had dat euthanasie
beperkt zou blijven tot een ‘last resort’ optie, of het nu om fysiek dan wel psychisch lijden
gaat. De Amerikaanse bioethici Barron Lerner en Arthur Caplan vragen zich in een in 2015
gepubliceerd artikel af of de euthanasiepraktijk in België en Nederland op een hellend vlak is
terechtgekomen (Lerner & Caplan 2015). Een van de zaken waarover zij zich zorgen maken is
het feit dat uit een studie over de Nederlandse Levenseindekliniek blijkt dat eenzaamheid vaak
wordt aangehaald als reden om euthanasie te vragen. Lerner en Caplan stellen hierover het
volgende: “Zelfs in combinatie met andere symptomen kan eenzaamheid moeilijk beschouwd
worden als een toestand die men best aanpakt door euthanasie voor te stellen” (p. 164070,
vertaling). Zij stellen zich ook de vraag of de toename van het aantal gevallen van euthanasie
een weerspiegeling is van een soort van “het geven van carte-blanche door de artsen aan het
zelfbeschikkingsrecht van de patiënt” (ibid., p. 1641, vertaling71). Dit zijn volgens deze leden
zeer pertinente vragen, die momenteel weinig of niet (meer) gesteld worden in België.
Deze leden wensen echter te benadrukken dat uit hun kritieken en bezorgdheden niet volgt
dat de mogelijkheid van euthanasie voor psychisch lijden moet worden afgeschaft. Wat er wel
uit volgt is dat euthanasie een ‘last resort’ optie moet zijn zoals bedoeld door de wetgever,
dat alle voorwaarden die worden opgesomd in Art. 3(1) van de wet strikt moeten worden
toegepast, dat strikt moet worden toegezien op de toepassing van deze alsook alle andere
70 Originele versie: “Loneliness, even if accompanied by other symptoms, hardly seems a condition best addressed
by offering death”.
71 Originele versie: “carte blanche acquiescence among physicians to the concept of patient self-determination”.
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vereisten van de wet, alsook dat een aantal aspecten van de wet zelf dienen te worden
bijgestuurd. Dit brengt ons tot de kwestie van de specifieke aanbevelingen die deze leden
wensen te formuleren.
Andere leden hebben nog een radicaler standpunt en zijn van mening dat euthanasie wettelijk
onmogelijk

moet

worden

gemaakt

wanneer

euthanasie

wordt

gevraagd

voor

een

psychiatrische aandoening die niet uit een aantoonbare, onomkeerbare lichamelijke
weefselschade voortvloeit. In de mate waarin de Euthanasiewet op dit punt geen duidelijkheid
schept, dringt zich een wetswijziging op waarbij euthanasie omwille van de hierboven
aangegeven redenen niet langer wordt gedepenaliseerd. Bij psychiatrische aandoeningen is
het volgens deze leden niet mogelijk om een autonoom euthanasieverzoek op eenduidige,
objectiveerbare wijze te onderscheiden van een door de pathologie ingegeven doodswens. Het
verlies van autonomie - onder invloed van een verstoord realiteitsbesef, ernstige
stemmingsstoornissen of zelfs wanen – is inherent aan het psychisch lijden. Net daarom is dit
lijden ook zo ernstig en wordt het vaak als uitzichtloos en dus ondraaglijk ervaren.
Ook de onbehandelbaarheid van dit type aandoeningen kan nooit met zekerheid worden
vastgesteld, omdat soms na langere termijn nog verbeteringen mogelijk zijn.
Volgens de aanhangers van dit standpunt houdt een eenzijdige klemtoon op de
zelfbeschikking in het geheel geen rekening met de intrinsiek relationele component van
psychiatrische aandoeningen en de invloed van mechanismen van projectie, overdracht en
tegenoverdracht. Het toelaten van de euthanasievraag in de therapeutische relatie kan zo een
mogelijke dynamiek van suïcidale gedachten in de hand werken dat de psychiatrische patiënt
al te vaak in de richting van euthanasie drijft en een negatieve invloed kan hebben in de
psychiatrische zorg, niet enkel op een individuele patiënt, maar ook op de bredere
zorgomgeving waarin deze patiënten vaak zijn opgenomen, niet zelden voor een langere
periode.
De leden die het nodig noch opportuun vonden om uit te weiden over de definitie van
lijden, hetzij fysiek, hetzij psychisch, of over het al dan niet te lenigen karakter ervan, en
die dus niet vinden dat de wet van 28 mei 2002 over euthanasie moet worden aangepast
inzake psychisch lijden, stellen zich vragen bij de motivering van dit standpunt. Moet dit
standpunt, dat in de media wordt overgenomen door tegenstanders van euthanasie, begrepen
worden als de wil om elke psychiatrische patiënt uit te sluiten van de Euthanasiewet? Wat willen
de woorden “onomkeerbaar en aantoonbaar weefselletsel” zeggen:?
De rechtvaardigingen van dit standpunt zijn, volgens deze leden, een opeenvolging van
axioma’s:
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- de

onmogelijkheid

om

het

onderscheid

te

maken

tussen

een

autonoom

euthanasieverzoek en een stervenswens ingegeven door de pathologie;
- de onmogelijkheid om zich uit te spreken over het ongeneeslijke karakter van de
psychiatrische aandoening;
- het

ontstaan

van

suïcidale

gedachten

door

de

goedkeuring

(sic)

van

het

euthanasieverzoek;
- de mogelijke ‘besmetting’ van andere patiënten.
Voor deze leden is deze opeenvolging van beweringen zonder bewijs eerder vreemd. Niet
alle psychiatrische aandoeningen zijn geneeslijk. Het is mogelijk dat een paranoïde
patiënt zich, door de aard van zijn/haar aandoening, uitsluit van alle mogelijkheden om
euthanasie te krijgen72. Maar dat is zeker niet het geval voor elke patiënt die aan een
psychiatrische aandoening lijdt. En gezondheidsprofessionals zijn zeker in staat om het
verschil te maken tussen een vrijwillig, herhaald euthanasieverzoek zonder druk van
buitenaf, en de wens om te sterven ingegeven door de ziekte zelf. Inzake het concept
‘voorbeeld voor andere patiënten’, werd dit argument ook al gegeven in het geval van de
ziekte van Alzheimer, en de euthanasie van Hugo Claus. Hierbij vergeet men steeds dat
een euthanasieverzoek persoonlijk is, en niet impliceert dat elke patiënt die in deze
omstandigheden terechtkomt, euthanasie zal vragen!
Bovendien moet de autonomieproblematiek in de euthanasieprocedures niet op een
abstracte wijze worden benaderd. Deze autonomie kan trouwens alleen maar op een
geldige manier worden uitgeoefend als de patiënt over de nodige informatie beschikt, en
zijn/haar verzoek werd besproken, onderhandeld en gevoed door de geraadpleegde arts
of indien nodig, artsen, met het medische team en met zijn/haar naasten. Euthanasie is
een gedeelde beslissing, die het recht op autonomie van een persoon respecteert.
Voor deze leden is er ten slotte een duidelijk voordeel verbonden aan het niet automatisch
uitsluiten van psychiatrische patiënten uit het toepassingsgebied van de Euthanasiewet.
Dankzij de dialoog die wordt gevormd, dankzij de tijd die men zichzelf geeft, worden
sommige verzoeken minder acuut.
Volgens sommige leden is het wetenschappelijk problematisch te beweren dat psychiatrische
aandoeningen niet met structurele veranderingen in verschillende hersenstructuren gepaard
gaan. Zeker bij chronische vormen zijn er zelfs irreversibele veranderingen

72 Bulletin ADMD, nr 140, 2’ trimester 2016, pp. 5-8. « Euthanasie et psychiatrie, le grand malentendu. Conférence
de Bea Verbeekc, psychiatre, leif-arts, Ulteam », p. 7 : « Que dire par exemple du patient présentant un délire
paranoïaque, avec ou sans hallucinations, qui le fait souffrir le martyre mais refusant tout traitement
médicamenteux qui risque de l’empoisonner ? Il est évident que le patient souffre, et que le degré de sa souffrance
peut être insurmontable. Mais qu’en est-il de sa faculté de discernement ? Pour ma part, sa demande ne sera pas
recevable, mais peut-être est-ce discutable ! »
Eigen vertaling : « Wat te zeggen bijvoorbeeld over een patiënt met paranoïde delirium, met of zonder
hallucinaties, die hem/haar erg doen lijden, maar die een medicamenteuze behandeling weigert uit vrees
vergiftigd te worden? Het is evident dat deze patiënt lijdt, en dat de mate van zijn/haar lijden onoverkomelijk kan
zijn. Maar hoe zit het met zijn/haar oordeelsbekwaamheid? Voor mij zal zijn euthanasieverzoek niet ontvankelijk
zijn, maar misschien is dat betwistbaar!”.
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E. Besluiten en aanbevelingen
E.1. Vraag 1: Is de juridische basis om euthanasie te verkrijgen een andere
basis als beslist is dat het euthanasieverzoek van de partner kan
ingewilligd worden?
In haar mondelinge vraag aan Minister Onkelinx verwees senator Elke Sleurs naar een
gemediatiseerde euthanasiecasus waarbij het ging om de euthanasievraag van een echtpaar.
Het Comité merkt op dat het feit dat het een echtpaar of partners betreft, hier niets ter zake
doet. Elk verzoek is uniek, moet als dusdanig worden onderzocht en moet aan de voorwaarden
van de wet voldoen, zoals dat voor elk euthanasieverzoek geldt. De omstandigheid dat het
een echtpaar of partners betrof, is niet relevant voor het onderzoek van de door de wetgever
bepaalde voorwaarden. Als de situatie van de partner op zich niet beantwoordt aan de
wettelijke vereisten voor euthanasie, is er dan ook geen wettelijke basis voor het inwilligen
van een dergelijk euthanasieverzoek.
Weliswaar heeft het Comité begrip voor de angst van de overblijvende partner om alleen verder
te leven en het psychische lijden dat hiervan het gevolg is, maar deze zijn op zichzelf
onvoldoende om euthanasie te rechtvaardigen.

E.2. Vraag 2: Wat is de juridische basis om euthanasie te verkrijgen indien
de aanvrager niet terminaal ziek is?
Er moet worden aan herinnerd dat de wetgever niet de intentie had om het concept van de
terminale fase op te nemen in de Euthanasiewet. De wet voorziet weliswaar bijkomende
voorwaarden indien de arts meent dat het overlijden niet binnen afzienbare termijn zal
plaatsvinden. In dat geval moet hij/zij niet alleen verplicht een tweede arts raadplegen, die
enerzijds de ernstige en ongeneeslijke aard van de medische aandoening moet onderzoeken
en anderzijds zich moet vergewissen van het niet te lenigen karakter van het fysieke of
psychische lijden, maar moet er ook een derde arts tussenkomen, inzage nemen van het
medisch dossier, de patiënt onderzoeken en een advies geven over het aanhoudend,
ondraaglijk en niet te lenigen karakter van het lijden evenals over de kwaliteit van het verzoek,
namelijk het vrijwillig, overwogen en herhaald karakter ervan. Deze arts moet ofwel een
psychiater zijn, ofwel een specialist in de betreffende pathologie, en moet onafhankelijk zijn
ten opzichte van zowel de patiënt als de behandelende arts en de tweede arts. Bovendien moet
er een maand verlopen tussen het schriftelijke euthanasieverzoek en de daad zelf. Met andere
woorden, de wet schrijft niet voor dat de patiënt zich in een terminaal stadium moet bevinden.
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E.3. Vraag 3: Bestaat er een maatschappelijke nood om het concept van
aanhoudend en ondraaglijk psychisch lijden dat niet gelenigd kan
worden en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door
ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening, te verduidelijken?
Bij de bespreking van deze derde vraag zijn er binnen het Comité drie standpunten naar
voren gekomen. De leden die het eerste standpunt onderschrijven menen dat het geenszins
opportuun is om de wet te wijzigen op het vlak van psychisch lijden. Volgens deze leden had
de wetgever ervoor gekozen een zekere marge van interpretatie te laten in de wet door enkele
concepten af te bakenen met een zekere mate van onbepaaldheid. Dit is het geval voor het
psychisch lijden dat, voor deze leden, niet conceptueel verhelderd, bepaald of afgemeten dient
te worden. Psychisch lijden te wijten aan een lichamelijke of een psychiatrische aandoening,
maakt deel uit van de subjectieve beleving van de patiënt en moet worden gehoord door de
arts. Deze heeft immers de verantwoordelijkheid een – o.a. psychiatrische – aandoening te
diagnosticeren en zich te vergewissen van enerzijds de ongeneeslijkheid van deze aandoening
en anderzijds het verband tussen het lijden van de patiënt en de ongeneeslijke aandoening.
De leden die het tweede standpunt onderschrijven, zijn van oordeel dat de wet niet voldoende
duidelijk is en dat deze door dit gebrek aan duidelijkheid wordt toegepast op een wijze die
niet strookt met de geest ervan (zie D.6. Ethische discussie). Vanuit dit standpunt worden dus
wetswijzigingen gevraagd in de richting van een betere precisering van bepaalde essentiële
concepten ervan, naast de wijziging van sommige van de bepalingen ervan om beter rekening
te houden met o.a. de specificiteit van psychiatrische aandoeningen. Dit standpunt betwist
echter niet dat euthanasie in geval van psychisch lijden in sommige specifieke en
uitzonderlijke gevallen aanvaardbaar kan zijn.
De leden die het derde standpunt onderschrijven, zijn van oordeel dat de Euthanasiewet
grondig zou moeten worden herbekeken om precies de mogelijkheid van euthanasie omwille
van psychisch lijden veroorzaakt door een psychiatrische aandoening zonder onomkeerbare
weefselschade uit te sluiten.
Alle leden zijn het met elkaar eens op sommige punten, zoals het belang van de opleiding
van de artsen en publieksvoorlichting, de noodzaak van meer onderzoek naar medische
beslissingen omtrent het levenseinde, het afwijzen van de medicalisering van diverse
verschijningsvormen

van

maatschappelijk

lijden,

en

de

noodzaak

voldoende

werkingsmiddelen te voorzien voor de Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie
(FCEE).
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E.3.1. Punten van consensus
a.

Opleiding van artsen en publieksvoorlichting

Alle leden bevelen aan dat in de opleiding van artsen (zowel in de basisopleiding als in
voortgezette opleidingen en navormingen) veel meer aandacht moet worden besteed aan
accurate kennis van en kritische reflectie over de Euthanasiewet en haar inbedding in het
domein van medische levenseindepraktijken, dat veel ruimer is dan enkel euthanasie, en ook
kennis van palliatieve zorg veronderstelt.73 Ook aan de rol van de artsen (zowel individueel als
in teamoverleg) en aan hun professionele verantwoordelijkheid om kritisch te kunnen
reflecteren over de al dan niet aanvaardbaarheid van specifieke euthanasieverzoeken, dienen
de artsenopleidingen veel meer aandacht te besteden. In de te voorziene lessen en vormingen
dienen overigens niet alleen de klinisch-technische maar ook de juridische en ethische
aspecten aan bod te komen en verzorgd te worden door experten ter zake.
Zo moet de reflectie binnen de medische verenigingen gespecialiseerd in psychiatrische
aandoeningen worden aangemoedigd om de diagnoses en protocollen te verfijnen die tot doel
hebben oordelen betreffende ongeneeslijkheid te vellen. De wetenschappelijke psychiatrische
verenigingen in ons land – de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, de Société Royale de
Médecine Mentale de Belgique (SRMMB) en het Belgian College of Neuropsychopharmacology
and Biological Psychiatry (BCNBP)– zijn het best geplaatst om aanbevelingen hierover op te
stellen.

Ook

moet

de

reflectie

binnen

de

diverse

huisartsenverenigingen

worden

aangemoedigd om hun kennis van de diagnose van psychiatrische aandoeningen, de
mogelijke behandelingen ervan en van de definitie van ongeneeslijkheid te verbeteren.
Artsen

dienen

in

hun

opleiding

getraind te

worden

in

de

nodige

reflectie-

en

communicatievaardigheden die vereist zijn om euthanasieverzoeken met de nodige empathie,
maar ook met kennis en zelfvertrouwen tegemoet te kunnen treden. In dit verband zijn
trouwens ook veel meer voorlichting en informatie naar het bredere publiek toe nodig, om de
momenteel vaak voorkomende misvatting te vermijden dat de wet van 2002 een veralgemeend
recht op het bekomen van euthanasie zou hebben voorzien, terwijl het slechts het recht
inhoudt om euthanasie te vragen.

73 -Zie http://leif.be/professionele-info/professionele-leidraad/: de LEI(F)draad bevat aanbevelingen zowel voor het
invullen van het registratiedocument als voor het opstellen van het verslag van de tweede en eventueel derde
(LEIF)arts of “médecin (EOL)”.
-Voor het Franstalig “forum EOL” zie http://www.admd.be, zie rubriek “Médecins EOL”.
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b.

Noodzaak van meer onderzoek naar medische beslissingen omtrent het
levenseinde

Alle leden zijn voorstander van een evaluatie van de wet en van het opzetten van onderzoek
naar medische levenseindebeslissingen, met inbegrip van continue palliatieve sedatie. Dit
onderzoek zou ook de euthanasieweigeringen moeten onderzoeken: in welke omgeving, voor
welke aandoeningen, door welke artsen, bij welke patiënten gebeurt dit? Deze studies zouden
trouwens moeten plaatsvinden over het hele grondgebied; de meeste studies hebben immers
enkel betrekking op Vlaanderen.

c.

Geen medicalisering (van verscheidene vormen) van psychosociaal lijden

Voor alle leden van het Comité zou het goedkeuren van euthanasieverzoeken die enkel
steunen op aanhoudend en ondraaglijk lijden, zonder medische grondslag, in feite de deur
openzetten is voor een extreme vorm van medicalisering op domeinen waar dit absoluut
onwenselijk is. Zelfs als voor velen het lijden zal resulteren uit een combinatie van
psychosociale en medische problemen, moeten het wel medische problemen zijn die de
oorzaak vormen van het aanhoudende en ondraaglijke lijden, zoals vermeld in de wet van
2002 die euthanasie depenaliseert.
Wij mogen niet van de medische wereld verwachten dat deze oplossingen vindt of voorstelt
voor problemen die niet van medische aard zijn. Dit lijden is vaak het resultaat van
maatschappelijke onverschilligheid die leidt tot isolement en vervreemding, die op hun beurt
uitmonden in terechte gevoelens van eenzaamheid, verlatenheid en nutteloosheid. Deze
wijdverbreide maatschappelijke problemen vragen bij hoogdringendheid een maatschappelijk,
economisch en politiek antwoord, geen medisch antwoord en nog minder een medisch
antwoord onder de vorm van euthanasie.
Levensmoeheid zonder medische grondslag voldoet niet aan de vereisten van art. 3(1) van de
wet en kan dus geen wettelijk aanvaardbare grond vormen voor de uitvoering van euthanasie.

d.

Ongeneeslijkheid van de aandoening en ondraaglijkheid van het lijden

Binnen het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek bestaat de volgende consensus: (1) dat enkel
lijden dat voldoet aan de voorwaarde dat het het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke,
door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening, een wettelijke grond voor euthanasie kan
vormen; (2) dat het tot de verantwoordelijkheid van de arts behoort om te oordelen over de
ongeneeslijkheid van de ernstige door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening; en (3) dat,
daarentegen, de beoordeling of het fysiek of psychisch lijden al dan niet aanhoudend en
ondraaglijk is, bij de patiënt ligt. Om te bepalen of een patiënt zich in een medisch uitzichtloze
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situatie bevindt, verwijst de wet echter ook naar de voorwaarde dat het ‘lijden niet gelenigd
kan worden’. De standpunten van de leden lopen uiteen, enerzijds over de interpretatie van
het criterium ‘niet-lenigbaarheid’ van het lijden en anderzijds over de kwestie wie beslist of
het lijden al dan niet lenigbaar is.

E.3.2. Punten waarover geen consensus bestaat
a.

Over de niet-lenigbaarheid van het lijden

Sommige leden menen dat de verantwoordelijkheid om te beslissen, zowel over de
ongeneeslijkheid van de aandoening als over het niet te lenigen karakter van het lijden,
toekomt aan de artsen en niet aan de patiënt. Volgens deze leden mag de autonomie van de
patiënt niet de enige ethische waarde zijn die primeert bij de beoordeling van
euthanasieverzoeken. Zij benadrukken weliswaar dat enkel de patiënt kan oordelen of
zijn/haar lijden al dan niet aanhoudend en ondraaglijk is, maar vinden het essentieel dat artsen
hun klinische en ethische verantwoordelijkheid nemen aangaande de andere vereisten van art.
3 (1) van de wet (i.e. de ongeneeslijkheid van de aandoening en de niet-lenigbaarheid van het
lijden), in plaats van ervoor te opteren om de evaluatie van deze criteria over te laten aan de
patiënt. Wat de beoordeling van de ongeneeslijkheid van de aandoening betreft, bevelen deze
leden aan om de evaluatie hiervan in essentie uit te voeren met behulp van behandelalgoritmen
die op bewijskrachtige wetenschappelijke criteria, in overeenstemming met de state of the art,
steunen en die voor diverse aandoeningen gedefinieerd zijn. Deze behandelalgoritmen
moeten regelmatig worden aangepast aan de nieuwe bevindingen waarover men beschikt.
Andere leden zijn van oordeel dat de autonomie van de patiënt een cruciale waarde is en dat
er niets onethisch is aan ingaan op een euthanasieverzoek van een patiënt die, na alle
voorstellen voor medische behandelingen, psychiatrische inbegrepen, te hebben overwogen
en meestal reeds te hebben ondernomen, van oordeel is dat hij/zij niet langer het door hem/haarzelf als ondraaglijk en als onlenigbaar ervaren lijden wenst te ondergaan. Voor deze
leden gaat het hier niet om een arts die zijn/haar verantwoordelijkheid delegeert aan de
patiënt, maar om een arts die zijn/haar verantwoordelijkheid volledig opneemt en in het raam
van de individuele arts-patiëntrelatie en met de volle omvang van zijn/haar eigen
competenties, tracht bij te dragen tot deze zeer belangrijke dialoog en reflectie, veeleer dan
zijn/haar eigen opvatting over 'het goede leven' op te leggen. Deze leden zijn zeker
voorstander van het zoeken naar objectiveringscriteria, met name door behandelalgoritmen
op punt te stellen. Zij zijn hier minder voor te vinden als zo’n procedure zou inhouden dat de
patiënt telkens zijn/haar vraag om euthanasie zou moeten rechtvaardigen. Dit zou de wet
uithollen en een “tribunalisatie” veroorzaken, een optie die door de wetgever werd verworpen.
Volgens deze leden kan de arts andere voorzorgen nemen naast de voorwaarden die de wet
stelt. Deze hoeven niet in de wet opgenomen te worden, maar kunnen eventueel resulteren
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uit de reflectie binnen de betrokken medisch-wetenschappelijke verenigingen, zonder de
patiënt te vergeten. Deze leden zijn van mening dat het voorgaande geenszins suggereert dat
de beoordeling van de onlenigbare aard van het lijden aan de patiënt wordt overgelaten. Het
is evident dat alleen de arts over de vereiste kennis beschikt om het lijden medisch te
verzachten. Deze leden benadrukken echter het belang van de dialoog tussen de arts en de
patiënt. Lijden is per definitie subjectief en het ondraaglijke karakter van het lijden hangt nauw
samen met het constante karakter ervan, hetgeen de patiënt ertoe brengt dit lijden te
beschouwen als uitzichtloos en onlenigbaar. De perceptie door de patiënt van het al of niet
onlenigbare karakter van het lijden wordt gevormd door de dialoog die hij/zij met zijn/haar
arts voert, in de loop waarvan die laatste de mogelijke oplossingen met de patiënt bespreekt.
Nog andere leden zijn van mening dat de wetgeving onterecht ruimte laat voor euthanasie in
geval van louter psychisch lijden, omdat geen consensus bestaat over de mogelijkheid om de
ongeneeslijkheid van psychisch lijden, veroorzaakt door een psychiatrische aandoening
zonder irreversibele of onomkeerbare weefselschade, te bepalen, noch over de vereiste dat
geen enkele behandeling meer beschikbaar is (het zogenaamd ‘uitbehandeld’ zijn).
Volgens deze leden leert de klinische praktijk dat genezing of een verbetering van stemming
en van algemeen welbevinden zich heel onverwachts kan manifesteren, zelfs tegen de
verwachting van patiënt en zorgverleners in, en dit soms na vele jaren. Die veranderingen
kunnen het gevolg zijn van een nieuwe therapeutische relatie of veranderende condities in de
leefwereld van de patiënt. Om die reden is het voor een significante groep van psychiaters en
klinische psychologen evident dat het begrip ‘uitbehandeld zijn’ niet objectiveerbaar is. Voor
deze psychiaters en klinische psychologen komt een beslissing tot euthanasie voort uit een
subjectieve inschatting van de zorgcontext door zowel zorgverleners als patiënten, een
inschatting die onvoldoende wetenschappelijke grond heeft.

b. Over de weigering van een behandelvoorstel
Een patiënt mag altijd een voorgestelde behandeling weigeren. Nochtans menen sommige
leden dat wanneer de patiënt een redelijk behandelingsvoorstel in overeenstemming met de
state of the art afwijst, de wettelijke voorwaarde van medische uitzichtloosheid niet vervuld is
en euthanasie dus niet mogelijk is. Deze leden bevelen de wetenschappelijke psychiatrische
verenigingen van ons land aan dringend richtlijnen in die zin op te stellen. In afwachting vormt
(in het bijzonder hoofdstuk 3, 5.1.1. van) de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie een belangrijke leidraad74.

74 NVvP Richtlijn Verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis, 2009, zie
https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/euthanasie (onder Documenten).
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Andere leden herinneren eraan dat een therapeutisch voorstel en/of een medische oplossing
om het lijden te verzachten, de arts niet de bevoegdheid geeft om te beslissen of dat lijden al
dan niet ondraaglijk is. Uiteindelijk blijft het de patiënt die hierover beslist, maar altijd in het
kader van een constante en open dialoog met zijn/haar arts. Aanknopend bij dit standpunt
benadrukken deze leden het belang van dialoog. In de mate dat het lijden in nauw verband
staat met de onderliggende aandoening en de daarvoor aanbevolen behandelingen, menen
deze leden dat het probleem van het lijden zowel door de arts als door de patiënt nooit volledig
los gezien kan worden van de therapeutische beslissing. Omgekeerd wordt bij het nemen van
beslissingen over behandelingen op basis van wetenschappelijk bewijs, altijd op een of andere
manier rekening gehouden met het lijden dat ze veroorzaken. De arts neemt beslissingen na
overleg met anderen of na zorgvuldige persoonlijke afweging, en zoekt altijd een evenwicht
tussen de verhoopte voordelen van de behandelingen en het lijden dat ze veroorzaken. Net
over dat laatste aspect heeft de patiënt wel degelijk iets te zeggen. De patiënt komt in vele
gevallen tussen in de therapeutische beslissingen die hem/haar aangaan, omdat hij/zij actueel
of toekomstig lijden wil vermijden, bv. omdat hij/zij het in het verleden al heeft ervaren. Het
is ook om deze reden dat hij/zij een behandeling, soms de zoveelste op rij, kan weigeren. Dit
is een weigering die de arts perfect kan begrijpen, zonder er a priori vanuit te gaan dat het
gaat om een soort irrationele reflex in hoofde van de patiënt. Deze leden zijn het dus wel eens
over het feit dat de arts de ongeneeslijkheid van een aandoening moet beoordelen. Wanneer
een patiënt euthanasie vraagt, vinden zij het anderzijds uiterst belangrijk dat gestreefd wordt
naar een dialoog met deze persoon. In die dialoog moet met een zo groot mogelijk
inlevingsvermogen rekening worden gehouden met het lijden van de patiënt. Deze leden
hameren op het feit dat volgens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie de weigering van
een zoveelste behandeling - waarvan niets zegt dat die niet volledig objectief is – niets afdoet
aan het recht van de patiënt om om euthanasie te verzoeken. De patiënt van wie sprake is, is
degene

die

"psychofarmacologisch

resistent"

is

gebleken

en

die

reeds

meerdere

malen psychotherapeutisch is behandeld. Wat hier pertinent is, is dus niet de "objectiviteit van
de behandeling”, maar de geaccumuleerde mate van lijden die een arts als mens zal kunnen
begrijpen en waaraan de arts voorrang zal geven op het arsenaal aan therapeutische
behandelingen, een arsenaal dat volgens sommigen eigenlijk onbeperkt is, en met name in
het psychiatrische domein. Volgens deze leden moet een dergelijke houding van de arts niet
zonder verdere nuance als delegatie van zijn verantwoordelijkheden worden gezien, maar kan
ze juist de manifestatie zijn van ootmoed ten dienste van de menswaardigheid in hoofde van
zijn patiënt. Voor hen maakt deze bijzondere luisterbereidheid waarvan de arts blijk geeft,
integraal deel uit van de dialoog met de patiënt en is die zelfs de voornaamste reden voor
deze dialoog.
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c.

Over ouderdomsverschijnselen, polypathologie en levensmoeheid

Binnen het Comité bestaat consensus over het feit dat binnen de Euthanasiewet – ook
wanneer het lijden als ondraaglijk beleefd wordt - een medische grondslag vereist is om
tot euthanasie te kunnen overgaan en dat ouder worden op zichzelf geen ziekte is. De
vraag stelt zich echter wat precies moet worden verstaan onder “een medische
grondslag”. Alle leden menen dat sommige vormen van polypathologie – d.i. de aanwezigheid
van

meerdere

aandoeningen

-

een

medische

grondslag

kunnen

vormen

om een

euthanasieverzoek in aanmerking te nemen op voorwaarde dat de ondraaglijkheid én de
medische uitzichtloosheid én de niet-lenigbaarheid van het lijden veroorzaakt worden door de
polypathologie in kwestie. Binnen deze consensus bestaat er binnen het Comité een
meningsverschil.
Sommige leden staan open voor de mogelijkheid dat een polypathologie waarvan elke kwaal
op zichzelf een onvoldoende medische grondslag vormt om over medische uitzichtloosheid
en een bron van ondraaglijk lijden te spreken, als combinatie van kwalen (bv.
evenwichtsproblemen, artrose, osteoporose, diabetes type 2, sterk verminderd gezichts- of
gehoorvermogen, …) toch kan voldoen aan de voorwaarde van “ernstige en ongeneeslijke
aandoening” waaraan een euthanasieverzoek wettelijk moet voldoen, zodra deze kwalen een
zekere intensiteit en een zekere frequentie bereiken.
Voor andere leden volstaat de loutere aanwezigheid van medische problemen (vanaf een
gevorderde leeftijd overigens veeleer regel dan uitzondering) niet om een euthanasieverzoek
te legitimeren gezien de wettelijke bepaling waardoor het lijden ook het gevolg moet zijn
(oorzakelijk verband) van een of meer ernstige door ongeval of ziekte veroorzaakte
aandoeningen die uitzichtloos en ongeneeslijk zijn en dus niet ingegeven door andere nietmedische factoren, bijv. vereenzaming en/of financiële druk. Deze leden merken op dat uit de
voorbereidende werken van de Euthanasiewet blijkt dat de wetgever niet de bedoeling had om
vage termen te gebruiken, maar integendeel geopteerd heeft voor een formulering van de wet
die tot doel heeft duidelijk af te bakenen wie in aanmerking komt voor euthanasie en wie niet.
Volgens hen kan de loutere aanwezigheid van (multipele) ouderdomsverschijnselen geen
wettelijke grond zijn om euthanasie te bekomen.
Alhoewel levensmoeheid zonder medische grondslag niet voldoet aan de wettelijke vereisten
voor het verkrijgen van euthanasie, kunnen patiënten in hun euthanasievraag levensmoeheid
als klacht uiten in combinatie met polypathologie. In die omstandigheden moet dan
uitgeklaard worden wat er onder die klacht van levensmoeheid schuilgaat. In geval van
euthanasieverzoeken met levensmoeheid als motivatie, dient er dus een multidisciplinaire
uitklaring te gebeuren.
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d.

Over a priori versus a posteriori evaluatie van euthanasieverzoeken

Sommige leden menen dat de procedure voor de evaluatie van euthanasieaangiften zoals
voorzien in de wet niet geschikt is voor de evaluatie van euthanasieverzoeken die worden
geformuleerd door patiënten vanwege ondraaglijk psychisch lijden in een niet-terminaal
stadium, hetzij ten gevolge van een psychiatrische aandoening, hetzij ten gevolge van
polypathologie, al of niet samengaand met het ervaren van levensmoeheid. Rekening houdend
met de complexiteit, de onvoorspelbaarheid van het ziekteverloop van psychiatrische
aandoeningen, de multifactorialiteit bij polypathologie/levensmoeheid, het niet/minder
dringend karakter van een euthanasievraag en de onomkeerbaarheid van euthanasie, stellen
zij dat hiervoor een a priori-afweging aangewezen is, met alle betrokkenen, in de eerste plaats
de patiënt zelf, zijn vertrouwde/behandelende zorgverleners in multidisciplinair team (onder
eindverantwoordelijkheid van een arts) en waar mogelijk en mits akkoord van de patiënt ook
significante naasten. Dit kan bv. de vorm aannemen van een ad hoc-overleg in een (op te
richten) gedecentraliseerde commissie naar Nederlands voorbeeld waarin naast de hiervoor
genoemden ook onafhankelijke expertise ingebracht wordt. Bedoeling daarvan zou zijn het
zich vooraf vergewissen of aan de wettelijke voorwaarden voor euthanasie voldaan is, een
afweging die in een collegiaal overleg plaatsvindt en zich niet zou beperken tot het inzamelen
van adviezen. Dergelijke gedecentraliseerde commissies zouden naast het formuleren van een
goedkeuring of afwijzing, desgevallend ook suggesties voor de zorg kunnen formuleren. Deze
a priori-evaluatie zou aanvullend zijn op de reeds bestaande evaluatie en controle a posteriori.
Andere leden verzetten zich uitdrukkelijk tegen dit voorstel en verwijzen naar de geest waarin
de Euthanasiewet van 2002 tot stand is gekomen, waarbinnen de wetgever juist heeft besloten
om te kiezen voor een a posteriori-procedure in plaats van een a priori-procedure, vanuit de
opvatting dat de laatstgenoemde optie een "tribunalisatie” van de euthanasievraag zou
inhouden. De wetgever heeft heel expliciet de formule van de a priori-procedure verworpen.
Deze leden zien niet in waarom in geval van psychisch lijden, al dan niet gebaseerd op een
psychiatrische aandoening, dit principiële standpunt zou moeten veranderen. Aangezien een
hele reeks voorwaarden de evaluatie van bijzondere situaties, zoals deze die een
psychiatrische aandoening inhouden, in goede banen kunnen leiden, volgt hier geenszins
logischerwijs uit dat men deze fundamentele wettelijke bepaling zou moeten herzien.

e.

Over de wettelijke wachttijd tussen het euthanasieverzoek en de
inwilliging ervan in geval van een niet binnen afzienbare tijd verwacht
overlijden

In het zevende verslag (2014-2015) van de Federale controle- en evaluatiecommissie wordt de
wettelijke wachttijd onderscheiden van de bedenktijd. De wettelijke wachttijd bedraagt
minimaal één maand tussen de opschriftstelling van het euthanasieverzoek en de uitvoering
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ervan. De notie bedenktijd verwijst naar “het proces van wilsvorming vooraf[gaand] aan de
schriftelijke vaststelling van de vraag om euthanasie” (p. 54).
Sommige leden menen dat de wettelijke wachttijd van minimum een maand niet moet
veranderd worden omdat er in praktijk vaak reeds een langere bedenktijd is, terwijl andere
leden vinden dat die wettelijke wachttijd niet voldoende garantie biedt.
Laatstgenoemde leden bevelen aan dat, in geval van psychiatrische aandoeningen, de
wettelijke minimumtermijn tussen het schriftelijke euthanasieverzoek en de inwilliging ervan
minstens één jaar moet bedragen (actueel één maand volgens art. 3 §3,2° van de
Euthanasiewet).
Volgens deze leden is een maand te kort voor de complexe evaluatie van onder andere de
wilsbekwaamheid van de patiënt, de betekenislagen van het euthanasieverzoek, het
ondraaglijk psychisch lijden en de medische uitzichtloosheid. Oordelen over medische
uitzichtloosheid vergt naast deskundigheid ook tijd: het volgen van de voorgestelde
zorgvuldigheidscriteria en het exploreren van alle mogelijke redelijke interventies en kansen
tot herstel en vermindering van het lijden (zie bovenvermelde behandelalgoritmes in
overeenstemming met de state of the art), vergt minstens een jaar. Deze leden betwisten niet
dat in veel gevallen reeds vóór het euthanasieverzoek een lang proces doorlopen geweest zal
zijn. Het formeel formuleren van een euthanasieverzoek creëert echter een nieuwe situatie die
aanleiding geeft tot een ander proces, met een andere dynamiek en finaliteit. Dit proces moet
voldoende tijd krijgen, en kansen om in dit proces nog herstel mogelijk te maken.
Andere leden herinneren eraan dat de termijn van één maand een minimumtermijn is. Het is
de verantwoordelijkheid van de betrokkenen – patiënt, artsen, psychiaters of multidisciplinair
team – om zich aan te passen, al naargelang het geval. Ook al hebben bijvoorbeeld
psychiatrische aandoeningen gemeenschappelijke kenmerken, zoals de moeilijkheid om de
ongeneeslijkheid ervan af te bakenen, toch is de ene aandoening de andere niet en is de ene
patiënt de andere niet. Een termijn van één jaar opleggen, waarin de patiënt alles moet
herbeginnen,

met

name

de

gesprekken

met

de

artsen,

nog

afgezien

van

de

hospitalisatieperioden, zou een patiënt die al tal van behandelingen heeft ondergaan, die
pogingen tot zelfdoding heeft ondernomen, tot wanhoop kunnen drijven met mogelijk nieuwe
pogingen tot zelfdoding tot gevolg.
Nog andere leden menen dat een euthanasieverzoek bij louter psychisch lijden per definitie
uitsluit dat er sprake kan zijn van een overlijden binnen afzienbare tijd en dat bijgevolg elke
poging om via de wet een ‘redelijke’ termijn af te bakenen tussen aanvraag en verstrekking
van euthanasie onmogelijk is. Mocht de wet euthanasie bij louter psychisch lijden niet langer
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toelaten, dan zou deze problematiek zich ook niet stellen. Deze leden pleiten er om die reden
voor euthanasie omwille van psychisch lijden veroorzaakt door een psychiatrische aandoening
zonder onomkeerbare weefselschade uit de Euthanasiewet te schrappen.
Volgens de aanhangers van dit standpunt biedt het inbouwen van extra zorgvuldigheidscriteria
in het euthanasietraject (langere wachttijd, bijkomend advies van een ethisch comité,
eensgezindheid onder alle artsen, vraag aan de patiënt om eerst alle therapieën te doorlopen)
niet voldoende bescherming aan deze groep van zeer kwetsbare patiënten wanneer zij
werkelijk in de greep van een doodswens zijn. Volgens deze leden laat de huidige wet in dat
geval immers toe dat een dergelijke patiënt autonoom op zoek gaat naar een psychiater die
deze wettelijk niet-afdwingbare extra zorgvuldigheidscriteria bereid is te negeren in naam van
het recht op zelfbeschikking.

f.

Over de vereiste expertise van de uitvoerende en geraadpleegde artsen

Sommige leden menen dat de procedure voor de beoordeling van euthanasieverzoeken
duidelijk omschreven75 moet zijn om zo te komen tot een zorgvuldige afweging, met daarbij
inbreng van alle relevante expertise, zowel diagnostische als (psycho)therapeutische (i.e.
expertise met betrekking tot de concrete aandoening in kwestie en alle daarvoor relevante
richtlijnen en behandelingsmodaliteiten in overeenstemming met de state of the art),
expertise met betrekking tot palliatieve zorg, het levenseinde en euthanasie, expertise inzake
de evaluatie van de bekwaamheid van de patiënt om zijn/haar wil uit te drukken en
psychotherapeutische expertise om de betekenislagen van het euthanasieverzoek te
exploreren. Dit impliceert voor deze leden dat, in het geval van euthanasieverzoeken door
patiënten met een psychiatrische aandoening, alleen een psychiater kan besluiten dat een
patiënt alle behandelingen die tot de state of the art behoren heeft ondergaan en zich in een
medisch uitzichtloze toestand bevindt, of met andere woorden dat zijn aandoening
ongeneeslijk is en zijn lijden niet gelenigd kan worden. Dit impliceert voor deze leden dat voor
euthanasieverzoeken vanwege patiënten met een psychiatrische aandoening twee van de drie
betrokken artsen psychiater moeten zijn.
Bij euthanasievragen om redenen van polypathologie, al dan niet gepaard met levensmoeheid,
menen deze leden dat het aangewezen is dat de derde arts een specialist is in de aandoening,
b.v. een geriater, psychiater, ouderenpsychiater, … en niet een huisarts.
Andere

leden

menen

dat

de

wet

voldoende waarborgen biedt

voor een goede

euthanasiepraktijk. De arts die het euthanasieverzoek ontvangt, vraagt een tweede arts om

75 Een voorbeeld van een duidelijke procedure staat beschreven in Behaegel, J.; Vercoutere, S.; Matthys, D. (2015),
“Euthanasie bij psychiatrische patiënten”, Tijdschr. voor Geneeskunde, 71, nr. 17, pp. 1086-1089, doi:
10.2143/TVG.71.17.2001931.
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advies. Dit advies moet beantwoorden aan de voorwaarden die de wet oplegt, met name de
inzage van het medisch dossier, de patiënt onderzoeken en zich vergewissen van het
aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden. De
geraadpleegde arts stelt een verslag op van zijn bevindingen, waaronder verstaan wordt een
besluit in verband met het al dan niet vervuld zijn van de wettelijke voorwaarden. De
geraadpleegde arts moet bevoegd zijn om over de aandoening in kwestie te oordelen. Het
spreekt vanzelf dat de aanvragende arts een collega om advies zal verzoeken waarvan hij/zij
weet dat deze geen algemene morele bezwaren zal opwerpen tegen euthanasie als dusdanig.
Het tegendeel is in de praktijk immers niet werkbaar. Uiteraard zal de geraadpleegde arts een
advies

moeten

verlenen

in

de

individuele

casus,

rekening

houdend

met

de

zorgvuldigheidseisen die de wet vooropstelt en eventuele bijkomende maatregelen die deze
arts zou willen toegepast zien. Daarbij kan gedacht worden aan het verplicht inlichten van de
naaste familieleden, een voorwaarde die de wet niet stelt, maar die talrijke artsen die een
goede praktijk nastreven toch zullen hanteren. Wanneer de patiënt niet binnen afzienbare tijd
zal overlijden moet een derde arts worden geconsulteerd, die ofwel een psychiater zal zijn, of
een specialist in de aandoening. De kwalificatie van ‘specialist’ betekent dat deze derde arts
de beoefenaar is van een erkend specialisme, en dat deze kwalificatie niet vervangen kan
worden door eender welk certificaat van een post-graduaat opleiding.

g.

Over het statuut van de adviezen van de geraadpleegde artsen

Sommige leden stellen dat de geldende wettelijke procedure de adviezen van de
geraadpleegde artsen te vrijblijvend maakt voor de behandelende arts. In het kader van een
euthanasieprocedure bij een meerderjarige of een ontvoogde minderjarige staat het de
behandelende arts immers vrij om het advies van de tweede (en desgevallend derde) arts naast
zich neer te leggen.
Deze leden gaan er wel mee akkoord dat een negatief advies van de tweede of derde arts niet
hoeft uit te sluiten dat een andere arts wordt geraadpleegd die eventueel tot een andere
beoordeling kan komen. Anders zouden immers situaties kunnen ontstaan waarbij zelfs een
weigering door de eerste geraadpleegde arts de procedure volledig, mogelijks geheel
onterecht, tot stilstand zou brengen. Gegeven het belang van responsabilisering van alle bij
euthanasieverzoeken betrokken artsen, bevelen deze leden aan dat elke geraadpleegde arts
zijn/haar positief of negatief advies zelf76 zou melden aan de Federale controle- en
evaluatiecommissie Euthanasie (in tegenstelling tot de geldende wettelijke procedure waarbij
het aan de uitvoerende/rapporterende arts wordt overgelaten om de adviezen van de
geraadpleegde artsen zelf samen te vatten).

76 Zoals ook voorzien in de Nederlandse euthanasieprocedure waar de geraadpleegde artsen zelf rapporteren aan
de regionale toetsingscommissies, zie het Nederlandse rapporteringsformulier in bijlage 1. Zie ook de link:
http://www.euthanasiecommissie.nl/toetsingsprocedure/uitspraken/formulieren/meldingsformulieren/verslagmelding-behandelend-arts/verslag-melding-behandelend-arts/modelverslag-behandelend-arts.
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Andere leden vinden de stelling dat de adviezen van de geraadpleegde artsen niet bindend
zouden zijn controversieel: zij stellen zich de vraag hoe een arts een advies naast zich neer
zou kunnen leggen waarin de ernstige en ongeneeslijke aard van de medische aandoening
wordt weerlegd, waarin het bestaan van niet te lenigen fysiek of psychisch lijden niet wordt
bevestigd of waaruit blijkt dat er geen sprake is van een duidelijk, vrijwillig en herhaald
euthanasieverzoek, terwijl het hier gaat om de noodzakelijke voorwaarden voorzien in de wet.
Deze leden menen dat geen wetswijziging nodig is aangezien de adviezen volgens hen in
praktijk als bindend worden beschouwd of in ieder geval als belangrijke stappen in het
besluitvormingsproces, waarbij deze adviezen de behandelende arts informeren en de
bespreking voeden, terwijl de verantwoordelijkheid over de finale beslissing bij de arts en de
patiënt blijft.
De hierboven eerstgenoemde leden (‘Sommige leden’) wensen in dit verband echter op te
merken dat uit empirisch onderzoek duidelijk blijkt dat het helemaal niet uitzonderlijk is dat
adviezen genegeerd worden of zelfs niet eens gevraagd worden77 en niettemin toch wordt
overgegaan tot euthanasie.

h.

Over de rol van de Federale controle- en evaluatiecommissie ingesteld
inzake de toepassing van de Euthanasiewet (FCEE)

Sommige leden merken op dat de Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie een
belangrijke rol kan spelen in het bevorderen van duidelijkheid via transparantie. Zij bevelen
aan dat de FCEE bovenop haar tweejaarlijkse verslagen ook een selectie van geanonimiseerde
(zowel wat de patiënt als wat de arts betreft) en kort samengevatte gerapporteerde gevallen
van euthanasie op haar website zou publiceren, zodat elke arts, burger, beleidsmaker, enz.
zich een beeld zou kunnen vormen van de wijze waarop de commissie oordeelt in welbepaalde
soorten gevallen. In Nederland vermelden de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie in
77 Deze leden verwijzen naar de volgende twee studies op basis waarvan zij menen dat hun specifieke aanbevelingen
in verband met het statuut van de adviezen van de geraadpleegde artsen terecht zijn: uit deze studies blijkt dat
roekeloosheid in hoofde van sommige artsen niet helemaal ondenkbaar is.
(a) Van Wesemael, Y., Cohen, J., Bilsen, J., Smets, T., Onwuteaka-Philipsen, B., Deliens, L. (2011) “Process and
outcomes of euthanasia requests under the Belgian act on euthanasia: a nationwide survey”. Journal of Pain and
Symptom Management, 42(5): 721-733. In deze publicatie van de End-of-Life-Care onderzoeksgroep worden in de
tabel op p. 727 363 gevallen van euthanasie beschreven:
-in vier gevallen werd de euthanasie uitgevoerd ondanks een negatief tweede advies;
-in vier gevallen werd de euthanasie uitgevoerd terwijl het verslag van de tweede arts nog niet binnen was; en
- in 20 gevallen werd de euthanasie uitgevoerd zonder dat er überhaupt een tweede arts werd geraadpleegd.
Het betreft een surveystudie bij artsen; er is dus niet geweten of deze gevallen ook aan de Federale controle- en
evaluatiecommissie werden gerapporteerd (uit het onderzoek van deze onderzoeksgroep blijkt dat de gevallen
die niet worden gerapporteerd doorgaans niet voldoen aan meerdere wettelijke vereisten).
Volgens andere leden gaat het in deze casussen mogelijks niet om euthanasie in de betekenis van de wet, en
moesten deze dus niet worden gerapporteerd aan de FCEE. Alleszins heeft de FCEE tot op heden geen meldingen
ontvangen van casussen waarbij het advies van de geconsulteerde arts ontbrak.
(b) Supplementary Appendix to Chambaere K, Vander Stichele R, Mortier F, Cohen J, Deliens L. “Recent trends in
euthanasia and other end-of-life practices in Belgium”. N Engl J Med 2015;372:1179-81.
DOI:10.1056/NEJMc1414527, table S1, p.4.
(http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMc1414527/suppl_file/nejmc1414527_appendix.pdf).
In deze frequentiestudie werd vastgesteld dat in 2013, in een tijdsspanne van zes maanden, in 7,4% van 349
gevallen geen tweede arts geraadpleegd (tabel S1, p.3).
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hun jaarlijkse verslagen steeds geanonimiseerde casussen om transparantie te creëren over
hoe de commissie oordeelt in welbepaalde gevallen. Deze leden bevelen aan dat elk jaar van
één tiende van het aantal gerapporteerde gevallen een dergelijke samenvatting publiek wordt
gemaakt door de FCEE. Alle in het jaarverslag gehanteerde categorieën van aandoeningen
dienen proportioneel vertegenwoordigd te zijn in deze selectie, met binnen elke categorie
voornamelijk inclusie van de meer complexe gevallen.
Deze leden bevelen eveneens aan dat de anonimiteit van artsen bij de aangifte78 van
euthanasiegevallen aan de FCEE wordt opgeheven, weliswaar met dien verstande dat de
discretieplicht in hoofde van de leden van de FCEE vanzelfsprekend dient behouden te blijven.
Dit voorstel strookt met de Nederlandse procedure waarbij alle leden van de Regionale
Toetsingscommissies Euthanasie beschikken over de namen van de uitvoerende en
geraadpleegde artsen.79
Andere leden (onder wie sommigen ervaring hebben met het werk van de FCEE) menen dat
dit voorstel niet haalbaar is in België. De Nederlandse Regionale Toetsingscommissies
Euthanasie hebben de mogelijkheid een casuïstische benadering te hanteren op basis van
uitermate gedetailleerde en niet-anonieme verklaringen vanwege de artsen, met meer bepaald
de medische voorgeschiedenis (anamnese) van de patiënt. De FCEE aanvaardt een
euthanasieaangifte wel of niet, maar brengt geen met redenen omkleed/gemotiveerd oordeel
uit. Het zevende verslag over de jaren 2014-2015 van de FCEE bevat niettemin een speciaal
hoofdstuk dat handelt over psychiatrische aandoeningen en gevallen van polypathologie.80
Nog andere leden menen dat naar het voorbeeld van de Nederlandse Regionale
Toetsingscommissies werk moet worden gemaakt van een niet-anonieme, transparante en
goed gedocumenteerde rapportering of aangifte van elke euthanasiecasus aan de FCEE. Een
dergelijke aanpassing van de werkwijze en procedures van de FCEE moet deel uitmaken van
een grondige herziening van de Euthanasiewet.

78 Het registratiedocument bestaat uit twee delen. Deel I moet door de arts worden verzegeld, is vertrouwelijk en
wordt door de arts aan de commissie overgezonden. Er kan alleen inzage van worden genomen na beslissing van
de commissie. In geen geval kan de commissie zich hierop baseren voor haar evaluatietaak. Dit deel bevat onder
meer de identificatiegegevens van de patiënt, de behandelende arts, de geraadpleegde arts(en). (zie artikel 7 van
de Euthanasiewet).
79 Zie bijlage 1.
80 Voor raadpleging van het zevende verslag van de FCEE, zie:
http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/fcee-euthanasie-verslag-2016
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***
Dit advies kan worden geraadpleegd op www.health.belgium.be/bioeth.
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Bijlage 1
Nederland : Model voor een verslag van de behandelend arts opgesteld aan de hand van de
zorgvuldigheidseisen bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse wet toetsing levensbeëindiging
op verzoek of hulp bij zelfdoding.
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1. Afbakening van het object van het advies
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid vraagt het advies van het Raadgevend
Comité over chirurgische of farmacologische groeiremming bij kinderen met een zeer
ernstige mentale handicap, met het oog op het vergemakkelijken van de omgang met die
kinderen – meisjes of jongens - wanneer zij volwassen worden. Hij stelt meer bepaald de
vraag of dergelijke praktijken verenigbaar zijn met de plicht tot bescherming van deze
bijzonder kwetsbare kinderen.
Het Comité herkent in de vraag van de Minister de problematiek gesteld door de
zogenaamde Ashleycasus. Die casus ontstond uit een vraag van de ouders van een diep
mentaal gehandicapt meisje aan de artsen van een kinderkliniek in Seattle, in de Verenigde
Staten. De casus is door de behandelende artsen, in een wetenschappelijke publicatie die zij
in 2006 eraan wijdden, als volgt beschreven1:
Ashley is een zes jaar en zeven maand oud meisje dat oorspronkelijk was
doorgestuurd naar de pediatrische endocriene dienst wegens een hormonale stoornis
waarbij vroegtijdige tekens van puberteit optreden (pubertas praecox). Deze
aandoening

is

gekenmerkt

door

het

vroegtijdig

optreden

van

secundaire

geslachtskenmerken (borstontwikkeling en pubisbeharing) en een vroegtijdige
pubertaire groeispurt, maar uiteindelijk een kortere lengte dan na een normale
puberteit. De groeikraakbeenschijven sluiten zich immers vroeger dan normaal 2. Na
haar eerste levensmaand begon zij symptomen van hypotonie 3, voedingsproblemen,
choreotoïde4 bewegingen en algemene ontwikkelingsvertraging te vertonen. De
diagnose van statische encefalopathie5 werd gesteld. De patiënte ontwikkelde
mentaal nooit voorbij het niveau van een zuigeling. Zij kan niet recht zitten, lopen of
taal gebruiken, is gastrostomie-afhankelijk voor voeding, maar reageert wel op
anderen: zij maakt geluiden en glimlacht als respons op verzorging.
Op het ogenblik van aanmelding bij de pediatrische endocriene dienst had zij sinds
één jaar schaamhaar ontwikkeld en waren haar borstklieren sinds drie maand aan het
ontwikkelen. De ouders waren vooral bezorgd om versnelde groei, omdat de patiënte
in 6 maand was geëvolueerd van het vijftigste naar het vijfenzeventigste percentiel
wat betreft lengte6.
1

DF Gunther, MS Diekema. Attenuating Growth in Children With Profound Developmental Disability. A New
Approach to an Old Dilemma. Arch Pediatr Adolesc Med 2006; 160: 1013-1017.
2
De verschillende opties bij Ashley waren 1. de pubertas praecox behandelen – zoals in de meeste gevallen van
pubertas praecox wordt gedaan - om de vroegtijdige puberteit tegen te houden, maar de uiteindelijke lengte te
vergroten, 2. ofwel de gekozen hormonale behandeling die in feite de pubertas praecox nog accentueert door
toediening van extra vrouwelijke geslachtshormonen, 3. ofwel niet interveniëren en “de natuur zijn gang laten
gaan”, wat automatisch leidt tot een kleinere definitieve gestalte.
3
Een neurologische aandoening die gepaard gaat met verlaagde spiertonus (het zogenaamde “floppy child” of
“floppy infant”-verschijnsel).
4
Snelle, krachtige bewegingen die gecoördineerd lijken, maar onvrijwillig tot stand komen.
5
Onveranderlijke of permanente hersenschade.
6
Uit statistieken over de relatie leeftijd – lichaamslengte kan men, voor een gegeven populatie, groeicurves
berekenen, die de lichaamslengte weergeven in functie van de leeftijd. Zo zal de mediaanlijn de curve zijn die
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De ouders maakten zich meer bepaald zorgen over de impact van de versnelde groei
op de mogelijkheid van het continueren van thuiszorg, over de risico’s van het
toevertrouwen van haar verzorging aan derden, en over de gevolgen

van de

puberteit, meer bepaald het nakende begin van maandstonden.
Na overleg met de ouders stelden de artsen een behandelingsplan op om de groei te
remmen door het gebruik van hoge dosissen oestrogeen.

Tevens werd een

preventieve hysterectomie voorgesteld. Het plan werd goedgekeurd door de
commissie voor medische ethiek van het ziekenhuis.
De website van de ouders van Ashley7 vermeldt nog als onderdelen van de “Ashleybehandeling”: de chirurgische verwijdering, voor het begin van de hormonale behandelingen,
van de borstklieren en een preventieve appendectomie8.
Conform de vraag van de Minister en de bijzondere kenmerken van de Ashleycasus beperkt
het Raadgevend Comité het advies tot de chirurgische en de farmacologische, inzonderheid
hormonale, behandeling met het oog op groeiremming van kinderen met zeer ernstige,
irreversibele en gecombineerde neurologische en cognitieve ontwikkelingsstoornissen.
De heelkundige ingrepen die deel uitmaken van deze zgn. Ashleybehandeling hebben enkel
betrekking op meisjes. Op analoge wijze kan bij jongens een hormonale groeiremming met
mannelijk geslachtshormoon worden overwogen.
Het advies is meer bepaald beperkt tot kinderen met een zeer ernstige mentale handicap,
van dergelijke ernst dat de opbouw van een zelfbeeld of van zelfbewustzijn ontbreekt. Dit
betekent niet dat er geen bewustzijn aanwezig is, wel dat de patiënt(e) niet in staat is om (1)
zich een beeld te vormen van de wijze waarop hij/zij door anderen wordt waargenomen, (2)
om de zelfperceptie af te stemmen op de verwachtingen van derden. Dit houdt in dat de
patiënt(e) niet in staat is zichzelf te herkennen in één of andere rol (de rol van kind versus
volwassene, zieke of gehandicapte versus “normale” persoon, familielid versus onbekende)
en zichzelf evenmin definieert in één van die termen. De patiënt(e) is zich dus niet bewust
van ziekte, stoornis, specifieke relatie tot de ander, van het feit klein te blijven, etc.
Aangenomen

wordt

dat

dergelijk

zelfbewustzijn

ontbreekt

onder

de

mentale

ontwikkelingsleeftijd van één jaar.
De door het Comité gehoorde specialisten onderstrepen evenwel dat het ontbreken van
dergelijk

zelfbewustzijn

niet

uitsluit

dat

er

een

neurologische

en

mentale

ontwikkelingscapaciteit aanwezig is, die een relatie heeft met de door de patiënte ervaren

weergeeft dat 50% van de kinderen onder een bepaalde lengte-bij-leeftijd liggen. Naar analogie met de mediaan
(of de vijftigste percentiellijn) geven de 5de, 10de, 15de etc. percentiellijn weer onder welke lengte-bij-leeftijd 5%,
10%, 15%, etc. van de kinderen liggen. De overgang van een individu tussen percentiellijnen kan men
gebruiken om de versnelling of vertraging van de groei bij leeftijd weer te geven. Zo was Ashley in 6 maand van
een punt waar 50% van de kinderen van haar leeftijd kleiner dan haar waren, opgeschoven naar één waar 75%
van de kinderen kleiner dan haar waren. Zij behoorde dus tot de 25% grootsten in haar leeftijdscategorie.
7
Ashley’s Mom and Dad. The “Ashley Treatment”, Towards a Better Quality of Life for “Pillow Angels”.
http://ashleytreatment.spaces.live.com/blog/cns!E25811FD0AF7C45C!1837.entry?_c=BlogPart
8
Er is een 5%-risico op de ontwikkeling van appendicitis in de algemene populatie. De ouders vreesden dat
Ashley niet in staat zou zijn om de pijn van een appendicitis te communiceren aan haar verzorgers.
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levenskwaliteit. Er kunnen meer bepaald verscheidene vormen van capaciteiten worden
onderscheiden die gedefaseerd voorkomen (b.v. een leerniveau van zes maand, een
communicatieniveau van anderhalf jaar, en een nog beter interactieniveau, dat evenwel nooit
het niveau van de talige interactie bereikt). Er is ook een zekere evolutie merkbaar in de
beleving die iets ruimer wordt, in die zin dat de patiënten bij het ouder worden anders gaan
reageren op muziek en visuele prikkels dan tevoren.

2. Rechtvaardigingen voor de “Ashleybehandeling”9
De standpunten van de ouders en artsen van Ashley geven een bijna volledig overzicht van
de standpunten pro groeiremming die hieronder worden opgesomd. Ook al zijn die proargumenten voor een deel verbonden met de specifiek Amerikaanse situatie van de
gezondheidszorg en met het individu Ashley zelf, toch hebben zij een algemene strekking
en kunnen zij, mutatis mutandis, een licht werpen op de Belgische situatie. Sommige
voorstanders maken een onderscheid tussen de hormonale behandeling met het oog op
groeiremming en de chirurgische ingrepen, en achten de eerste groep wel geoorloofd, de
tweede niet (zie infra paragraaf 6 voor een nadere bespreking van dat onderscheid). Anderen
achten de twee soorten ingrepen gerechtvaardigd.
De volgende argumenten worden meer bepaald aangehaald ter verdediging van de
groeiremming door hormonale behandeling:
-

een zeker gemak in de thuis- en institutionele zorg bij de fysieke manipulatie van
zwaar mentaal gehandicapten, zeker als die een groot lichaamsgewicht bereiken.
De gewichtsreductie maakt het de ouders en andere mantelverzorgers mogelijk om
de verantwoordelijkheid voor thuiszorg in minder lastige omstandigheden op te
nemen;

-

de voordelen van direct en persoonlijk contact met de verzorgers i.p.v. via

apparatuur;
-

kleine gestalte is geen nadeel voor mensen die nooit zullen kunnen handelen als
volwassenen;

-

verbeterde mogelijkheid om de patiënt(e) te verplaatsen, met grote invloed op
zijn/haar gezondheid en welzijn (deelname aan activiteiten en sociale bijeenkomsten,
etc.);

-

minder risico op infecties (pneumonie) en doorligwonden;

-

vertraging van de ontwikkeling van een scoliose;

-

het tromboserisico van oestrogeenbehandeling is aanvaardbaar, want vergelijkbaar in
grootte met de risico’s van de hormonale menstruatie- en zwangerschapscontrole in
de algemene populatie;

-

bij minderjarigen die in staat zijn om hun toestemming te geven en die in de
puberteit dreigen “te groot” te zullen worden10, is hormonale groeiremming een

We gebruiken de term “behandeling” hier als een neutrale beschrijvende term, zonder te willen suggereren dat
er een legitiem therapeutisch doel aan de basis ligt van de “Ashleybehandeling”.
9
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aanvaarde behandeling. De omvang van deze populatie in België wordt geschat op 50
tot 100 gevallen jaarlijks11.

De groeiremming bij kinderen met een zeer ernstige

mentale handicap breidt een aanvaarde praktijk dus uit tot andere gevallen.
Pro de chirurgische ingrepen worden de volgende gezichtspunten aangedragen:
I.v.m. hysterectomie:
-

preventie

van

het

ongemak,

de

pijn,

krampen

en

bloedingen

van

de

menstruatiecyclus;
-

als hormonale behandeling wordt gegeven, verlaagt hysterectomie de ongemakken
van de bloedingen die deze behandeling met zich meebrengt;

-

preventie van een risico op baarmoederkanker;

-

zwangerschapspreventie bij verkrachting.

I.v.m. appendectomie:
-

de preventieve behandeling van een 5%-risico in de algemene bevolking op
appendicitis.

I.v.m. de verwijdering van de borstklieren:
-

vrijheid van het ongemak van volledig ontwikkelde borsten;

-

de preventie van seksueel misbruik.

Volgens de voorstanders zijn deze behandelingen in het belang van de patiënt(e). Om hun
stelling te staven, roepen zij nog volgende algemene argumenten in, die zowel van toepassing
zijn op chirurgische als op hormonale interventies:
-

de aanpassing van het uiterlijk van de patiënt(e) aan zijn/haar mentale leeftijd
verschaft hem/haar meer waardigheid en integriteit dan het bezit van het lichaam van
een volwassen man/vrouw;

-

door de behandeling is er méér overeenkomst tussen het fysieke voorkomen en de
mentale leeftijd van de patiënt(e), waardoor de sociale verwachtingen van de
volwassenen beter aangepast zijn aan zijn/haar reële capaciteiten.

De ouders van Ashley hebben gekozen voor deze niet-conventionele behandeling vanuit een
oprechte bezorgdheid om hun kind zo goed mogelijke perspectieven te geven voor een
menswaardige opvang wanneer het ouder wordt.

In de meeste gevallen zijn de ouders

trouwens het best geplaatst om te beslissen in het belang van hun kind. Zij hebben hiertoe
de wettelijke en morele verantwoordelijkheid.
10
11

Het doorgaans aanvaarde criterium in België is 1,80 meter voor meisjes en 2 meter voor jongens.
Schatting Dr. J. De Schepper, Kindergeneeskunde, endocrinologie en diabetologie, UZ-Brussel.
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3.
Argumenten
van
“Ashleybehandeling”

de

tegenstanders

van

de

Ashley is feitelijk (en ook juridisch) wilsonbekwaam, wat betekent dat zij voor het uitoefenen
van haar rechten aangewezen is op haar vertegenwoordigers, in dit geval haar ouders. Uit de
geraadpleegde literatuur en de hearings met experten wordt het volgende overzicht geput
van de belangrijkste argumenten tegen de wijze waarop de ouders van Ashley hun gezag
hebben uitgeoefend en tegen de wijze waarop de artsen hun medische competenties hebben
gebruikt12:

3.1. Schending van de lichamelijke integriteit
Heel wat commentatoren merken op dat de “Ashleybehandeling” sterk invasief is. De
hormonale behandeling heeft een sterke impact op het uitzicht en gewicht van Ashley. De
chirurgische ingrepen hebben irreversibele, volgens sommigen “verminkende” gevolgen.

3.2. Miskenning van het belang van het kind
Sommigen argumenteren dat de ouders en de artsen de belangen van Ashley niet of
onvoldoende hebben onderkend. Zo is er onvoldoende kennis van de risico’s op trombose
die gepaard gaan met een langdurige hormonale behandeling. Gunther en Diekema gaan in
hun artikel over Ashley wel in op de vraag naar de omvang van die risico’s, maar geven
eigenlijk toe dat er te weinig over gekend is om betrouwbare conclusies toe te laten.
Anderen wijzen op het nadeel dat een volwassene met een zeer ernstige mentale handicap
kan ondervinden door als een kind behandeld te worden. Ook al is de patiënt(e) zich niet
bewust van het verschil tussen een kind en volwassene, dat bewustzijn is er wél bij
verzorgers, die hun handelen afstemmen op hun eigen perceptie van de patiënt(e). Men
dient daarbij rekening te houden met het gegeven dat het spreken over mentale leeftijden
misleidend is. Niets laat toe te concluderen dat de bewustzijnstoestanden die men klinisch
karakteriseert

als

een

mentale

leeftijd

van

één

jaar

corresponderen

met

de

bewustzijnstoestanden van een kind van één jaar. Bovendien is er het gegeven van een
zekere differentiatie van de ontwikkeling van personen met een zeer ernstige mentale
handicap (zie hoger), zodat men niet kan uitsluiten dat de “Ashleybehandeling” bepaalde
reële, zij het beperkte, ontwikkelingskansen stopzet en neerkomt op wat een auteur
“identiteitsdiefstal” noemt (identity theft)13.
Volgens nog anderen is het onmogelijk het belang van een persoon met een zeer ernstige
mentale handicap exact in te schatten, zeker wanneer rekening wordt gehouden met de
risico’s inherent aan de behandeling en de onzekerheid over de verdere ontwikkeling van de
patiënt(e) en zijn/haar perceptie van die ontwikkeling. Men kan niet weten hoe iemand zoals

12
13

Sommige argumenten worden ook erkend in het artikel van Gunther en Diekema (zie noot 1).
N. Gibbs, Pillow Angel Ethics. Part 2. Time. Tuesday, January 09, 2007.
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Ashley haar toestand twintig jaar later zal ervaren. Rekening houdend met een dergelijk
gebrek aan kennis en zekerheid zou men niet tot groeiremming mogen overgaan.

3.3. Niet-relevantie van het belang van de zorgverleners
Heel wat media-commentatoren vreesden, naar aanleiding van de Ashleycasus, dat
“convenience” de eigenlijke reden is voor de behandeling van Ashley. De vraag is of
gemaksredenen in hoofde van de verzorgers wel een basis kunnen vormen voor de goede
zorg voor personen met een zeer ernstige mentale handicap. Als men meent van wel, staat
niets meer in de weg dat men “Ashley-behandelingen” zou gebruiken om de hoge kosten van
thuiszorg voor de ouders te drukken, om de kosten van de institutionele gezondheidszorg te
verminderen, of bij wijze van preventie van geweld door agressieve personen met een zeer
ernstige mentale handicap.

3.4. Strijdigheid met de menselijke waardigheid
Iemand chirurgisch lichamelijk verminken of endocrinologisch opzettelijk klein houden
(“infantiliseren”) ontneemt de persoon de menselijke waardigheid. Dit argument kan zowel
vanuit een objectivistisch als een subjectivistisch standpunt worden geformuleerd. In het
eerste geval neemt men aan dat “waardigheid” een objectief gegeven is, dat zich opdringt
zonder dat er, voor de mens, verdere subjectieve voorwaarden aan gekoppeld zijn (zoals
zelfbewustzijn, taalvaardigheid, reflectie- en redeneervermogen, etc.). Dit standpunt is sterk
aanwezig in de juridische literatuur, maar men vindt het ook terug in de ethische literatuur.
Het idee is hier dat de menselijke waardigheid zich opdringt aan de betrokkene, die de
categorie waartoe hij behoort, vertegenwoordigt; het is consubstantieel met de menselijke
natuur en de sociale perceptie14.
In het tweede geval, het subjectivistische, meent men dat groeiremming in algemene zin aan
anderen een beeld geeft van wat het betekent getroffen te worden in zijn menselijke
waardigheid. Opgemerkt wordt dan dat kinderen met een zeer ernstige mentale handicap
14

Het bekendste geval in de rechtspraak is de fameuze zaak betreffende het “dwergwerpen”, die geleid heeft tot
de uitspraak van de Franse Conseil d’Etat – in het kader van de beoordeling van de wettelijkheid van een verbod
op deze attractie – dat het gebruiken van een persoon met een handicap, die als zodanig wordt gepresenteerd, als
projectiel, vanwege het voorwerp zelf afbreuk doet aan de menselijke waardigheid. Daarbij was het van geen
belang dat de betrokken dwerg in het geval in kwestie geen enkel ernstig risico op verwondingen had gelopen en
zijn toestemming had gegeven omdat dit voor hem een bron van inkomen en sociale erkenning was. De
eerbiediging van zijn waardigheid (en bij uitbreiding die van alle dwergen) is voor hem verplicht en deze
fundamentele eis doorkruist zijn toestemming (CE fr., ass., 27 oktober 1995, D., 1996, jur. 177, noot Lebreton, ,
J.C.P., 1996, II, 22630, noot Hamon, RFD adm., 1995, 1024, concl. Frydman, Petites Affiches, 24 januari 1996,
noot Rouault). In dezelfde zin kan men het arrest van het Hof van Beroep van Parijs van 28 mei 1996 (D., 1996,
jur. 617, noot Edelman) aanhalen betreffende een rechtsvordering tegen een publiciteit van Benetton, die delen
van het menselijk lichaam toonde, gemerkt met het stempel “HIV”. Bij gebrek aan een specifieke normatieve
tekst die toeliet deze affiches te verbieden heeft het Hof van Beroep geoordeeld dat Benetton “symbolisch
personen had vernederd en gestigmatiseerd, waardoor de waardigheid van deze al zwaar in ziel en lichaam
getroffen mensen werd aangetast, wat kon leiden tot hun uitstoting of de uitvergroting van hun lijden”, waarbij
het van geen belang is of zij hun instemming hebben gegeven.
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zoals Ashley zelf niet kunnen getroffen worden in hun waardigheid, omdat dat begrip buiten
hun verstandelijk bereik ligt, maar dat anderen de manipulatie van het voorkomen van de
personen met een mentale handicap wél kunnen ervaren als mensonterend. De twee
benaderingen kunnen dus leiden tot de gedachte dat de “Ashleybehandeling” strijdig is met
de menselijke waardigheid. Het is niet omdat aangenomen wordt dat iemand zich niet
bewust is van een aanslag op zijn waardigheid, dat deze aanslag er in se of in de ogen van
de ander niet is.

3.5. Onderbreking van een natuurlijk proces
Sommigen argumenteren dat de ontwikkeling naar puberteit en volwassenheid een natuurlijk
proces is, dat, omwille van die natuurlijkheid, best niet wordt onderbroken. Ter herinnering:
specifiek voor de casus van Ashley is dat ze leed aan “pubertas praecox”, een hormonale
stoornis waarbij vroegtijdige tekens van puberteit optreden. Deze aandoening is gekenmerkt
door het vroegtijdig optreden van secundaire geslachtskenmerken (borstontwikkeling en
pubisbeharing) en een vroegtijdige pubertaire groeispurt, maar uiteindelijk een kortere
lengte dan na een "normale" puberteit. De groeikraakbeenschijven sluiten zich immers
vroeger dan normaal. De verschillende opties bij Ashley waren 1. de pubertas praecox
behandelen – zoals in de meeste gevallen van pubertas praecox wordt gedaan, om de
vroegtijdige puberteit tegen te houden, maar ook de uiteindelijke lengte te vergroten, 2.
ofwel de gekozen hormonale behandeling voorschrijven die in feite de pubertas praecox nog
accentueert door toediening van extra vrouwelijke geslachtshormonen, 3. ofwel niet
interveniëren en “de natuur zijn gang laten gaan”, wat automatisch leidt tot een kleinere
definitieve gestalte.
Het standpunt dat iets “laten” gebeuren, ook al kan men het proces keren, gerechtvaardigd
is, terwijl iets “doen” met hetzelfde resultaat (of om het resultaat nog te versterken) niet
geoorloofd is, is ook naar voren gekomen bij de gehoorde experten. Hoewel sommigen
weigerachtig stonden tegenover opzettelijke groeiremming bij patiënten met een zeer
ernstige mentale handicap, zouden ze in geval van pubertas praecox bij kinderen met een
zeer ernstige mentale handicap, wat automatisch leidt tot een kleinere definitieve gestalte,
deze zijn gang laten gaan.

3.6. Gevaar van het hellende vlak of van misbruik van de behandeling
Het toelaten van hormonale groeiremming bij kinderen met een zeer ernstige mentale
handicap met pubertas praecox, of van preventieve chirurgische ingrepen, zou de deur
openzetten voor uitbreiding naar gevallen die niet onder de oorspronkelijke strikte
beperkingen vallen. Het argument komt meestal voor in combinatie met het argument dat
gemaksredenen in hoofde van de verzorgenden niet aan de basis mogen liggen van ingrepen
zoals die in de “Ashleybehandeling”. Omwille van “convenience” kan de grens snel worden
verlegd van méér naar minder ernstig mentaal gehandicapten. Het einddoel is het op maat
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maken van de patiënt(e) in functie van de mogelijkheden en problemen van de zorgverlener.
Vandaar het belang van een strikte afbakening van de initiële diagnose.

4. Ethische overwegingen op
betreffende de “Ashleybehandeling”

sociaal-politiek

gebied

4.1. Nadelen van een exclusieve thuiszorg
De ouders en artsen van Ashley ontkennen de facto dat de reductie van haar
lichaamsgewicht met naar schatting 40% eigenlijk hun eigen gemak (‘convenience’) dient. Zij
argumenteren namelijk dat dat gemak net in het belang van Ashley is, omdat pas daardoor
kwalitatief hoogstaande thuiszorg mogelijk is. Sommige door het Comité gehoorde
specialisten uit de gezondheidszorg brachten een belangrijk tegenargument aan, dat men
tot nog toe niet vindt in de literatuur over groeiremming. De exclusiviteit van thuiszorg kan
soms immers in het nadeel zijn van patiënten met een zeer ernstige mentale handicap, die
meer gebaat zijn bij een verscheidenheid van zorgsituaties. Deeltijdse thuisverzorging en
deeltijdse opname, ambulante zorg en institutionele zorg, dienen in een gepaste verhouding
te staan. Dergelijke combinatie kan niet alleen de taak van de mantelverzorger verlichten,
maar kan ook tegemoetkomen aan de bezorgdheid voor de toekomst van het kind met een
handicap, eens de mantelzorgers zelf niet meer in staat zijn ervoor te zorgen. Als
groeiremming past in een doelstelling van exclusiviteit van de thuiszorg, kan zij het
langetermijnbelang van het kind met een handicap schaden.

4.2. Ongewenste maatschappelijke gevolgen
Verscheidene commentatoren putten argumenten uit de maatschappelijk ongewenste
gevolgen van het veralgemenen van de “Ashleybehandeling”. De “Ashleybehandeling”, een
voor de patiënt(e) invasieve en belastende methode, is in deze visie een problematisch
antwoord op de vraag naar uitbreiding van de maatschappelijke zorg. De geneeskunde
draagt op die manier bij tot het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor de zorg van de
maatschappij of gemeenschap naar de patiënt(e) en zijn/haar directe mantelzorgverleners.
Chirurgie en hormonale behandeling komen dan in de plaats van uitbreiding en verbetering
van de zorgcapaciteiten op het breed-maatschappelijke vlak.
Het toelaten van de “Ashleybehandeling” zou ook tot een paradoxale versterking van de
effecten van de financiële ongelijkheden tussen patiënten kunnen leiden. Waar de financiële
middelen voorhanden zijn, en thuiszorg dus waarschijnlijker is, zou de lichamelijke
integriteit van de kinderen sneller kunnen worden geschonden dan waar kinderen om
financiële redenen eerder aangewezen zijn op institutionele zorg.
Een ander ongewenst maatschappelijk gevolg dat soms wordt aangehaald is dat de
“Ashleybehandeling” haaks staat op een maatschappelijke en politieke tendens naar
emancipatie van de gehandicapte. Die tendens bestaat er in dat de gehandicapte en de nietgehandicapte zo gelijk mogelijk worden behandeld, behalve waar dat niet mogelijk is. De
“Ashleybehandeling” daarentegen laat de uitvoering van praktijken toe op personen met een
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mentale handicap die bij niet-gehandicapten ontoelaatbaar worden geacht. Dit zou een vorm
van ongeoorloofde discriminatie kunnen impliceren.

5. Juridisch kader
5.1. Therapeutisch doel van de behandeling en toestemming van de
patiënt
Geen enkele rechtsbepaling staat de onderzochte praktijken toe of verbiedt ze, uitdrukkelijk
noch impliciet. Aangezien het om een medische handeling gaat, moet de juridische analyse
gebaseerd zijn op de voorschriften en beginselen van het medisch recht. In dit verband
verdienen twee aspecten onze aandacht.
Ten eerste, de vereiste van een therapeutisch oogmerk, die uiteraard een van de
voorwaarden is voor de geoorloofdheid van elke medische handeling 15. Dit oogmerk moet
worden betracht en getoetst in hoofde van het gehandicapte kind zelf, op wie de
behandeling wordt toegepast, en niet in hoofde van zijn ouders, zelfs niet impliciet. Dit lijkt
het belangrijkste punt te zijn.
Erkend wordt dat het begrip therapeutisch oogmerk in ruime zin moet worden gezien en alle
vormen van welzijn, zowel fysieke als psychische, kan omvatten. De beoordeling van deze
vereiste blijkt echter zeer delicaat te zijn in het kader van de onderzochte praktijken,
aangezien de betrokken kinderen zich niet kunnen uitdrukken en er een grote mate van
onduidelijkheid bestaat over de potentiële risico’s en de gevolgen van de behandeling op
middellange of lange termijn. Er kan niet in het algemeen worden gesteld dat dergelijke
behandelingen noodzakelijkerwijze heilzaam zijn voor het kind dat ze ondergaat. De arts en
het team die moeten nagaan of er al dan niet een therapeutisch oogmerk bestaat, dienen
derhalve uiterst voorzichtig te zijn. Vanuit juridisch oogpunt is het niet het belang van de
ouders dat moet vooropstaan, maar het werkelijk verwachte voordeel voor het kind zelf, dat
zo goed mogelijk beoordeeld moet worden, zelfs al heeft vanuit menselijk oogpunt het
welbevinden van de ouders een directe weerslag op dat van het kind.
Ten tweede, het primordiale belang van de toestemming van de patiënt (artikel 8, 1e alinea,
van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt; hierna de wet
genoemd). Typisch voor dit geval is dat de patiënt niet in staat is zich uit te drukken en dat
ook nooit zal zijn. Als kind valt hij onder het ouderlijke gezag en zijn ouders zijn de
gesprekspartners van de artsen en spreken voor hem (artikel 12, 1 e alinea, van de wet). Later
zal hij, naar alle waarschijnlijkheid, onder het statuut van verlengde minderjarigheid
geplaatst worden (art. 487bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek), m.a.w. gelijkgesteld
blijven aan een minderjarige wat zijn persoon en zijn goederen betreft wegens zijn ernstige

15

Leleu Y.-H. en Genicot G., Le droit médical, Brussel, Larcier/De Boeck, 2001, 18, nr. 12; Dorsner-Dolivet A.,
La responsabilité du médecin, Parijs, Economica, 2006, 28-139, passim; Swennen F., Juridische grondslagen
voor de strafrechtelijke immuniteit van de geneesheer i.h.b. de vereiste van het therapeutische oogmerk, Rev. dr.
santé, 1997-1998, 3.
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geestelijke achterlijkheid16, en bijgevolg onder het ouderlijke gezag blijven vallen, met name
op medisch gebied (art. 13, 1e alinea, van de wet). Bij het overlijden van de ouders worden de
rechten van deze patiënt – behalve als er een voogd is – uitgeoefend met verwijzing naar
artikel 14, lid 2, van de wet. Indien er geen naaste familieleden zijn, “behartigt de arts zelf,
in voorkomend geval in multidisciplinair overleg, de belangen van de patiënt”. Het belang
van dergelijk multidisciplinair overleg in alle stadia, kan in het kader van de voorgenomen
behandeling niet genoeg benadrukt worden. Dit overleg wordt trouwens aanbevolen in
artikel 4 van de wet.

5.2. Menselijke waardigheid en recht op eerbiediging van de fysieke
integriteit
Daarnaast moeten de onderzochte praktijken worden bekeken vanuit het tweeledige
oogpunt van het recht van het kind met een zware handicap op enerzijds de eerbiediging
van zijn menselijke waardigheid en anderzijds de eerbiediging van zijn fysieke integriteit.
De waardigheid van de menselijke persoon is een “kaderbegrip”, waarmee, gezien de vage en
a priori niet-juridische inhoud omzichtig mee moet worden omgesprongen. Elke patiënt
heeft het recht op eerbiediging van zijn menselijke waardigheid (art. 5 van de wet), die
bovendien gewaarborgd wordt door artikel 23 van de Grondwet: “Ieder heeft het recht een
menswaardig leven te leiden”, maar dan in de expliciete en specifieke context van de
economische, sociale en culturele rechten. De Grondwet beschouwt dit dus als een recht van
politieke aard en niet als een recht van de persoon waarvan afstand kan worden gedaan in
concrete bewoordingen met het oog op ingrepen op het lichaam17. De menselijke
waardigheid komt niet voor in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM),
hoewel het geheel van waarborgen ervan doordrongen is, maar wel in het Internationaal
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten18, met name in artikel 10. Zij wordt

In art 487bis, lid 2, B.W. omschreven als “een staat van geestelijke onvolwaardigheid, aangeboren of
begonnen tijdens de vroege kinderjaren, en gekenmerkt door een uitgebleven ontwikkeling van de gezamenlijke
vermogens van verstand, gevoel en wil”. Over dit statuut, zie Leleu Y.-H., Droit des personnes et des familles,
Brussel, Larcier, 2005, 190-197.
17
In Frankrijk daarentegen schrijft artikel 16 van de Code civil (ingelast door middel van de eerste wet op de
bio-ethiek nr. 94-653 van 29 juli 1994) als fundamentele regel het volgende voor: de wet garandeert de
primauteit van de persoon, verbiedt elke inbreuk op zijn waardigheid en garandeert de eerbiediging van het
menselijk wezen van bij het begin van zijn leven. Het vrijwaren van de waardigheid van de menselijke persoon
tegen elke vorm van onderwerping en vernedering is een beginsel met grondwettelijke waarde (Cons. Const. Fr.,
27 juli 1994, D., 1995, jur., 237, noot Mahieu, D., 1995, somm., 299, obs. Favoreu). De notie menselijke
waardigheid wordt beschouwd als fundamentele bron van het medisch recht, waarbij de informatieplicht van de
arts ten aanzien van zijn patiënt gegrond is op de vereiste van eerbiediging van het grondwettelijke beginsel van
vrijwaring van de waardigheid van de menselijke persoon (Cass. Fr., 1 e civ., 9 oktober 2001, D., 2001, 3470,
verslag Sargos, noot Thouvenin, J.C.P., 2002, II, 10045, noot Cachard, Petites Affiches, 6 december 2001, noot
Clément en 13 maart 2002, noot Marmoz, RTDciv., 2002, 176, obs. Libchaber).
18
Ondertekend op 19 december 1966 te New York en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981. Deze tekst heeft
geen rechtstreekse werking en hoewel hij soms nauwkeuriger geredigeerd is, is hij minder intens dan het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat in het algemeen primeert en waaruit hij de meeste
bepalingen overneemt. Art. 10 betreft de rechten van personen die van hun vrijheid beroofd zijn, en stelt dat die
“met menselijkheid en met eerbied voor de waardigheid, inherent aan de menselijke persoon” dienen te worden
behandeld.
16
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uitdrukkelijk genoemd in het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
waardigheid van het menselijk wezen met betrekking tot de toepassing van de biologie en
de geneeskunde19. Bij de beoordeling van de onderzochte praktijken kan de notie van de
menselijke waardigheid kennelijk zowel door de verdedigers van deze praktijken als door de
tegenstanders ervan worden ingeroepen, waaruit blijkt dat het om een meerduidig begrip
gaat. Aangezien de concrete juridische impact, op enkele bijzondere hypothesen na, gering
is, is het moeilijk deze algemene, “bezwerende” notie te gebruiken om de geoorloofdheid
van de onderzochte praktijken te beoordelen, althans vanuit juridisch oogpunt.
Het hogere recht op eerbiediging van de fysieke integriteit, dat een strikt persoonlijk en
volstrekt fundamenteel recht van de persoon is, in die zin dat ook dementen, personen met
een zware handicap, mensen in coma of in chronisch vegetatieve toestand het genieten,
waarbij hun rechten worden uitgeoefend en op hun waarborgen wordt toegezien door
derden, die onvermijdelijk een delicate rol hebben en blijk moeten geven van gematigdheid
en voorzichtigheid. Dit komt op diverse manieren tot uiting in het positief recht, maar de
bron

ervan

moet

in

de eerste plaats

worden

gezocht

in

diverse supranationale

instrumenten .
20

De belangrijkste algemene bron van dit recht is artikel 3 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens21, dat bepaalt dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen
of aan onmenselijke of vernederende behandelingen. Samen met het recht op leven, dat
gewaarborgd wordt door artikel 2, houdt deze bepaling een beschermende dimensie in, een
recht op verzet22. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bekrachtigt dit
artikel 3 een van de fundamentele waarden van democratische samenlevingen en bevat het
een absoluut verbod23.

19

Verdrag inzake de Rechten van de Mens en de Biogeneeskunde, ondertekend op 4 april 1997 te Oviedo. Dit
verdrag is niet bindend voor België, dat het niet geratificeerd heeft. In artikel 1 is bepaald dat de ondertekenende
Staten de mens moeten beschermen in zijn waardigheid en zijn identiteit en eenieder, zonder discriminatie,
moeten waarborgen dat zijn integriteit en zijn overige fundamentele rechten en vrijheden geëerbiedigd worden
wat de toepassingen van de biologie en de geneeskunde betreft.
20
Voor een overzicht van deze teksten, zie Delfosse M.-L. en Bert C., Bioéthique, droits de l'homme et biodroit,
Brussel, Larcier, 2005.
21
Ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955.
22
Artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten is de afspiegeling van
deze bepaling, met als toevoeging: “In het bijzonder mag niemand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming,
worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten”. Het recht op eerbiediging van het
privé-, familie- en gezinsleven, dat gewaarborgd wordt door artikel 8 van het EVRM en artikel 22 van de
Grondwet, bevat eveneens een fysieke en psychische dimensie.
23
Dit in tegenstelling tot andere bepalingen waarop in bepaalde omstandigheden omkaderde en gecontroleerde
uitzonderingen mogelijk zijn . Daaruit volgt dat op de Staten de (positieve) verplichting rust maatregelen te
nemen die moeten voorkomen dat personen die onder hun rechtsmacht vallen aan behandelingen worden
onderworpen die als inhumaan of vernederend kunnen worden gekwalificeerd, zelfs als ze door particulieren
worden toegepast (EHRM, Grote Kamer, 10 mei 2001, Z. tegen het Verenigd Koninkrijk, req. nr. 29392/95
betreffende de bescherming van zwaar mishandelde kinderen).
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Het Hof van Cassatie heeft er in een belangrijk arrest van 14 december 2001 24 aan herinnerd
dat elke persoon deze rechten geniet en dat ze het recht op leven en op fysieke integriteit25
omvatten. Dit laatste houdt in dat de patiënt, en hij alleen, de toestemming moet geven die
noodzakelijk is voor de geoorloofdheid van een medische handeling die inbreuk pleegt op
zijn fysieke integriteit. Het Hof besliste dat de verplichting voor de arts om deze
toestemming te verkrijgen vreemd is aan de overeenkomst die de partijen bindt, hetgeen
meteen verklaart waarom de arts de verplichting heeft de patiënt voldoende informatie te
verstrekken over de ingreep die hij van plan is uit te voeren.

5.3. VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Op 13 december 2006 werd, op de zetel van de Verenigde Naties in New York, een Verdrag
inzake de rechten van personen met een handicap afgesloten dat België op 30 maart 2007
heeft ondertekend en dat op internationaal vlak op 3 mei 200826 van kracht is geworden.
Deze tekst belicht in 50 artikelen verschillende algemene principes waaronder ‘het respect
voor de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een handicap en de eerbiediging
van het recht van kinderen met een handicap op het behoud van hun eigen identiteit" (artikel
3, h). Deze tekst heeft als dusdanig geen ‘automatische’ juridische impact, maar verzoekt de
Staten die Partij bij het Verdrag zijn, "zich ertoe te verplichten om te waarborgen en te
bevorderen dat alle personen met een handicap zonder enige vorm van discriminatie op
grond van hun handicap ten volle alle mensenrechten en fundamentele vrijheden kunnen
uitoefenen" en, in het bijzonder, zich te verplichten tot "het aannemen van alle relevante
wetgevende, bestuurlijke en andere maatregelen voor de implementatie van de rechten die
in dit Verdrag worden erkend”, en "tot het nemen van alle relevante maatregelen (….)
teneinde bestaande wetten, voorschriften, gebruiken en praktijken aan te passen of af te
schaffen die discriminatie vormen van personen met een handicap" (artikel 4).
Dit belangrijke Verdrag verbiedt niet uitdrukkelijk de onderzochte praktijken, maar vormt
het stramien op basis waarvan de juridische en sociale situatie van personen met een
handicap voortaan moet worden onderzocht. In verband met kinderen bepaalt artikel 7 dat
de Staten die Partij bij dit Verdrag zijn, “alle nodige maatregelen moeten nemen om te
waarborgen dat kinderen met een handicap op voet van gelijkheid met andere kinderen ten
volle alle mensenrechten en fundamentele vrijheden genieten", dat "bij alle beslissingen
24

Cass., 14 december 2001, Pas., 2001, 2129, concl. Du Jardin, J.L.M.B., 2002, 532, noot Leleu en Genicot,
J.T., 2002, 261, noot Trouet, R.G.A.R., 2002, nr. 13.494, T.B.B.R., 2002, 328, concl. Du Jardin, noot Trouet, Rev.
dr. santé, 2001-2002, 239, noot Fagnart.
25
Over de rechten van de persoon, in het bijzonder het recht op leven en het recht op eerbiediging van de fysieke
integriteit, zie, als onderdeel van een uitgebreide bibliografie, de synthesen van Leleu Y.-H., op.cit., 95-121;
Terré F. en Fenouillet D., Droit civil. Les personnes, la famille, les incapacités, Paris, Dalloz, 7e ed., 2005, 5495; R. Cabrillac, Le corps humain, in Libertés et droits fondamentaux, voornoemd, 157-169 ; Velu J. en Ergec
R., R.P.D.B., v°, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, compl. t. VII, Brussel, Bruylant, 1990, 207233.
26
Deze tekst en diverse aanvullende informatie in verband ermee zijn beschikbaar op de website
http://www.un.org/disabilities. Hij stelt een Comité voor de rechten van de personen met een handicap in (artikel
34 tot 39), waaraan een facultatief aanvullend Protocol wordt gewijd, eveneens door België ondertekend en op
dezelfde datum van kracht geworden.
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betreffende kinderen met een handicap de belangen van het kind de eerste overweging
moeten vormen" en dat de Staten die Partij zijn, "moeten waarborgen dat kinderen met een
handicap het recht hebben vrijelijk blijk te geven van hun opvattingen over alle
aangelegenheden die hen betreffen, waarbij op voet van gelijkheid met andere kinderen en
in overeenstemming met hun leeftijd en ontwikkeling naar behoren rekening wordt
gehouden met hun opvattingen en waarbij zij bij hun handicap en leeftijd passende
ondersteuning krijgen om dat recht te realiseren". De Belgische wet van 22 augustus 2002
betreffende de rechten van de patiënt stemt met deze vereisten overeen.
Artikel 15 van het Verdrag herinnert eraan dat "niemand zal worden onderworpen aan
folteringen of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen" en
voegt eraan toe, geheel in lijn met artikel 7 van het Verdrag van de Verenigde Staten inzake
de burgerrechten en politieke rechten, dat "in het bijzonder niemand zonder zijn of haar in
vrijheid gegeven toestemming zal worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke
experimenten". Artikel 17 beschermt het recht van de persoon met een handicap op “de
eerbiediging, op voet van gelijkheid met anderen, van zijn lichamelijke en geestelijke
integriteit".
Artikel 25, betreffende de gezondheid, erkent voor de personen met een handicap "het
recht, zonder discriminatie op grond van hun handicap, op het genot van het hoogst
haalbare niveau van gezondheid" en verzoekt de Staten die Partij zijn bij het Verdrag, om
"alle passende maatregelen te nemen om personen met een handicap de toegang te
waarborgen tot diensten op het gebied van gezondheidszorg, met inbegrip van revalidatie".
In het bijzonder gaat het erom om de personen met een handicap te voorzien van “hetzelfde
aanbod, met dezelfde kwaliteit en volgens dezelfde normen, van gratis of betaalbare
gezondheidszorg en –programma’s die aan anderen worden verstrekt", alsook te voorzien
van "diensten op het gebied van gezondheidszorg die personen met een handicap in het
bijzonder vanwege hun handicap behoeven, waaronder vroegtijdig opsporen en, zonodig,
ingrijpen, en diensten om het ontstaan van nieuwe handicaps te beperken en te voorkomen,
ook onder kinderen en ouderen". De vakspecialisten in de gezondheidszorg moeten aan de
personen met een handicap "zorg van dezelfde kwaliteit verlenen als aan anderen" en meer
bepaald "de in vrijheid, op basis van goede informatie, gegeven toestemming verkrijgen van
de betrokken gehandicapten". Om aan deze vereiste te kunnen voldoen zullen de Staten
"opleidingen verstrekken en ethische normen uitvaardigen voor de publieke en de private
gezondheidszorg om, onder andere, het personeel te sensibiliseren voor de rechten van de
mens, de waardigheid, de autonomie en de behoeften van de personen met een handicap".

5.4. Overige bepalingen
Daarnaast lijken nog twee teksten van wezenlijk belang voor het juridische begrip van de
onderzochte problematiek. Ten eerste, bevat onze Grondwet een artikel 22bis, dat als volgt
luidt: “Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en
seksuele integriteit”. Dit recht moet worden gegarandeerd bij wet of decreet. Te noteren valt
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dat het recht op fysieke integriteit niet in het algemeen expliciet gewaarborgd wordt door de
Grondwet, maar wel voor kinderen. De verenigbaarheid van de onderzochte praktijken met
deze

hogere

rechtsregel

doet

vragen

rijzen,

hoewel

hij,

ingevoerd

door

de

Grondwetsherziening van 23 maart 2000, als zodanig geen rechtstreekse werking of
concrete gevolgen heeft. Deze bepaling lijkt tot hiertoe geen aanleiding te hebben gegeven
tot specifieke commentaar en blijkt in de rechtspraak alleen te zijn toegepast in geschillen in
verband met het verblijfsrecht van een minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal
in het land verbleef of met de maatschappelijke of materiële hulp aan deze personen 27. Dit
recht zou eveneens kunnen worden ingeroepen inzake minderjarigen die inbreuken hebben
gepleegd en in het kader van de strafrechtelijke bescherming van kinderen, met name tegen
seksuele uitbuiting.
Ten tweede, bevat het Verdrag inzake de rechten van het kind28 een geheel van waarborgen
die nuttig zijn voor het begrip van de situatie van kinderen op medisch gebied, met name
een artikel 23 over kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap. Deze dienen “een
volwaardig en behoorlijk leven te hebben, in omstandigheden die de waardigheid van het
kind verzekeren, zijn zelfstandigheid bevorderen en zijn actieve deelneming aan het
gemeenschapsleven vergemakkelijken” en hebben “recht op bijzondere zorg”. De Staat moet
stimuleren en waarborgen dat aan deze kinderen en degenen die ervoor zorgen bijstand
wordt verleend die passend is gezien de gesteldheid van het kind en de omstandigheden van
de ouders of anderen die voor het kind zorgen, bijstand die “erop (dient) gericht te zijn te
waarborgen dat het kind met een handicap daadwerkelijk toegang heeft tot onderwijs,
opleiding, voorzieningen voor gezondheidszorg en revalidatie, voorbereiding op een beroep,
en recreatiemogelijkheden, op een wijze die ertoe bijdraagt dat het kind een zo volledig
mogelijke integratie in de maatschappij en persoonlijke ontwikkeling bereikt, met inbegrip
van zijn of haar culturele en intellectuele ontwikkeling”.
27

Er werd geoordeeld dat omwille van de menselijke waardigheid en conform de bepalingen van het Verdrag
van New York van 20 november 1986 betreffende de Rechten van het Kind, minderjarige kinderen van
vreemdelingen die illegaal in ons land verblijven recht hebben op sociale hulp, die verder gaat dan dringende
medische hulp en erin bestaat dat zij fatsoenlijk gekleed, gevoed en gehuisvest worden (Rb. Antwerpen, 24 mei
2004, T. Vreemd., 2004, 365). Deze grondwettelijke bepaling werd eveneens toegepast in het geval van een
Somalische familie die aantoonde dat genitale verminking tot op vandaag in Somalië wordt toegepast op de
overgrote meerderheid van jonge meisjes en dat dit risico, dat reeds zeer hoog is ingevolge lokale gebruiken, nog
verergerd wordt door de kritieke situatie waarin het land verkeert, met een algemeen klimaat van onveiligheid.
Daarbij komt dat eventueel gerepatrieerde kandidaat-vluchtelingen door hun omgeving ertoe gedwongen worden
hun “reïntegratie” te bewijzen door de plaatselijke gebruiken te respecteren. De rechtbank acht het
onbetwistbaar dat dergelijke praktijken een ernstige onmenselijke en vernederende behandeling uitmaken,
waartegen het kind moet worden beschermd ingevolge art. 22bis van de Grondwet en art. 3 van het EVRM en
dat dit rechtvaardigt dat het Somalische meisje niet naar haar land kan teruggestuurd worden omwille van
overmacht aangezien het recht op een rustig familieleven er niet gewaarborgd is. Het weigeren van een
verblijfsvergunning aan of de verwijdering van de moeder (die niet kan terugkeren in het gezelschap van haar
dochter, gezien de risico’s die deze laatste loopt) zou een inbreuk betekenen op haar recht op eerbiediging van
haar gezinsleven die disproportioneel is m.b.t. het legitieme doel, nagestreefd door de Belgische Staat, namelijk
de controle op de immigratie. De moeder dient derhalve het haar betekende bevel tot het verlaten van het
grondgebied niet na te leven wegens overmacht, en heeft dan ook recht op sociale hulp (Arb.rb. Brussel, 17
februari 2005, J.D.J., 2006, 44).
28
Ondertekend op 20 november 1989 te New York en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991. Sommige
bepalingen van deze tekst, die voldoende nauwkeurig zijn, worden geacht een rechtstreekse werking te hebben in
het interne recht, hoewel er over dit punt betwisting bestaat.
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Deze twee teksten versterken, zij het op algemene en weinig effectieve wijze, de
bescherming van het recht van het kind met een zware handicap wat betreft zijn fysieke
integriteit en zijn waardigheid. Deze hogere vereisten moeten de maatstaf vormen voor de
beoordeling van de geoorloofdheid van de onderzochte praktijken, dit in het ambitieuze
kader van het Verdrag van de Verenigde Naties van 13 december 2006.

6. Discussie
Alhoewel het Raadgevend Comité in dit advies een aantal kritische bemerkingen maakt bij de
zgn. Ashleybehandeling in het algemeen, is het geenszins de bedoeling een oordeel uit te
spreken over het concrete geval Ashley zelf. Het Comité heeft alle respect voor de beslissing
van de ouders en voor het advies dat daaromtrent door de bevoegde commissie voor
medische ethiek werd uitgebracht.
Het Comité heeft een ruime consensus bereikt over de voorliggende problematiek.
Opgemerkt wordt dat wat betreft de “Ashley-behandeling” een onderscheid moet worden
gemaakt tussen de hormonale behandeling en de chirurgische ingrepen. Laatstgenoemde
zijn immers preventieve invasieve technieken. Zij beschermen het kind tegen mogelijke
toekomstige nadelen, b.v. zwangerschap, baarmoederkanker, appendicitis, last van borsten,
seksuele agressie door derden, enzovoort. De hormonale behandeling daarentegen, is de
enige methode waarmee de groeiremming kan worden bekomen.

Deze groeiremming is

gericht op het behoud of de verbetering van het actuele welbevinden van het individuele
kind. Een minder invasief alternatief ervoor bestaat niet.

6.1. Chirurgische ingrepen dienen meestal het belang van het kind niet
De indicaties voor heelkundige ingrepen bij personen met een zeer ernstige mentale
handicap moeten dezelfde zijn als voor andere patiënten. Ze moeten aan standaardcriteria
voldoen, en de voordelen moeten opwegen tegen de risico’s en nadelen. Indien ze worden
overwogen als preventieve maatregelen moet eerst onderzocht worden of er geen minder
invasieve alternatieven bestaan die bijgevolg de voorkeur verdienen. Zo heeft de American
College of Obstetrics and Gynaecology (ACOG) gesteld dat een hysterectomie alleen zou
mogen overwogen worden voor de behandeling van menstruele symptomen en hygiënische
problemen van de menstruatie bij meisjes of vrouwen met een mentale handicap indien alle
andere redelijke alternatieven onvoldoende resultaat hebben 29.
Het Raadgevend Comité sluit invasieve behandelingen zeker niet uit bij wilsonbekwame
personen met een mentale leeftijd van minder dan één jaar. Algemeen dienen dergelijke
ingrepen een gerechtvaardigd en aan het middel proportioneel doel te beogen, wil het niet
gaan om schendingen van de lichamelijke integriteit. Dat was, zonder dat het beginsel
expliciet is verwoord, de strekking van het standpunt dat het Raadgevend Comité heeft
ingenomen over de sterilisatie van wilsonbekwame personen die niet in staat zijn hun eigen
29

http://www.acog.org/from_home/publications/ethics/co371.pdf
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mening uit te drukken30.

Dat advies acht sterilisatie in dergelijke gevallen soms

gerechtvaardigd om de familiale belangen en de opvoedkundige kansen van de kinderen die
uit de zwangerschap van een persoon met een mentale handicap kunnen voortkomen te
beschermen. Mutatis mutandis zou men ook andere invasieve ingrepen dan sterilisatie
kunnen toelaten, op voorwaarde dat zij voldoende in het belang van de persoon met een
mentale handicap zélf zijn.
Er dient opgemerkt dat de belangen van personen met een zeer ernstige mentale handicap
in belangrijke mate specifiek zijn. Met uitzondering van de belangen die iedereen heeft bij
de bescherming van diens leven, voeding, beschutting, hangen iemands belangen ook nauw
samen met de wensen, noden en capaciteiten die men heeft. Zo heeft een persoon met een
zeer ernstige mentale handicap geen belang bij de verzekering van zijn/haar toegang tot de
arbeidsmarkt, hoger onderwijs, of bij vrije partnerkeuze, etc. In het geval van Ashley is door
de ouders en artsen aangehaald dat aangezien zij niet kan weten dat zij een meisje is, noch
wat “normaal” is voor een volwassen vrouw, zij ook niet geschaad wordt wanneer haar
sommige secundaire geslachtskenmerken worden ontnomen of wanneer zij opzettelijk klein
wordt gehouden. Doordat zij met andere woorden de intellectuele en emotionele capaciteit
niet heeft om zichzelf te ervaren als lid van een groep, noch om vergelijkingen te maken
tussen haar eigen uitzicht en dat van anderen uit diezelfde groep, heeft zij ook geen belang
bij het verwerven van de gestalte van een volwassen vrouw.
De vraag of chirurgische ingrepen de belangen van een persoon met een zeer ernstige
mentale handicap al dan niet dienen, kan dus maar bevredigend worden opgelost als men
klaarheid heeft over het bereik van de capaciteiten, wensen en belevingswijzen van personen
met een zeer ernstige mentale handicap. Algemeen gesproken hebben die mensen niet de
capaciteiten

tot

zelfreflectie

en

zelfbewustzijn

van

andere

ervaringsniveaus bepalen dan wél welke belangen zij hebben ?
31

mensen.

Maar

welke

Het is duidelijk dat zij

gewaarwordingen kunnen hebben (“sentient beings”) en minstens in staat zijn om gevoelens
van lust en onlust te ervaren. Die capaciteit maakt dat zij wel degelijk kunnen worden
geschaad door een behandeling en dat hun belangen moeten worden gerespecteerd door het
vermijden van onnodig fysiek en psychisch leed. Hun capaciteit tot het beleven van lust en
onlust blijkt onder andere daaruit dat de bedoelde kinderen bijvoorbeeld weten dat ze
aangeraakt worden en dat zij dat met het ouder worden aangenamer kunnen vinden. Met
intonaties in de klanken die zij voortbrengen geven zij aan wat zij aangenaam vinden en wat
niet.
Maar er lijken ook complexere cognitieve functies aanwezig te zijn dan de loutere capaciteit
tot het ervaren van lust en onlust. Zo zijn kinderen met een zeer ernstige mentale handicap

30

Advies nr. 8 d.d. 14 september 1998 betreffende de problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte
personen (zie www.health.fgov.be/bioeth, klik links op "Adviezen").
31
Er is een heel continuüm aan posities binnen de ethiek: aan het ene uiteinde maken sommigen het aanspraak
kunnen maken op belangen en rechten als mens helemaal afhankelijk van de voorwaarden van (zelf)bewustzijn;
aan het andere uiteinde zijn er die belangen en rechten funderen in het simpele feit van lid te zijn van de soort
Homo sapiens.
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duidelijk in staat tot hechting aan hun verzorgers. Deze kinderen staan, zoals een door het
Comité gehoorde expert het uitdrukte, “lichaamsgebonden in de wereld". Die ervaringswijze
kan worden gestimuleerd en leiden tot stabiele vormen van “proprioceptie” 32 en van ervaring
van de ander.
Ook wordt opgemerkt dat de fysieke toestand van die patiënten vaak ook het weinige
ontwikkelingspotentieel dat zij bezitten, verbergt. Meestal zijn zij meervoudig gehandicapt
en gaat de mentale retardatie gepaard met epilepsie (in 50% van de gevallen), een
motorische

handicap

(quadriplegie,

hemiplegie),

hartproblemen,

onzindelijkheid,

de

afwezigheid van taalontwikkeling, etc… Toch zijn er volwassen personen met een mentale
handicap met een ontwikkelingsniveau van minder dan één jaar die met een fiets rijden.
Sommige bedlegerige kinderen kunnen in een elektrische rolstoel een parcours volgen door
op een knop te drukken. Op felle zon reageren zij door de rolstoel naar de schaduw te
dirigeren. Vroeger beschikte men niet over de hedendaagse middelen om bijvoorbeeld het
gezichts- en gehoorvermogen van deze kinderen adequaat te testen. Recent is gebleken dat
bv. een eenvoudige brilcorrectie voor hen een wereld kan doen opengaan.
Deze kinderen hebben ook vaststelbare voordelen op het vlak van hun welbevinden en
ontwikkeling bij het functioneren in groep (naar school gaan bijvoorbeeld, of opgevangen
worden in een instelling, wat op iets oudere leeftijd bij deze kinderen de regel is).
Uit deze observaties kan men afleiden dat de belangen van personen met een zeer ernstige
mentale handicap verder gaan dan het eenvoudige vermogen gewaarwordingen te hebben.
Zij doorlopen ook een zekere, zij het heel bescheiden, ontwikkeling, waardoor zij belang
hebben bij de verzekering van datgene wat die ontwikkeling toelaat: sociale contacten,
hulpmiddelen die fysieke handicaps corrigeren, institutionele opvang, enzovoort. Dat er
weinig betrouwbare gegevens zijn over de precieze aard van de ontwikkeling die deze
kinderen kunnen doorlopen, betekent dat een zekere voorzichtigheid is geboden vooraleer
men besluit dat de voorgestelde ingrepen hun belangen niet schaden.
In het licht van deze gegevens lijken, tenzij er specifieke medische redenen zijn, de
chirurgische ingrepen die gepaard gaan met de “Ashleybehandeling” meestal onvoldoende in
het belang te zijn van kinderen met een zeer ernstige mentale handicap. De relatie van de
patiënt(e) tot zijn/haar lichaam kan immers ook worden geremd of veranderd door invasieve
chirurgie, die gepaard gaat met littekenvorming en pijn.
Dat personen met een zeer ernstige mentale handicap bijna altijd meervoudig gehandicapt
zijn, betekent ook dat zij veel ingrepen moeten ondergaan (bijvoorbeeld van gastrointestinale aard, operaties aan de ruggengraat en de adductoren) en meestal angstig
reageren op de ziekenhuisomgeving. Hen blootstellen aan chirurgische behandeling
veroorzaakt dus een belangrijke bijkomende stress, terwijl het gekend is dat personen met
een zeer ernstige mentale handicap bijzonder kwetsbaar zijn voor stress. Daarbij komt de

32

De capaciteit van een organisme om de positie van het eigen lichaam en van lichaamsdelen waar te nemen.
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fysieke belasting die gepaard gaat met die ingrepen en het feit dat menigvuldige periodes
van immobilisatie nadelig zijn voor hun motorische ontwikkeling.
Het Comité is van mening dat al die negatieve belevingen voor de patiënt(e) zelden opwegen
tegen het voordeel dat door de chirurgische ingrepen bepaalde risico’s worden voorkomen.
De voordelen van een preventieve ingreep (bv. appendectomie) zijn klein omdat de kans
reëel is dat deze kinderen, doordat zij pijn voelen, de aandacht van volwassenen opwekken.
Het preventief verwijderen van de appendix lijkt daarom niet echt verantwoord. Toch zijn er
gevallen denkbaar waar het voordeel reëel is. Een hysterectomie kan eventueel worden
overwogen wanneer de psychologische of hygiënische problemen bij menstrueel bloedverlies
een te zware last betekenen.

6.2. Hormonale groeiremming kan in sommige gevallen aanvaardbaar
zijn
Wat betreft de hormonale behandeling liggen de zaken ingewikkelder. Er is al op gewezen
dat groeiremming bij competente minderjarigen wordt toegepast. Spiegeling aan de
bestaande praktijk van groeiremming, met de daar geldende beperkingen en voorbehouden,
kan dan ook gepast zijn in het geval van diep mentaal gehandicapte kinderen.
Zo is het bijvoorbeeld aannemelijk dat in bepaalde gevallen, mocht de verwachte
surplusgroei héél groot zijn, hormonale groeiremming kan worden overwogen, niet alleen in
het algemeen belang van de patiënt(e) op maximale mobiliteit, contact met anderen,
enzovoort, maar ook om specifieke gezondheidsredenen.
Het is eveneens mogelijk dat het gewicht van de patiënt(e) dergelijke grootte zou aannemen
dat de gangbare standaarden voor manipuleerbaarheid van de patiënt(e) uit de institutionele
zorg worden overschreden. In zo’n gevallen is het gebruik van groeiremming om
gemaksredenen volgens sommige leden van het Comité aanvaardbaar. Zij achten het middel
“groeiremming” geoorloofd om het doel “gewichtsreductie” te bereiken.
Ingeval groeiremming wordt overwogen bij kinderen waarbij geen surplusgroei wordt
verwacht, dient zorgvuldig afgewogen te worden of de beslissing wel degelijk in het belang
is van het kind.
Sommige leden aanvaarden dat niet ingegrepen wordt in een natuurlijk proces als pubertas
praecox dat uiteindelijk leidt tot een kleinere gestalte en hebben bezwaren tegen het actief
instellen van een hormonale behandeling om dit doel te bereiken.
Andere leden vinden het contradictorisch dat men de - kleinhoudende - effecten van
“natuurlijke” hormonale processen zou laten spelen, ook al kan men deze remmen, terwijl
men zou weigeren hetzelfde effect te bekomen door het opzettelijk in gang zetten van
gelijkaardige hormonale processen.
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De rechtvaardiging van hormonale groeiremming dient in ieder geval te worden beslist op
geval-per-geval

basis33.

De

behandeling

kan

aangewezen

zijn

als

sommige

gezondheidsrisico’s voor de patiënt(e) aanzienlijk groter zijn dan voor anderen in dezelfde
populatie.
Bij elke behandeling dient het belang van de patiënt voorop te staan. Het gemak voor de
verzorgers kan niet de doorslaggevende reden zijn voor een groeiremming. Mocht dit wel
het geval zijn, dan zou men snel tot onaanvaardbare conclusies komen. Gewichtsreductie
kan immers niet alleen worden bekomen door (soms) de natuur haar werk te laten doen of
door een hormonale behandeling te geven, maar bijvoorbeeld ook door de amputatie van
ledematen. De irreversibel immobiele patiënt(e), zou men kunnen redeneren, gebruikt
zijn/haar benen toch niet, en die kunnen dus worden geamputeerd. Het argument zou
kunnen worden uitgebreid tot niet-mentaal, maar louter fysiek gehandicapte personen.
Dergelijke praktijk van lichaamsmodificatie voor het gemak van de verzorgers zou
vanzelfsprekend onderworpen zijn aan de geïnformeerde instemming van de betrokken
persoon. Een tweede voorwaarde is dat er minstens een evenredige bijdrage tot het welzijn
van de patiënt(e) vereist is. Deze zou kunnen bestaan in een betere institutionele en/of de
thuiszorg.
Hormonale groeiremming kan ook tegemoetkomen aan andere doeleinden: financiële
besparingen en de preventie van geweldpleging door de persoon met een handicap.
Sommige leden vinden evenwel dat lichaamsmodificatie op zich geen gerechtvaardigd
middel kan zijn voor de reductie van financiële kosten of voor de bevordering van de
veiligheid van de verzorgers. Zoiets toch toelaten zou neerkomen op een verregaande
instrumentalisering van het lichaam van de patiënt(e) in functie van doelen die niets te
maken hebben met het belang van de patiënt(e) zelf, wat strijdig zou zijn met de menselijke
waardigheid.
In geval hormonale groeiremming wordt overwogen, verwijst het Comité naar de suggesties
voor de samenstelling van een interdisciplinair team, met betrokkenheid van de ouders /
wettelijke vertegenwoordigers van de patiënt(e), in het advies nr. 8 van 14 september 1998.
Volgens dat advies bestaat het interdisciplinaire team minimaal uit een arts (huisarts of
pediater), een sociaal werker of verpleegkundige, en een pedagoog of psycholoog. Het team
zou in deze gevallen best worden uitgebreid met specialisten uit andere domeinen, bv. een
psychiater en/of een endocrinoloog. De bevoegde commissie voor medische ethiek zou in
deze afweging een belangrijke rol kunnen spelen.
Tenslotte wijst het Comité erop dat het argument van de identiteitsdiefstal (variante van
punt 3.2.) mogelijk ongegrond is. Er is een consensus dat de mentale leeftijd van minder dan
één jaar niet toelaat om zelfbewustzijn of een besef van persoonlijke identiteit op te
33

S. Matthew Liao, J. Savulescu, M. Sheehan, The Ashley treatment: Best Interests, Convenience and Parental
Decision-Making. Hastings Center Report 2007, 2; 37: 16-20.
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bouwen. Dit betekent dat men deze kinderen niet kan “kwetsen” door hen te behandelen als
kinderen en om die reden zouden zij ook niet persoonlijk gekwetst kunnen worden doordat
hen bepaalde secundaire geslachtskenmerken worden ontnomen. Anderzijds doen bepaalde
specialisten opmerken dat volwassenen met een klinische mentale leeftijd van één jaar niet
noodzakelijk bewustzijnstoestanden van een kind van één jaar hebben, zodat met de
interpretatie

van

de

belevingsmogelijkheden

van

deze

personen

omzichtig

moet

omgesprongen worden.

6.3. Geen medische oplossing als de levenskwaliteit kan worden
verzekerd door méér sociale dienstverlening
Het Comité wijst er niettemin op dat er een relatie bestaat tussen de relatieve
aanvaardbaarheid van gemaksargumenten en de maatschappelijke en politieke context van
de zorgverlening.
De beslissing van de ouders van Ashley was voor een deel gemotiveerd door de beperkte
mogelijkheden die zij hadden om hun kind, wanneer het groter zou zijn geworden,
permanent thuis te verzorgen, een situatie die frequent kan voorkomen. In de context van de
Amerikaanse gezondheidszorg 34 lijkt de “Ashleybehandeling” een noodoplossing bij gebrek
aan méér, en beter gevarieerde, zorg.

In zo’n context lijken gemaksargumenten ethisch

minder vatbaar voor kritiek. De schaarste aan gezondheidsmiddelen maakt het immers
nodig een afweging te maken tussen kwaden, zodat het “klein houden” van de patiënt als
een minder kwaad kan voorkomen dan de nadelen voor het kind van zijn grotere gestalte en
gewicht.
Het Comité erkent in het algemeen dat zorg kan worden beperkt omwille van overwegingen
van een rechtvaardige en billijke verdeling van de maatschappelijke middelen over het
geheel van de gezondheidszorg. Toch is het van mening dat in het specifieke geval van
kinderen met een zeer ernstige mentale handicap de ter beschikking gestelde middelen de
ouders voldoende alternatieven moeten kunnen bieden, zodat zij niet gedwongen worden
over te gaan tot groeiremming om bevredigende zorg mogelijk te maken.
Als algemene richtlijn schuift het Comité dan ook naar voren dat invasieve medische
ingrepen en groeiremming bij een kind dat niet buitenmatig groot dreigt te worden uit den
boze zijn als de levenskwaliteit van de patiënt even goed of zelfs beter kan worden
beschermd door de organisatie van méér zorgdiensten. Daarbij is rekening gehouden met de
randvoorwaarde dat de maatschappelijke kosten van de uitbreiding van de zorg betaalbaar
moeten blijven. Het gaat hier immers om een vrij kleine groep, waarbij de bijkomende
kosten voor het behoud van de zorg op een niveau waar fysieke ingrepen in het lichaam
overbodig zijn, eerder klein zijn.
34

Verplaatsing van de institutionele zorg voor kinderen met een handicap naar de thuissituatie is een
gezondheidsdoelstelling die volgens de American Academy of Pediatrics tegen 2010 moet zijn gerealiseerd
(Johnson, C.P., Kastner, T.A., Committee/Section on Children With Disabilities, American Academy of
Pediatrics, Clinical Report – Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care, PEDIATRICS, 2005; 115:
507-511).
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Het als courante praktijk toelaten van behandelingen van het Ashleytype zou bovendien de
verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen met een zeer ernstige mentale handicap
verschuiven van het politiek-maatschappelijke niveau, naar dat van de individuele
beslissingen van directe zorgverleners. Dat is maatschappelijk ongewenst. De geraadpleegde
specialisten hebben er, wat meer bepaald de thuiszorg betreft, ook op gewezen dat de
volledige verschuiving van de zorg naar de thuissituatie voor de mantelverzorgers meestal
onhoudbaar is. Zowel de ouders als de eventuele broers en zusters van het kind met een
zeer ernstige mentale handicap hebben doorgaans niet de draagkracht om die zorg op de
lange termijn alleen op te nemen. Zoals hogerop gezegd, is een mix van zorgsituaties – thuis
en institutioneel – gewenst.

7. Aanbevelingen
7.1.
Het Comité raadt behandelingen van het Ashley-type35 af als algemene richtlijn voor de
omgang met kinderen met een zeer ernstige mentale handicap, meer bepaald omdat de
verwachte voordelen voor de patiënt(e) niet proportioneel zijn met de invasiviteit van de
behandeling. Dit geldt in het bijzonder voor de chirurgische ingrepen die deel uitmaken van
deze behandeling. Wanneer er specifieke indicaties zijn voor heelkundige ingrepen, is het
Comité van mening dat deze geoorloofd zijn, maar dat minder invasieve methodes te
verkiezen zijn boven méér invasieve. Wanneer het moeilijk is de verwachte voordelen
nauwkeurig af te wegen tegen de

risico’s en in het bijzonder wanneer deze laatste

onbekend zijn, dient te worden gehandeld met uiterste voorzichtigheid.

Het Comité is

gekant tegen preventieve chirurgie gebaseerd op risico’s in de algemene populatie.
7.2.
Het Comité meent dat hormonale groeiremming in uitzonderlijke situaties gerechtvaardigd
kan zijn; deze dienen van geval tot geval zorgvuldig beoordeeld te worden, waarbij in de
eerste plaats wordt uitgegaan van het belang van het kind.
7.3.
De besluitvorming daarover dient te gebeuren door een pluridisciplinair team. Het advies
van de commissie voor medische ethiek van het ziekenhuis is hierbij zeer belangrijk.
7.4.
Het Comité is van mening dat de zorg voor personen met een handicap een collectief
maatschappelijk goed en dus een maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Het is belangrijk
erover te waken dat de ouders, die als eersten instaan voor het welzijn van hun kind, en
35

Ter herinnering : het betreft hier de behandeling van een 6 jaar en 7 maanden oud meisje met een zeer ernstige
mentale handicap, dat de eerste tekenen van pubertas praecox vertoonde. De behandeling bestond enerzijds uit
een groeiremming via het toedienen van hoge dosissen oestrogeen en anderzijds een hysterectomie en het
chirurgisch verwijderen van de borstklieren vóór de hormonale behandeling. Tegelijkertijd werd een
preventieve appendectomie uitgevoerd.
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andere mantelzorgers, voldoende maatschappelijke ondersteuning krijgen opdat zij hun
toevlucht niet zouden moeten zoeken tot een medische oplossing.

_______________
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Het advies werd voorbereid in de beperkte commissie 2007/1, samengesteld uit :
Covoorzitters

Coverslaggevers

Leden

M. Hiele

F. Mortier

E. Eggermont

G. Genicot

G. Genicot

E. Heinen

Lid van het Bureau
M. Dupuis

G. Verdonk
M.– G. Pinsart
M. Roelandt
Lid van het secretariaat
Lieven Dejager
Gehoorde deskundigen


Paul De Cock, prof. dr., Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen - UZ Leuven;



Jean De Schepper, dr., kinderendocrinoloog - UZ Brussel;



Gi Lagrain, orthopedagoog, directeur van het Dienstencentrum St.-Oda te Overpelt;



Claire Morelle, dr. in de psychologie, Gastdocente aan de “Université Catholique de
Louvain”(UCL) en Verantwoordelijke voor de “groupe Handicaps” te Chapelle-auxChamps - UCL.

Geraadpleegde deskundigenGeraadpleegde deskundigen


Mark Vandeweghe, endocrinoloog, prof. em. UGent

De werkdocumenten van de beperkte commissie 2007/1– vraag, bijdragen van de leden,
notulen van de vergaderingen, geraadpleegde documenten – zijn bewaard als bijlagen
2007/1 op het documentatiecentrum van het Comité en kunnen aldaar worden geraadpleegd
en gekopieerd.
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Casus Ashley

• Na een normale zwangerschap komt het Amerikaanse meisje Ashley
ogenschijnlijk gezond op de wereld. Na de eerste levensmaand wordt
echter duidelijk dat ze zich niet goed ontwikkelt. Op de leeftijd van 6 jaar
kan ze niet zitten, lopen of praten en is ze volledig afhankelijk. Haar
mentale leeftijd wordt geschat op die van een baby van 3 tot 6 maanden.
Ashleys ouders verzorgen haar thuis. Als ze op 9-jarige leeftijd harder gaat
groeien en teken van puberteit vertoont, brengen de ouders haar naar een
ziekenhuis. Daar vragen ze de artsen om medisch in te grijpen, om te
vermijden dat hun dochter een volwassen lichaam krijgt. Ze zijn bang dat
ze de zorg psychisch en lichamelijk niet kunnen volhouden als er niet
wordt ingegrepen. De artsen maken in overleg met de ouders een
behandelplan. Ashley krijgt hoge doses oestrogeen om haar snel in de
puberteit te brengen. Ze zal daardoor niet veel meer groeien. Bovendien
ondergaat Ashley een operatie waarbij haar baarmoeder wordt verwijderd
en de borstaanleg wordt weggenomen.

www.cbmer.be/
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Orgaan- en weefseltransplantatie
Ethische vragen …
En antwoorden?
B. Hansen
K. Thys

Van wie wil je een orgaan?

Types van donoren

Orgaan
Donor

•

Levende donor

•

Overleden donor
1.
2.

Heartbeating (=
hersendood)
Non-heartbeating
(hartstilstand)

Types van donoren
• Heartbeating
• hersendood

• Nonheartbeating
• Reanimatie gefaald
• Laten sterven

• Levende donoren

Types van donoren
HB
Donor

Donor
Pool

NHBD
donor

levende
donor

Orgaandonatie in de praktijk
• Drie artsen stellen dood vast
– Mogen geen deel uitmaken van het transplantatieteam

• Aanmelding bij eurotransplant
– Onafhankelijk, internationaal (Be, Lux, Ned, Oostenrijk, Slovevië,
Kroatië, Duitsland) allocatie-organisme dat organen toewijst. 80% van
de Be organen blijft intern.

• Verwijdering van organen en weefsels
– Elk orgaan heeft max. bewaartijd
• Hart (4u); longen (8-10u) lever/pancreas (12 u)

– Ook weefselenten (bot, kraakbeen, pezen, huid, …+/-300)
– Ook voor wetenschappelijk onderzoek

Belangrijk probleem
bij orgaantransplantatie

=
Meer vraag dan aanbod

Wachtlijst: duur
•
•
•
•

nieren – 4 j
Hart – 2 à 3 m
Longen - 7 m
Lever – 6 maanden
– Vgl. Nederland X2 (orgaantoerisme?)

• Overlevingsgraad (harttransplant):
– 50% na 17 jaar (België)
– 30% na 17 jaar (int)

• Vandaag is 10 jaar na de transplantatie 75% van de pat.
Nog in leven

Feiten en cijfers
• Wachtlijst 1/09/2008
– Nier: 766
– Lever: 175
– Hart: 37
– Pancreas: 30
– Longen: 61

• Kans dat je een orgaan nodig hebt is 6X groter
dan de kans dat je ooit zelf kan doneren

Post mortem donors 2010 (2009) (2008) (2007)
(2006)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oostenrijk: 189 (212) (168) (181) (201))
België: 263 (276) (265) (291) (273)
Duitsland: 1271 (1196) (1184) (1285) (1227)
Luxemburg: 3 (geen gegevens) (9) (1) (6)
Nederland: 216 (215) (201) (257) (200)
Slovenia: 40 (33) (36) (22) (30)
Non ET 78 (65) (61) (69) (84)
Kroatië: nieuw: 127 (77) (79) (33: 2007)
Totaal: 2187 (2074) (2003) (2139) (2021)

Typen van donoren (totaal 3587)
• Overleden: 2187 (61,3%)
• Levenden: 1394 (38,9%)
– In Nederland: 68,7% levende donoren
– In België: 23,8% levende donoren
– In Duitsland: 37,2% levende donoren

Belangrijk probleem
bij orgaantransplantatie
=
Tekort aan geschikte organen

Dubbelzinnigheid orgaantransplantatie…

• Slachtoffer van eigen succes
– Minder CVA’s
– Minder verkeersslachtoffers

Kwaliteit van orgaandonatie
1990

Nu

• leeftijd = 28

• leeftijd = 52

• ½ trauma slachtoffers

• ½ hersenbloeding

• Max lftijd = 60

• Geen max lftijd

• Strenge
selectiecriteria

• Beperkte
selectiecriteria

Kwaliteit van orgaandonatie
• Relatieve contra-indicaties donatie bij leven
– BMI tussen 30 en 35
– Roken
– Jonge vrouw met kinderwens
– Hypertensie
– Psychiatrische aandoening
– Infectie of kwaadaardige aandoening

Ethiek
• Adequaat toepassen van orgaandonatie kan de
levenskwaliteit van honderden mensen verbeteren
• Afwegen van waarden, normen en principes:
welzijn van
o
o
o
o
o

donor
ontvanger
familieleden
medisch/vpk team
samenleving

Ethiek
Streven naar
maximaliseren
van het aantal
donorganen
voor TX

Respect voor de
menselijke
waardigheid en
autonomie

CONTEXT:
Zorgverleners: “verlies” van een patiënt
Familie: rouw, opvattingen over “een
goede dood”

Ethiek
Overheid
Media
Ziekenhuis,
behandelend
team,
transplantatie
-team
Persoonlijke
waarden,
normen en
overtuiginge
n

Ethiek
Overheid
Media

•Kennis
•Bespreekbaarheid
•Persoonlijke attitude
•Cultuur, religie en
levensbeschouwing
•Emoties
•Vertrouwen
Persoonlijke waarden,
normen, overtuigingen:
patiënt, familie EN
hulpverlener

• Wetgeving
• Beleidsopties
• Beeldvorming

• Donorherkenning
• Donormanagement
• Begeleiding van
donoren,
receptoren, familie
Ziekenhuizen,
behandelend team,
transplantatieteam

A. Rol van de overheid
• Wetgeving
• Beleidsoptie
o Implementatie van wetgeving
o Informatiecampages ondersteunen
o Positieve beeldvorming in media ondersteunen
o Financiering van transplantatiecentra
o Financiering van onderzoek
o…

Valkuilen/ barrières
• Inadequate wetgeving
• Geen/gebrekkig donatiebeleid
• Negatieve beeldvorming in de media

Mogelijke oplossingen/interventies
• Efficiënt en effectief beleid en wetgeving
• Positieve beeldvorming in de media

Wetgeving
1. Criteria voor wijze van vaststellen van de dood
• Dead donor rule:
o Orgaanprelevatie ≠ oorzaak van overlijden
o Diagnose van overlijden onafhankelijk van beslissing over
orgaandonatie

• Onpartijdige, onafhankelijke constatering van
overlijden
• Volgens recentste wetenschappelijke criteria

Wetgeving
2. Toestemmingsvraagstuk
• Opting-in systeem: donor moet expliciet toestemming
geven voor orgaandonatie na overlijden via registratie
in een centraal register of donorkaart
• Opting-out systeem: iedereen wordt beschouwd als
potentiële orgaandonor, tenzij uitdrukkelijk verzet
wordt aangetekend
• In praktijk: vaak “zachte “ systemen (consultatie van de
familie!)

Wetgeving
• Argumenten voor opting in:
o Autonomie/zelfbeschikkingsrecht van de donor
o Afwezigheid van verzet ≠ toestemming
o Individu is eigenaar van zijn lichaam, zelfs na de dood

• Argumenten voor opting-out:
o Landen met opting out hebben meer orgaandonors
o Opting out veronderstelt grondwaarde van solidariteit
o Opting-out respecteert ook autonomie (mogelijkheid van
verzet)
o Lichaam is ook een “sociaal goed”

Wetgeving
3. Allocatie van organen
• Internationale samenwerking (Eurotransplant)
• Rechtvaardige criteria voor verdeling van organen:
medisch, sociaal (?), wachttijd (?)

4. Maatregelen voor controle en sanctionering
• Anonimiteit
• Eerbied en respect voor overledene én voor gevoelens
van overledene
• Verbod op commercialisering
• Sanctionering

Toestemming in België
• Wet van 13 juni 1986 (2007; 2012)
• Opting out-systeem
o “Elk bekwaam persoon, ingeschreven in het bevolkingsregister of sedert
meer dan zes maanden ingeschreven in het vreemdelingenregister, bij wet
verondersteld in te stemmen met orgaandonatie”
o Behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke wegneming verzet is
geuit.

• Verzet
o In Rijksregister
o Uitgedrukt op een andere wijze
o Meegedeeld door nabestaanden, tenzij expliciete toestemmig van de
donor

Toestemming in België
• In praktijk: 3 opties
o ‘Veronderstelde’ toestemming
o Verzet
o Expliciete toestemming (Beldonor!)

Belgische wetgeving
1986 - 2012
Wegneming bij overleden donoren
•

Indien geen verzet aangetekend geldt als donor
–
–
–
–

•

Familie (eerste graad) kan geen vetorecht meer laten gelden
–

•
•

Elke Belgische burger (vanaf 18 jaar)
In België 6 maanden gedomicilieerd
Uitz: spoedeisende situaties
Doel: solidariteitsregel

Ouders, kinderen en/of samenwonenden onder hetzelfde dak

Familie moet wel geïnformeerd worden
Oplossing: expliciete registratie als orgaandonor.

Zie ook: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-eneinde/orgaandonatie

Belgische wetgeving
1986 - 2012
• Hoeveel Belgen willen expliciet geen donor
zijn?
– 190.000 waarvan 70.000 als jongere door hun
ouders werden geregistreerd

• Pmi 98 transplanteerbare organen
• Gem lftijd donor = 46.7j
• Donor levert gem 3.55 organen

Europese context
• Resolution R(78) 29 Council of Europe on
harmonisation of legislations of member states
relating to removal, grafting and transplantation of
human substances : art.10. 2
“ in the absence of the explicit or implicit wish of the
deceased the removal may be effected”.
Keuze voor veronderstelde toestemming. Deze
resolutie was voorbereid door twee Belgen ( UGent).

Situatie in Europa (EU)
•
•
•

Grote meerderheid ( 24 lidstaten) heeft een of andere variant op opting-out ( geen
bezwaar/ veronderstelde toestemming).
De doorslaggevende variabele factor is de juridische positie van de nabestaanden.
Op grond hiervan drie varianten:

-

Geen juridische rol voor nabestaanden : zuiver opting out (Frans/Belgisch model)

-

Nabestaanden kunnen zich verzetten als de wil van de overledene niet gekend is:
zwak opting out ( vroeger Belgisch model)

- Nabestaanden dienen toe te stemmen als de wil van de overledene niet gekend is :
zeer zwak opting out ( Denemarken)

Situatie in Europa (EU)
• Sommige lidstaten hebben een opting in stelsel
• Ook hier treden variaties op die samenhangen met de
juridische positie van de nabestaanden voor het geval de wil
van de overledene niet gekend is :
- Meest strikte model : Duitsland. Nabestaanden mogen
toestemmen maar enkel als dat met de vermoedelijke wil
overeenstemt
- Minder strikt : Nederland en UK waar nabestaanden mogen
toestemmen

Nieuwe wetgeving
Ned. Zomer 2020
Wat houdt de nieuwe donorwet in?
•
Veel Nederlanders hebben hun keuze voor orgaandonatie nog niet vastgelegd in het Donorregister. Als de
nieuwe donorwet is ingevoerd in de zomer van 2020, is de eerste stap dat iedere Nederlandse ingezetene
van 18 jaar en ouder, die nog niet staat ingeschreven in het Donorregister, wordt aangeschreven. U wordt
dan verzocht om een keuze over orgaandonatie en weefseldonatie te maken en deze in het Donorregister
vast te leggen. De keuzes die gemaakt kunnen worden, blijven hetzelfde als in het huidige systeem.
•
De vier keuzemogelijkheden zijn:
1. Ja, ik geef toestemming
2. Nee, ik geef geen toestemming
3. Mijn partner of familie beslist
4. De door mij gekozen persoon beslist
•
Als binnen 6 weken niet wordt gereageerd, volgt een herinneringsbrief. Als u ook daarop niet binnen 6
weken reageert, dan wordt u in het Donorregister geregistreerd als ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie
en weefseldonatie. U krijgt hiervan een bericht.
•
U kunt uw registratie op ieder moment wijzigen. Net als nu ook het geval is worden vervolgens ieder jaar
de jongeren die in het voorgaande jaar 18 jaar zijn geworden, aangeschreven met het verzoek zich te
registreren.
Wat is het verschil met de huidige wet orgaandonatie?
•
In Nederland geldt sinds 1998 de Wet op de orgaandonatie. Hierin staat dat iedereen die 12 jaar en ouder
is en wilsbekwaam, toestemming kan geven voor de donatie van organen en weefsels na overlijden.
Volgens de huidige wetgeving wordt, indien er niets in het Donorregister is geregistreerd, de beslissing
overgelaten aan nabestaanden.
•
Het verschil met het nieuwe systeem is dat indien iemand niet gereageerd heeft op de oproep om zich te
registreren, in het register staat met ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie.
•
Het verschil tussen ‘geen bezwaar’ en de registratie ‘ja, ik geef toestemming’ is dat bij ‘geen bezwaar’ de
persoon niet zelf actief een keuze heeft geregistreerd. Wanneer 'geen bezwaar' is vastgelegd in het
Donorregister gaat men er van uit dat iemand geen bezwaar heeft tegen donatie. Nabestaanden houden
wel de mogelijkheid om donatie tegen te houden. Bij een JA-registratie heeft de overledene bewust
toestemming gegeven voor orgaandonatie en weefseldonatie.

B. Rol van ziekenhuizen, behandelend team
en transplantatieteam
• Herkenning: opsporen van potentiële
orgaandonoren
• Donormanagement: optimaliseren van
kwaliteit van organen voor prelevatie
• Begeleiding van donoren, recipiënten en
familie

Donorherkenning (1)
Dead donor rule !!

Orgaanprelevatie ≠
oorzaak van overlijden
Diagnose van overlijden
onafhankelijk van
beslissing over
orgaandonatie

Donorherkenning (2)
1. Donation after brain death (DBD)
o Diagnose a.h.v. neurologische criteria
o Harvard criteria (1968): “volledig en definitief verlies van de functies
van de hersenen en de hersenstam, incl. het verlengde merg”
o Oorzaken: CVA, cerebrale anoxie, slecht behandelde arteriële
hypertensie ...

Donorherkenning (3)
• Klinisch vaststelling van afwezigheid van hersenfunctie
o 3 artsen:
 neuroloog, neurochirurg, reanimatie-arts
 geen leden van prelevatie of TX-team
o Oorzaak van hersenbeschadiging = gekend + onomkeerbaar
o Klinische testen:
1. irreversibele coma (Glasgow coma schaal: eyes, movement, verbal)
2. afwezigheid van reflexen (pijnreflex, pupilreflex, braakreflex,
hoestreflex , oculocephale reflex …)
3. afwezigheid van spontane ademhaling
o Bij twijfel: bijkomend technisch onderzoek (bv. EEG)

Donorherkenning (4)
2. Donation after cardiopulmonary death (DCD)
o Diagnose a.h.v. cardiopulmonale criteria
o Onomkeerbare hart- en circulatiestilstand
o Maastricht categorieën (1995)

I- overleden bij aankomst in het ziekenhuis
II- overleden na vergeefse reanimatie
III- patiënten van wie het overlijden spoedig wordt verwacht/ stopzetten van
behandeling
IV- acute hartstilstand bij een hersendode patiënt
V-orgaandonatie na euthanasie?

Specifieke ethische uitdagingen bij DCD (1)
• Donorherkenning:
o Kwaliteit van de organen: te weinig doorbloeding kan
leiden tot schade aan organen en slechte
transplantaatoverleving
o Dienen receptoren geïnformeerd te worden over de
afkomst van deze organen?

• Donormanagement:
o Hands off period: wachttijd tussen intrede van
hart/circulatiestilstand en de prelevatie van de organen?
o Gebruik van preserverende medicatie en maatregelen (bv.
toedienen van Heparine)

Specifieke uitdagingen bij DCD (2)
• Communicatie met de familie:
o Grote tijdsdruk
o Familie soms moeilijk bereikbaar

Specifieke uitdagingen bij DCD (3)
• Leuvense commissie medische ethiek:
o Duidelijke scheiding tussen beslissing over stopzetten van behandeling //
beslissing over orgaandonatie
o NHBD nieren mogen niet gezien worden als “tweede keuze” organen
o De mogelijke receptor moet duidelijk vooraf geïnformeerd worden, en
mag – zonder kwalijke gevolgen voor zijn behandeling – steeds weigeren
dit soort organen te ontvangen
o No touch periode van 5 minuten respecteren
o Het gebruik van preserverende maatregelen is toegestaan, mits
communicatie met behandelende arts en familie (indien mogelijk ook
donor)
o De nabestaanden kunnen desgewenst afscheid nemen van de overledene
o Wanneer de nabestaanden verzet aantekenen tegen wegneming, wordt
afgezien van de procedure, tenzij de overledene vroeger zelf uitdrukkelijk
heeft gekozen voor de wegneming

Nood aan een klinisch zorgpad!

C. Rol van persoonlijke waarden, normen,
overtuigingen
•
•
•
•
•
•
•

Kennis over proces en wetgeving
(On)bespreekbaarheid van orgaandonatie
Wantrouwen ten opzichte van zorgverleners
Integriteit van het lichaam
Religieuze en culturele opvattingen
Moeilijkheid om voor iemand anders te beslissen
...

Een goede dood…
Persoonlijke
attitude

Religie

Levensbeschouwing

Een goede dood
…

Cultuur

Emoties

Medisch

Valkuilen/barrières in communicatie met
familie
• Onvoldoende kennis over hersendood en procedure
van orgaandonatie
• Onvoldoende kennis over de wens van de overledene
• Slechte ‘timing’ van het verzoek
• Onvoldoende aandacht voor emoties en beleving van
de familie en psychosociale ondersteuning
• Ontevredenheid van familie met zorgkwaliteit voor de
overledene
• Geen vertrouwen in de persoon die het verzoek doet
• Onenigheid tussen familieleden

Aandachtspunten bij communicatie (1)
• Wie is gesprekspartner?
• Omgevingsfactoren: rust en privacy
• Juiste timing:
o Iedereen aanwezig?
o Voldoende tijd en privacy geven om te beslissen
o Indien mogelijk: ‘slechtnieuwsgesprek’ scheiden van gesprek over
orgaandonatie

Wegneming bij levende donoren
• Meerderjarige donor
• Indien ernstige gevolgen voor donor of niet-regenereerbaar orgaan :
receptor in levensgevaar en orgaan overleden donor geen even goed
resultaat
• Voorafgaande schriftelijke toestemming, in aanwezigheid van een
meerderjarige getuige
• Toestemming steeds herroepbaar
• Bij minderjarige donor : geen ernstige gevolgen voor donor en
regenereerbaar orgaan en bestemd voor transplantatie bij broer of zus
donor
• Indien de minderjarige donor + 12 jaar is zijn toestemming vereist ( en die
van zijn ouders)
• Indien -12 jaar moet donor de mogelijkheid krijgen zijn wil te uiten
•
•

Donatie van organen mag niet met een winstoogmerk gebeuren; achteraf hebben de
donor en zijn verwanten geen enkel recht tegenover de receptor
De donor heeft wel recht op een vergoeding van zijn onkosten en het verlies van
inkomsten die een rechtstreeks gevolg zijn van de afstand van organen

Markante alternatieve voorstellen
• Inbeslagname van donororganen (Spital 2003)
• Vermindering van straf voor gevangenen
(levende donor) (C.E. Bartz) (2003)
• Regulated market (T. Brennan 2007)
(vergoedingen aan nabestaanden, bijv.
begrafenisonkosten)

Belgische wetgeving 2008
• Wegneming en gebruik van cellen en weefsels
– Bij overlijden
• Idem als organen

– Bij leven
• Mogelijkheid tot nader gebruik voor wetenschappelijk
onderzoek

Tussentijds besluit
blijvend ethisch pleidooi voor het geen
bezwaarsysteem, met doorgedreven intense,
volgehouden informatiecampagne (de
waarde van de solidariteit)
Maar
Nog steeds wordt aan de familie uitdrukkelijke
toestemming gevraagd (12% weigert)

Levende donoren?
• Bereidheid tot donatie is niet voldoende
– Bloedgroepen moeten compatibel zijn
– Risico’s donor
– Medische en psychologische onderzoeken

Levende donoren
• Er worden verschillende acties ondernomen om de
mogelijkheden van donatie bij leven te versoepelen:
– Bij familieleden (genetisch verwant)?
– In de bredere vriendenkring?
– Samaritaanse donatie: puur gebaseerd op vrijwilligheid en
zonder vergoeding
– Gereguleerde markt: een systeem ontwikkelen om
organen aan een centrale donorpool ter beschikking te
stellen (J. Harris) (zie verbod op Paid Donation in de
Declaratie van Istanbul)
– En de problematiek van het toerisme (India, China,
Filippijnen, Pakistan)? Handel (idem)? (zie
verbodsbepalingen, ook Declaratie van Istanbul)

Donatie en religie *
•

Religion and Culture: Play both a fundamental role
– Christianity:
• Support donation
• Selfless service to man kind
• Ambivalence in some churches

– Islam
• Strong believe in saving lives and help for illness
• OD permissible provided; the gift is freely given

– Judaism
• OD is seen as a blessing and obligation
• Controversy still in Othodox community about criteria of death

– Hinduism
• No religious prohibitions
• Soul immortal – body not
• Relieve suffering

– Buddhism
• Ambivalence about continua rebirth
(*):

Veath RM 2000: Transplantation Ethics Washington DC University Press
Gillman J 1999: Religious perspectives on organ donation. Critical care Nursing 22(3): 19 -29

Voor een toegankelijk overzicht zie www.demaakbaremens.be – thema orgaandonatie en www.donorvoorlichting.nl

Dubbelzinnigheid
• Taboe
– Overschrijden van de grens
• Leib: subjectieve, beleefde lichamelijkheid
• Körper: objectieve en objectiveerbare lichaam

Excor

Beschikken over eigen lijf en leven?

overledene

familie

Orgaandonatie
Transplantatie
teams

Ontvanger op
de wachtlijst

Beschikken over eigen lijf en leven?
•

Autonomie

– Vertrouwelijkheid van gegevens
• Geschiktheid om donor te zijn mag niet worden meegedeeld aan
familie of ontvanger
• Eerst de motivatie en dan pas medische geschiktheid zodat men niet
louter op basis van medische geschiktheid de druk voelt om donor te
zijn

– Uitsluitingsgronden
ernstige verslavingsproblematiek (geen therapietrouw); relationele
factoren; persoonlijkheidsstoornissen (vb zelfdestructie

Betalen of niet?
• Ontvanger schenkt donor een jaarlijkse vakantie bij geslaagde procedure
• Donor vraagt dat ontvanger hem opneemt in testament
• Welke kosten?
– Transplantatie: 50 à 60 duizend euro
– directe kosten’?
•
•
•
•

Onderzoek, opname
Reiskosten
Opvang kinderen
Nazorg (remgeldfactuur na harttransplant 1000 euro/jaar

– indirecte kosten?
• Tijdelijke vervanging op werk

The Declaration of Istanbul
on Organ Trafficking and Transplant Tourism

May 20
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The Declaration of Istanbul
on Organ Trafficking and Transplant Tourism

Definitions
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The Declaration of Istanbul
on Organ Trafficking and Transplant Tourism

Principle 6

Organ trafficking and transplant tourism violate the
principles of equity, justice and respect for human
dignity and should be prohibited. Because transplant
commercialism targets impoverished and otherwise
vulnerable donors, it leads inexorably to inequity and
injustice and should be prohibited

May 20
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Maatregelen ter verbetering van de kwaliteit
van de organen
• De familie van de donor “must be approached with
sensitivity, their concerns addressed professionally
and completely, their wishes respected, and their
desire to be present by the patient’s side up to the
moment of death must be accommodated” (Daar,
2004). Dit geldt uiteraard ook voor de toediening van
Heparin en andere transplantatie bevorderende
medicatie.

Stelling
• Mag iemand die euthanasie wenst, gevraagd
worden om donor te zijn?
JA/NEE
Tip: kijk ook eens op:
https://www.demaakbaremens.org/

!
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Vraag om advies d.d. 11 mei 2001
vanwege A. De Decker, Voorzitter van de Senaat
m.b.t. de ethische en juridische aspecten van verschillende vragen betreffende het
onderzoek op embryo’s en de bescherming van embryo’s in vitro
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INHOUD VAN HET ADVIES
Vraag gesteld aan het Comité
Algemene inleiding
Hoofdstuk I. Actuele wetenschappelijke gegevens - toestand op 13 october 2003 en vooruitzichten
1. Fundamentele biologische gegevens
1.1. Stamcellen
1.2. Herkomst van stamcellen
1.2.1. Volwassen stamcellen
1.2.2. Foetale stamcellen
1.2.3. Embryonale stamcellen
1.3. Therapeutisch kloneren
2. De verwachtingen die gewekt worden door stamcellen en therapeutisch
kloneren
3. Voorlopige balans van de risico’s en voordelen van de techniek van
kerntransfer met het oog op het voortbrengen van stamcellen, het zogenaamde
therapeutisch kloneren
Hoofdstuk II. Het actueel juridisch kader op nationaal en Europees niveau
1. Over het onderzoek op embryo’s in vitro en stamcellen
1.1. Op nationaal niveau
1.1.1. Wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op menselijke
embryo’s in vitro
1.1.2. Wet van 13 juni 1986 op het wegnemen en transplanteren van
organen
1.1.3. K.B. van 15 april betreffende weefselbanken en het wegnemen, […]
en het toeleveren van weefsels
1.1.4. K.B. van 23 december 2002 betreffende het wegnemen […],van
weefsels van menselijke oorsprong alsook betreffende de banken van
weefsels van menselijke oorsprong
1.1.5. Wet van 5 juli 1994 betreffende het bloed
1.1.6. Advies nr.11 van 20 december 1999 van het Raadgevend Comité
voor Bio-ethiek
1.2. Op Europees niveau
1.2.1.Stand van zaken
1.2.2.Therapeutisch kloneren
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2. Over de octrooieerbaarheid van “levend materiaal”
2.1. Richtlijn 98/44/CE van 6 juli 1998
2.2. Advies nr 16 van de Groupe Européen d’ethique (GEE) des Sciences et des
Nouvelles Technologies bij de Europese Commissie
2.2.1. criteria waaraan een octrooi moet beantwoorden
2.2.2. voorwerp van octrooien
2.2.3. toepassingsgebied van een octrooi
Hoofdstuk III. Ethische discussie
1. Ethische discussie betreffende de herkomst van de stamcellen
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Volwassen stamcellen
Foetale en navelstreng- stamcellen
Embryonale stamcellen
Algemene opmerkingen

2. De octrooieerbaarheid van ontdekkingen in verband met stamcellen
2.1. Octrooieerbaarheid van stamcellen –Stand van zaken
2.2. Ethisch dilemma gesteld door het gelijkstellen van menselijke
stamcellenmet een grondstof (commodifying stem cells)
2.2.1. Het risico op belangenconflicten
2.2.2. Organisatie en de financiering van het onderzoek
2.2.3. Wettelijke omkadering – Rechten van het individu – economische
weerslag
2.2.4. Vrijstelling van octrooirecht en academisch onderzoek
2.2.5. De octrooieerbaarheid en het dilemma van openbare / privé
financiering van biomedische research
3. De billijke verdeling van de middelen
4. De commercialisering van eicellen
5. De rechten van de donoren
5.1. De bescherming van de donoren van stamcellen
5.2.De bescherming van de eiceldonoren
6. Geheimhouding in biomedisch onderzoek
7. Therapeutisch kloneren
Hoofdstuk IV. Besluiten en Aanbevelingen
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Vraag gesteld aan het Comité
De Senaat stelde de volgende vraag.
“[ … ] Gelet op diverse wetsvoorstellen aanhangig in de Senaat, betreffende het onderzoek op
embryo’s en de bescherming van embryo’s in vitro ;
Gelet op de belangrijke maatschappelijke en ethische uitdagingen voor de politieke besluitvorming
met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek, de toepassingsmogelijkheden van de moderne
biotechnologie en de implicaties hiervan op de bescherming van het embryo;
Gelet op artikel 18 van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de
biogeneeskunde; [ … ]
Verzoeken ondergetekenden het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek om, uiterlijk binnen de
termijn bepaald in voormeld Samenwerkingsakkoord, een advies uit te brengen in het licht van
voornoemde wetsvoorstellen over:
-

het begrip “embryo” en “pre-embryo”;*
het begrip “onderzoek” in de zin van artikel 18 van voormeld Verdrag;*
het begrip “adequate bescherming” van het embryo en pre-embryo;*
de implicaties en de risico’s van de toepassingsmogelijkheden van de moderne biotechnologie
t.a.v. het menselijk embryo;*
de implicaties en modaliteiten van het wetenschappelijk onderzoek op het menselijk embryo;*

Meer bepaald:
-

de aanvaardbaarheid van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot somatische gentherapie
en germinale gentherapie;
het onderscheid tussen correctieve germinale gentherapie en optimaliserende germinale
gentherapie;
de notie “behandelingen met een eugenetisch karakter” en “behandelingen met een reëel
eugenetisch oogmerk”: het onderscheid tussen de pathologische en non-pathologische genetische
kenmerken;
de vraag naar de noodzaak en aanvaardbaarheid van de creatie van embryo’s voor
onderzoeksdoeleinden;*
de vraag naar de noodzaak en aanvaardbaarheid van het gebruik van embryonaire stamcellen
met therapeutische doelstellingen (therapeutische klonering) en alternatieven voor het gebruik
van embryonale stamcellen;∗∗
de implicaties van een Belgisch wetgevend optreden;

en dit op het gebied van de biologie, de geneeskunde en de gezondheidszorg, en inzonderheid met
betrekking tot de ethische, sociale en juridische aspecten meer bepaald betreffende de eerbiediging
van de rechten van de mens.”.
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De plenaire vergadering van het Comité nam de vraag in overweging op 9 juli 2001 en
vertrouwde de behandeling ervan toe aan de Beperkte Commissie 2001/1. Op haar
vergadering van 17 oktober 2001, besliste de Beperkte 2001/1 Commissie in een eerste
advies te antwoorden op de vragen, aangeduid met een enkel sterretje (zie hierboven); zij
vormen het onderwerp van het advies nr. 18 van 16 september 2002 betreffende het
onderzoek op het menselijke embryo in vitro. De vragen betreffende de embryonale
stamcellen en het therapeutisch kloneren (zie de vraag hierboven gevolgd door een dubbel
sterretje), vormen het onderwerp van het huidige advies. Desondanks heeft het comité
besloten om zijn advies uit te breiden tot de ganse problematiek en dus tot het gebruik van
alle soorten menselijke stamcellen.
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Algemene inleiding
Het onderzoek naar stamcellen is niet nieuw. Sinds 1981 hebben onderzoekers reeds
stamcellen uit vroege muizenembryo’s geïsoleerd en in cultuur bewaard. In 1998 is
men erin geslaagd stamcellen te isoleren uit menselijke embryo’s en in het
laboratorium in cultuur brengen. De menselijke embryo’s die men voor het op punt
stellen van deze technieken gebruikte, kwamen oorspronkelijk tot stand voor het
behandelen, door middel van in vitro fertilisatie (IVF), van patiënten die leden aan
infertiliteit. De overtallige embryo’s (niet gebruikt voor de IVF) die geen deel meer
uitmaakten van een ouderlijk procreatieproject werden, na geïnformeerde
toestemming (informed consent), door de donoren van de gameten afgestaan ten
behoeve van het stamcellenonderzoek. Rekening houdend met de biologische
kenmerken van deze stamcellen hebben onderzoeksploegen zich op dit beloftevol
terrein van de biologie toegelegd om de mogelijkheden te onderzoeken van een
zogenaamd regenererende celtherapie voor de behandeling van ‘degeneratieve
ziekten’. Deze onderzoekers vertrekken van de hypothese dat stamcellen aan de basis
kunnen liggen van nieuwe, regenererende behandelingen (d.w.z. door transplantatie
van weefsels die vanuit deze stamcellen kunnen gekweekt worden) voor ziekten die
het gevolg zijn van een functionele deficiëntie van een orgaan of zijn weefsels, zoals
de ziekte van Parkinson, bepaalde neurologische accidenten, diabetes en bepaalde
hartaandoeningen, enz.

Definitieve versie

6

Hoofdstuk I. Actuele wetenschappelijke gegevens - toestand op 13 october 2003
-en toekomstperspectieven
1. Fundamentele biologische gegevens
De definities van totipotentie, pluripotentie en multipotentie die hier worden
voorgesteld, vormen de weergave van een conventionele benadering gebaseerd op de
actuele kennis op het vlak van celevolutie. Deze laatste doet zich niet voor volgens
nauwkeurig omschreven etappes, maar langs een continuüm waarop het programma
van een cel meer en meer beperkt wordt.
1.1. Stamcellen
Het menselijk organisme bevat ‘stamcellen’. Deze zijn niet gedifferentieerd en
worden gekenmerkt door hun vermogen tot zelfvernieuwing, differentiëring en
proliferatie.
De totipotente cellen bevinden zich in het embryo tot de derde dag na de bevruchting
(stadium van 4 tot 8 cellen). Het totipotent karakter van deze cellen bestaat erin dat ze
zich, wanneer ze geïsoleerd worden, kunnen ontwikkelen tot een volledig organisme.
Dit zijn geen zogenaamde stamcellen.
De pluripotente stamcellen kunnen zich differentiëren tot alle types van
gespecialiseerde cellen (bv. cellen van de nieren, de lever, de hersenen…) maar niet
meer tot een volledig organisme. Ze kunnen zelf niet tot een embryo uitgroeien. Deze
pluripotente cellen vindt men bij het embryo na de vierde dag, maar ook bij de foetus
en de volwassene.
De multipotente stamcellen kunnen zich ook differentiëren tot verschillende types van
gespecialiseerde cellen maar in een minder brede waaier dan de pluripotente cellen.
Men vindt ze in de foetus en bij de volwassene.
Unipotente stamcellen zijn voorloper-cellen voor een bepaald celtype. De
voorlopercellen hebben een geringer vermogen tot zelfvernieuwing. Ze hebben een
beperkte levensduur en worden vernieuwd met als vertrekpunt andere stamcellen.
Men vindt ze eveneens bij de foetus en de volwassene.
1.2. Herkomst van stamcellen
Momenteel werken de onderzoekers met cellijnen van stamcellen van dierlijke en
menselijke herkomst die bekomen worden hetzij bij volwassenen, hetzij bij foetussen,
hetzij bij embryo’s in een vroeg stadium (4 tot 6 dagen). Naargelang van de herkomst
spreekt men van volwassen, foetale of embryonale, stamcellen.
1.2.1. Volwassen stamcellen
Volwassen stamcellen zijn pluripotent, multipotent of unipotent. Ze zijn vatbaar voor
differentiëring tot meerdere types van gespecialiseerde cellen, maar hebben een
geringer differentiatievermogen dan de embryonale stamcellen. Daar staat tegenover
dat, in geval van transplantatie van volwassen stamcellen of van weefsels die eruit
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zijn afgeleid, naar een ontvanger die tevens de donor is, het immuniteitsrisico niet
bestaat en het gevaar voor tumoren waarschijnlijk geringer is, want het vermogen tot
vermenigvuldiging van volwassen stamcellen is beperkter dan dat van embryonale
stamcellen.
In de volwassen weefsels waarin een voortdurende celvernieuwing plaats vindt, zoals
in beenmerg, opperhuid en spijsverteringskanaal, blijven er welbepaalde populaties
van volwassen stamcellen aanwezig, die zorgen voor de vervanging van de cellen die
verloren gaan. Andere organen of weefsels, waarvan de cellen een langere levensduur
hebben, (hersenen, spieren, lever…), bevatten eveneens stamcellen die bijdragen tot
het herstellen van traumatische, infectieuze of degeneratieve letsels.
De volwassen stamcellen zijn slechts in geringe mate beschikbaar omdat de
identificatie en de afname veel moeilijker is. Daarbij komt nog dat ze moeilijker in
cultuur te brengen zijn vanwege hun beperkt proliferatievermogen.
Men heeft de termen ‘plasticiteit’ of ‘transdifferentiatie’ voorgesteld om rekening te
houden met het fenomeen van ‘kneedbaarheid’ van volwassen stamcellen, met name
hun vermogen om zich te differentiëren tot cellen die overeenkomen met weefsels van
andere organen1.
1.2.2. foetale stamcellen
Hematopoïetische stamcellen kunnen afgezonderd worden uit bloed dat tijdens de
bevalling bekomen wordt uit de placenta of uit de bloedvaten van de navelstreng.
Navelstrengbloed is weliswaar slechts in kleine hoeveelheden beschikbaar maar levert
wel vrij onrijpe stamcellen die vatbaar zijn voor een actieve proliferatie en vooral met
een grotere immunotolerantie, vergeleken met volwassen stamcellen die afkomstig
zijn uit beenmerg of bloed. Er wordt veel onderzoek gedaan om de proliferatie van die
navelstrengbloedcellen in het laboratorium te stimuleren om het aantal beschikbare
stamcellen te verhogen. Er worden programma’s op het getouw gezet om de
oprichting van navelstrengbloedbanken en om een databank voor de follow up van de
resultaten die men met de transplantaties bekomen heeft, te ondersteunen.
Foetaal weefsel dat na een zwangerschapsafbreking werd bekomen, kan eveneens
dienen om multipotente stamcellen af te zonderen. Zo kan men bv. neurale stamcellen
vanuit foetaal hersenweefsel isoleren en in cultuur brengen. De levensduur van foetale
stamcellen in zo’n cultuur is echter beperkt.
Vooral op het gebied van de ziekte van Parkinson zijn de klinische studies het verst
gevorderd. Het is van belang op te merken dat deze klinische studies gebaseerd zijn
op positieve resultaten van klinische studies die vooraf bij knaagdieren en primaten
werden uitgevoerd. Deze therapeutische benadering van de ziekte van Parkinson
bevindt zich nog in een experimenteel stadium: men beschikt in dit domein slechts
over de ervaring van een decennium.
Toch blijft de beschikbaarheid van foetaal zenuwweefsel beperkt. Men heeft vijf tot
zes geaborteerde foetussen nodig om voldoende zenuwweefsel voort te brengen om
één parkinson-patiënt te behandelen. Om voldoende zenuwweefsel te produceren voor
transplantatie bij patiënten, is het dus belangrijk de technieken van afzondering van
stamcellen uit foetaal zenuwweefsel te verbeteren alsook de technieken om hun
1

A. Gothot (expert Ulg et FNRS consulté par la CR). Plasticity of somatic stem cells. Current
evidence and controversial issues.
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vermenigvuldiging in een cultuur te induceren. Indien de klinische toepassing van
deze regenererende celtherapie zich verder doorzet, kan men nu reeds de vraag stellen
van een rechtvaardige spreiding van de toegang tot de beschikbare foetale stamcellen,
rekening houdend met de frequentie van de ziekte van Parkinson in een steeds
verouderende bevolking..
Men moet overigens een onderscheid maken tussen foetale stamcellen en primordiale
kiemcellen (PGC: Primordial Germ Cells). Deze laatste worden bekomen
vertrekkend van foetale geslachtsklieren die na abortus worden afgenomen. Uit deze
PGC vormen zich de sperma- en eicellen. Wanneer deze PGC in cultuur gebracht
worden samen met enkele factoren, vormen ze celkolonies die vergelijkbaar zijn met
de embryonale stamcellen (ES: Embryonic Stem cells) die men in de binnenmassa
van het embryo vindt (Cf. § 1.2.3). En zoals die cellen kunnen ze zich ook
differentiëren tot meerdere types van gespecialiseerde cellen: het zijn de embryonale
kiemcellen (EG, Embryonic Germ cells). Cellijnen van EG-cellen werden tot stand
gebracht, uitgaande van PGC afgenomen bij embryo’s van muizen, varkens en
mensen.
1.2.3. embryonale stamcellen
In het eerste stadium zijn de embryonale cellen totipotent. Iedere totipotente cel heeft
het vermogen een embryo te vormen en zo tot de ontwikkeling van een individu te
leiden. Deze totaal ongedifferentieerde cel kan zich differentiëren tot de verschillende
celtypes die de foetus uitmaken en ook tot de structuren die er voor de verdere
ontwikkeling bij horen (de placenta en de membranen die de foetus omringen). Dit
zijn geen cellen die men stamcellen noemt.
Daarna, in het blastocyst-stadium, zijn sommige cellen pluripotent. Deze noemt men
embryonale stamcellen (ES, Embryonic Stem cells). Een dertigtal cellen die men
vindt in de interne massa van het embryo (de embryonale knop of inner cell mass)
kunnen zich ontwikkelen tot alle types van gedifferentieerde cellen: ze zullen
progressief aanleiding geven tot honderden lijnen van gedifferentieerde cellen,
waaruit de talrijke gespecialiseerde en functionele weefsels totstandkomen (hart,
longen, huid, lever, hersenen…) die het organisme vormen.
Deze embryonale stamcellen (ES) zijn ruim beschikbaar want ze vermenigvuldigen
zich relatief goed in cultuur. Bij transplantatie van embryonale stamcellen of van
weefsels die eruit ontwikkeld werden, blijft toch het risico van afstoting bestaan
vanwege immunitaire incompatibiliteit2, aangezien deze cellen en weefsels niet
hetzelfde genetisch patrimonium hebben als de ontvanger. Ook bestaat er een risico
op tumorvorming omdat deze embryonale stamcellen zich gemakkelijk
vermenigvuldigen, zoals kankercellen en bepaalde tumormerkers vertonen. De
risico’s op oncogenese zijn tot op heden niet duidelijk in kaart gebracht of
aangetoond. De wetenschappelijke en ethische problemen die gesteld worden door de
embryonale stamcellen aan de ene kant en de mogelijkheden van volwassen
stamcellen die we tot op heden nauwelijks kunnen inschatten aan de andere kant, zijn
nog met onzekerheden beladen en het zal nog een hele tijd vergen vooraleer men zal
kunnen bepalen welke de beste te volgen weg zal zijn. Er zal zeker geen unieke
2

De therapie uitgaande van stamcellen of van weefsel dat bekomen wordt uitgaande van embryonale
stamcellen, gaat gepaard met een risico op afstoting door de ontvanger. Deze behandeling vereist een
langdurige immuunsuppressieve behandeling waardoor het risico op infecties en kanker stijgt.
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oplossing naar voren komen en veel zal waarschijnlijk afhangen van de aard van de
betrokken pathologie..
Veel onderzoekers vinden het daarom noodzakelijk te experimenteren op menselijke
ES-cellen, enerzijds voor de ontwikkeling van therapeutische toepassingen en voor
het onderzoek van de middelen die de differentiatie bevorderen en die toelaten
welbepaalde types van gedifferentieerde cellen uit te kiezen, en anderzijds voor het
vermijden van de tumorvorming van de residuele ES-cellen. Diermodellen zullen
vermoedelijk niet volstaan om het al deze vragen te beantwoorden.
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1.3. Het therapeutisch kloneren
Er bestaat een methode om aan de ene kant de klinische ongemakken voor de patiënt,
die samenhangen met de afname van volwassen stamcellen en ook het nadeel van hun
beperkte beschikbaarheid, te omzeilen en aan de andere kant te ontkomen aan het
immunologisch risico dat verbonden is met de embryonale stamcellen. Deze methode
bestaat erin, aan de embryonale stamcellen (die wel in voldoende mate beschikbaar
zijn) het genetisch patrimonium van de toekomstige ontvanger van de uit deze cellen
voorkomende weefsels te bezorgen, door ze bij middel van kerntransfer te
‘wijzigen’3.
Die techniek wordt, niet volledig terecht, het therapeutisch kloneren genoemd. Een
betere benaming is: de nucleaire transfer voor het bekomen van pluripotente cellen:
deze techniek laat immers toe autologe weefsels te bekomen voor een eventuele
regenererende therapie van beschadigde organen. Met andere woorden, het komt erop
neer dat men met het oog op wetenschappelijk onderzoek of medische behandeling,
lichaamscellen tot stand brengt - dus gedifferentieerde of gespecialiseerde cellen door een volop gedifferentieerde lichaamscel bij een patiënt weg te nemen en de kern
ervan over te brengen in een ontkernde eicel (d.w.z. waarvan men de eigen kern heeft
verwijderd). In feite neemt men bij de patiënt (de potentiële ontvanger) de kern van
een van zijn somatische (rijpe, gespecialiseerde ) cellen weg, die nagenoeg de
totaliteit van zijn genetisch patrimonium bevat, en men brengt die kern over in een
eicel waarin men vooraf de kern verwijderd heeft4. Nadat deze eicel de
kernoverdracht ondergaan heeft, wordt ze vervolgens in cultuur gebracht in vitro om
zich te ontwikkelen tot een embryo waarvan men de embryonale stamcellen zal
afnemen tijdens het blastocyst-stadium (sommigen zullen zeggen in het stadium van
pre-embryo). Deze embryonale stamcellen kunnen dan verder tot differentiatie
gebracht worden om de verschillende weefsels te leveren die men dan kan inplanten
om beschadigde organen te vervangen of aangetaste functies te herstellen, naargelang
van de noden van de te behandelen pathologie. Overigens zouden deze door nucleaire
transfer gewijzigde cellen eveneens als proefmateriaal kunnen dienen om nieuwe
therapeutische moleculen op punt te stellen.
Het therapeutisch kloneren heeft met reproductief kloneren de nucleaire transfer
gemeen, maar het onderscheidt zich ervan door het feit dat het in vitro bekomen
embryo niet in een baarmoeder wordt ingeplant. De technische overeenkomsten
tussen therapeutisch en reproductief kloneren beperken zich tot initiële
3

4

Therapeutisch kloneren komt eigenlijk overeen met kerntransfer (overdracht van de kern van een
lichaamscel in een eicel waaruit de kern verwijderd werd) om te komen tot pluripotente stamcellen
volgens de uitdrukking die gebruikt werd in verslag nr 15 en 16 van de Europese Groep voor Ethiek
(GEE: Groupe Européen d’Ethique) : de kloneertechniek met als doel het bekomen van stamcellen.
De eicel wordt van zijn kern ontdaan: men aspireert met een micronaald de kern (de drager van de
genen en dus van het genetisch patrimonium van de vrouw die de eicel gedoneerd heeft) en men laat
dus alleen maar het cytoplasma achter. De ontkernde eicel wordt dan gekoppeld aan een lichaamscel
(gedifferentieerde cel) en geplaatst tussen twee elektroden om zo fusie te bekomen met de kern van
de lichaamscel. Om redenen die nog grotendeels niet gekend zijn, zal het cytoplasma van de eicel (of
een tot op heden onbekende factor) aanleiding geven tot herprogrammatie van de kern van de
gefusioneerde cel (die de kern is van de gedifferentieerde lichaamscel) in een celkern die niet
gedifferentieerd is. Dit betekent dat de cel zich gaat on-differentiëren in de kern van een totipotente
embryonale cel.
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celmanipulaties, maar de doelstelling en het resultaat zijn verschillend. De ethische
bevraging - we verstaan daaronder het reflecteren over de zin van bepaalde daden –
is dan ook volledig verschillend5.
De transfer van de kern voor het produceren van stamcellen moet ook toelaten
vooruitgang te boeken in de kennis van meer fundamentele genetische en cellulaire
mechanismen. Immers, het genetisch patrimonium van de kloon is wel (bijna) identiek
aan dit van de donor, maar de ontvangende cel (de ontkernde eicel) en vooral haar
cytoplasma zullen een invloed uitoefenen op de expressie van de genen. Tot op heden
is alleen het eicel-cytoplasma in staat gebleken de kern van een somatische cel zo te
herprogrammeren dat die zich gedraagt zoals de kern van een bevruchte eicel. Het
belang van de zogenaamde epigenetische factoren is nog in grote mate onbekend6.
De expressie van de genen wordt beïnvloed door factoren binnen en buiten de cel; dit
verklaart waarom de meercellige organismen, waarvan nagenoeg alle cellen over een
identiek genetisch patrimonium beschikken, dit op uiteenlopende wijze tot expressie
brengen om zo een grote verscheidenheid van cellijnen en weefsels tot stand te
brengen.
2. De verwachtingen die gewekt worden door stamcellen en therapeutisch
kloneren
Momenteel zouden we ons moeten beperken tot het stellen van de volgende vraag:
“zullen de verwachtingen die gewekt worden door deze technisch-wetenschappelijke
vooruitgang ook op het appèl zijn wanneer we de regenererende celtherapie zullen
willen toepassen?” Het is te vroeg om hierop een antwoord te geven. Hoogstens
kunnen we met de nodige bescheidenheid stellen dat het onderzoek over de
stamcellen onze kennis kan laten vooruitgaan met betrekking tot twee fundamentele
biologische vraagstellingen:
1) Hoe ontwikkelt het totale organisme zich vanuit een eenvoudige bevruchte
eicel?
2) Hoe worden beschadigde cellen in een volwassen organisme vervangen door
gezonde cellen?

5
6

Zie Hoofdstuk III. 7.
De bevruchte eicel of zygote is totipotent, ze heeft "virtueel" een bestemming in zich die tegelijk
multiform is en buitengewoon geordend. Een van de belangrijkste zaken die op spel staan in het
bestuderen van de embryonale ontwikkeling is het begrijpen waaruit deze totipotentie juist bestaat.
Vervolgens zou men moeten uitleggen hoe ze plaats laat aan de gereduceerde vorm, de pluripotentie,
die gekenmerkt wordt door de mogelijkheid om in verschillende richtingen te differentiëren.
Tenslotte dient men zich af te vragen hoe unipotentialiteit ontstaat, waarin de cel gedetermineerd
wordt tot een welbepaalde toekomst en dit op een min of meer onomkeerbare manier? Daarom
hebben de ES stamcellen (wat staat voor embryonale stamcellen die geïsoleerd werden uitgaande van
de inwendige celmassa van een embryo op niveau van de blastocyt) en de EG stamcellen (wat staat
voor embryonale kiemcellen geïsoleerd uit de foetus) in de ogen van de onderzoekers, een
uitzonderlijk belang. Hierdoor kan men over grote hoeveelheden cellen beschikken. De
onderzoeksvooruitzichten naar hun eigenschappen en wat er zich op moleculair gebied afspeelt, zijn
dan ook veelbelovend. En de perspectieven om dit in de geneeskunde toe te passen, zijn dan ook
reëel te noemen.
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Deze twee fundamentele vraagstellingen hebben momenteel geleid tot de
ontwikkeling van diverse onderzoeksrichtingen7.
a) Onderzoek over de ontwikkelingsbiologie van het menselijk embryo
Het fundamenteel onderzoek over stamcellen zou ons kunnen doen begrijpen welke
de oorzaken zijn van congenitale misvormingen en onvruchtbaarheid of hoe de mens
zich ontwikkelt en hoe er afwijkingen in deze ontwikkeling optreden.
b) Studie van menselijke ziekten op diermodellen
Het inbrengen van een gemuteerd menselijk gen - waarvan men een verband met een
bepaalde ziekte vermoedt - in dierlijke embryonale stamcellen, staat toe een cellijn
van transgene muizen te bekomen. Enerzijds biedt deze strategie de mogelijkheid om
na te gaan of het betrokken gen inderdaad een rol speelt in de genese van de
onderzochte ziekte. Anderzijds laat deze strategie toe een transgeen diermodel van
deze menselijke ziekte tot stand te brengen, wat veel efficiënter onderzoek toelaat dan
de klassieke diermodellen.
c) Farmacologisch onderzoek en toxicologische proeven op cellijnen van
specifieke stamcellen
Dit betreft waarschijnlijk de meest nakende toepassing. Dit zou de mogelijkheid
bieden een snellere en beter gerichte toetsing te realiseren van farmacologische
moleculen en chemische substanties en dit op zuivere gedifferentieerde cellijnen. De
mogelijke weerslag hiervan op oncologisch vlak is niet te veronachtzamen. Ook de
druk van de financiële belangen die door die onderzoeksrichting gestimuleerd worden,
moeten we in rekening brengen. We wijzen er tevens op dat de toxicologische
proeven op cellijnen een belangwekkend alternatief vormen voor proeven op dieren.
d) Stamcellen en gentherapie
Men kan ook overwegen stamcellen te gebruiken als vectoren bij gentherapie; bv. het
gebruik van hematopoïetische stamcellen die door genetische modificatie resistent
geworden zijn tegen het HIV-virus.
e) Regenererende geneeskunde door therapeutische transplantatie van weefsels
of organen die bekomen werden op basis van specifieke cellijnen
Sommige onderzoekers gaan uit van de hypothese dat de pluripotente embryonale
stamcellen (ES) de grondslag kunnen vormen van nieuwe, regenererende
behandelingen, namelijk, de zgn. regenererende celtherapie, voor de behandeling van
ziekten die met de term degeneratieve aandoeningen aangeduid worden. De
behandeling bestaat in het transplanteren van weefsels die men bekomen heeft,
vertrekkend van stamcellen en dit in verband met ziekten die het gevolg zijn van een
functionele deficiëntie van een orgaan of van zijn weefsels, zoals de ziekten van
Parkinson en Alzheimer, diabetes, sommige hartaandoeningen en neurologische
letsels. Voor een verre toekomst kan men de samenstelling van complete organen op
het oog hebben ( nieren, lever…) op basis van culturen van stamcellen. Ook al lijkt dit
momenteel
eerder
science
fiction,
toch
kunnen
we
dergelijke
7

Cf. De ethische aspecten van het onderzoek op menselijke stamcellen en het gebruik ervan. Advies nr.
15 van de Europese Groep voor Wetenschapsethiek en ethiek van de nieuwe technologieën bij de
Europese Commissie (14 november 2000).
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onderzoeksvooruitzichten als legitiem en gewenst beschouwen, rekening houdend
met de actuele vraag naar organen voor transplantatie en de aanzienlijke ethische en
socio-economische problemen die samenhangen met het toekennen van de
beschikbare organen.
Bij transplantatie van embryonale stamcellen of van weefsels bekomen op basis van
deze stamcellen bestaat er een risico op tumorvorming of op afstoting bij de
ontvanger.
Bij transplantatie van volwassen stamcellen echter, of van weefsels daaruit bekomen,
bij een ontvanger die tevens donor is, verdwijnt het immunologisch risico en
vermoedelijk is ook het risico op tumor geringer, aangezien het
vermenigvuldigingsvermogen van volwassen stamcellen beperkter is dan dat van
embryonale stamcellen. We moeten er nochtans aan herinneren dat de
beschikbaarheid van volwassen stamcellen beperkt is: de identificatie en de afname
stellen immers problemen en ook het in cultuur brengen en vermenigvuldigen
verlopen moeilijker. Bovendien, wanneer men alternatieven zoekt voor het gebruik
van embryonale stamcellen (al dan niet na kerntransfer), mag men toch niet uit het
oog verliezen dat de patiënt de nadelen moet ondergaan van de hinderlijke
afnametechniek die sommige volwassen stamcellen vergen (bv. tengevolge van hun
anatomische ligging)8.
3. Voorlopige balans van de risico’s en voordelen van de techniek van
kerntransfer met het oog op het voortbrengen van stamcellen, het
zogenaamde therapeutisch kloneren
a) Het is op basis van waarnemingen op diermodellen dat men heeft vastgesteld dat
multipotente stamcellen kunnen gebruikt worden voor een somatische therapie. Toch
werden tot op heden de meest overtuigende bewijzen betreffende de mogelijkheden
van somatische therapie geleverd door gespecialiseerde cellen die afgeleid werden
van embryonale stamcellen en niet van volwassen stamcellen9.
b) Overigens zouden deze embryonale stamcellen, afgenomen van een embryo dat
door nucleaire transfer is gewijzigd, evengoed als die afgenomen van een gewoon
(door fusie van gameten gevormd) embryo, als proefmateriaal kunnen dienen voor het
bekomen van nieuwe therapeutische moleculen.
c) Indien de techniek van nucleaire transfer met het oog op het bekomen van
pluripotente cellen (d.w.z. de zgn. therapeutische klonering) in de toekomst inderdaad
de vermindering van het immunologisch risico, van complicaties en van het ongemak
voor de patiënt tot gevolg zou hebben, dan zal men daarmee rekening moeten houden,
want het vermijden van deze risico’s maakt, samen met de financiële implicaties, deel
uit van een goede praktijk van de klinische geneeskunde.
8

9

De toegang tot bijvoorbeeld neurale stamcellen is beperkt aangezien deze cellen zich bevinden in de
hersenen. Wat het bekomen van hematopoiëtische stamcellen betreft, kan het nodig zijn om een
beenmergpunctie te verrichten bij de donor en dit onder algemene anesthesie. Ook kan een
stimulatiebehandeling nodig zijn waardoor men de stamcellen kan oogsten in het perifeer bloed.
Cf. Advies nr. 15 van de Europese Groep voor Wetenschapsethiek en ethiek van de nieuwe
technologieën bij de Europese Commissie. Op.cit.
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d) In de klinische geneeskunde is een doelmatige behandeling die waarvan het bewijs
van werking geleverd is buiten de experimentele context: men heeft een praktisch
klinisch doel bereikt door een verbetering van de kwaliteit van de zorg en van de
gezondheid, zowel op het vlak van de preventie als van de behandeling van ziekten.
Wat de efficiëntie betreft, wat een economisch concept is, die bestaat in de verhouding
tussen de bestede middelen (d.w.z. de uitgaven voor onderzoek en technische
investeringen) en de bereikte resultaten, met name de klinische doelmatigheid. Een
behandeling zal slechts dan efficiënt genoemd worden, als die zijn doel bereikt tegen
de gunstigste prijs10. In de huidige stand van het onderzoek is het te vroeg om nu
reeds terzake doende en geldige besluiten te trekken die zouden toelaten om de
economische efficiëntie en de klinische doelmatigheid te vergelijken met betrekking
tot , aan de ene kant het gebruik van embryonale stamcellen (met of zonder nucleaire
transfer) en aan de andere kant het gebruik van volwassen stamcellen.
e) Wanneer we rekening houden met de ethische en filosofische bezwaren die
samenhangen met de kerntranfer voor het bekomen van stamcellen (therapeutisch
kloneren), blijven er drie wijzen over waarop het theoretisch mogelijk zou zijn, én het
immunologische risico verbonden aan de embryonale stamcellen én de nadelen van de
volwassen stamcellen, te vermijden.
Ten eerste het toepassen van de technieken van genetische modificatie op stamcellen
om ze niet-antigeen te maken. Ten tweede de immunologische behandeling van
ontvangende patiënten om ze tolerant te maken voor de celtherapie. Ten derde een
benaderingswijze (type therapeutisch kloneren) die bestaat in het herprogrammeren.
van een celkern door die binnen te brengen in het cytoplasma van een andere cel (die
geen eicel is). Met andere woorden men zou zo heterocaryonen maken11.
Men zal echter nog jaren of zelfs decennia moeten wachten vooraleer te beschikken
over klinisch gevalideerde indicaties. Overigens roepen deze genetische manipulaties
eveneens technische, ethische en risico-vragen op.
f) Het navelstreng- of placentabloed is een van de mogelijke bronnen van stamcellen,
zij het in geringe hoeveelheden. Deze cellen zouden het voordeel bieden van een
betere tolerantie op het immunologisch vlak12. Aangezien het navelstrengbloed slechts
bij de bevalling beschikbaar is, kan men deze cellen slechts in een therapeutisch
perspectief gebruiken indien dit bloed bewaard wordt in het kader van een
‘navelstrengbloedbank’.
10

Advies van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek d.d.18 februari 2002.
Het samensmelten tot één cel van twee somatische cellen kan in cultuur bekomen worden door
uiteenlopende procédé’s. In het huidige geval zou men heterocaryonen maken tussen de kern van een
cel van de patiënt (die de transplantatie van herstellende cellen moet bekomen) en het cytoplasma
van een menselijke embryonale stamcel die behoort tot een vastgelegde kiemlijn. De kern van de
initiale ES-cel zou vernietigd kunnen worden (door een laserstraal) en zo zou men een kiemlijn
kunnen bekomen van ES-cellen waarvan het hoofdcomplex van histocompatibiliteit van het type zijn
van de ontvanger van de transplant. Deze variante van therapeutisch kloneren zou het dubbele
voordeel hebben van elk medisch uitbaten van eicellen te vermijden en van zich niet bloot te stellen
aan de risico’s verbonden met het gebruik van niet-menselijk cytoplasma. De haalbaarheid van dit
soort pogingen valt nog te bewijzen.
12
Het onrijpe karakter van de stamcellen uit de navelstreng zou het risico op immunologische afstoting
verminderen, zelfs in geval van niet perfecte HLA compatibiliteit. Aldus zou ook het risico op een
reactie van de greffe tegen de gastheer (t.t.z. de graft versus host disease) kunnen dalen.
11
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Het uitgestelde gebruik van dit bewaarde navelstrengbloed kan in essentie via twee
therapeutische doelstellingen gerealiseerd worden:
(1) een gepersonaliseerde therapeutische doelstelling die erin bestaat het
navelstrengbloed van een pasgeboren individu op het moment van de geboorte in
bewaring te nemen om later zo nodig de stamcellen ervan te kunnen gebruiken.
Het inrichten van banken van autoloog navelstrengbloed vertrekt van de
verwachting dat men de multipotentie van de bedoelde stamcellen zal kunnen
gebruiken voor een herstelgeneeskunde in de mate dat die in de toekomst autoloog
vervangingsweefsel zal kunnen ter beschikking stellen op basis van de stamcellen
van het navelstrengbloed van het betrokken individu. In de huidige stand van het
onderzoek hebben deze autologe therapeutische toepassingen een louter virtueel
karakter13.
(2) Een solidaire (altruistische) therapeutische doelstelling die erin bestaat het
navelstrengbloed van een groot aantal individuen te bewaren, met het oog op een
allogeen gebruik, d.w.z. ten behoeve van anderen en uitsluitend in functie van de
immunologische
compatibiliteitscriteria
(zoals
in
het
geval
van
orgaantransplantatie). Het inrichten van navelstrengbloedbanken vanuit een
allogene optiek is, in het kader van de volksgezondheid evident van nut voor de
gevallen van zeldzame HLA groepen.
Een derde type van doelstelling voor het gebruik van navelstrengbloed is - heel
vanzelfsprekend en met een duidelijk solidariteitsaspect - het fundamenteel
onderzoek van stamcellen.
Het navelstreng- of placentair bloed zou op deze wijze een andere bestemming
krijgen dan het commercieel gebruik bij het vervaardigen van cosmetische
producten. De mogelijkheid van gebruik van navelstrengbloed voor onderzoek
moet vermeld worden in het formulier voor informed consent dat men aan de
moeder verstrekt.
g) Op het tijdstip van het opstellen van dit Advies maken drie recente publicaties
melding van de mogelijkheid om menselijke embryonale stamcellen te bekomen voor
therapeutische doeleinden zonder een beroep te doen op eiceldonatie. We wisten dat
de embryonale stamcellen de mogelijkheid hebben om zich in vitro te ontwikkelen tot
om het even welk weefsel, met uitzondering echter van kiemcellen. Nu heeft een
onderzoeksteam14 kunnen aantonen dat de stamcellen waaruit een embryo – zowel
mannelijk als vrouwelijk - van een zoogdier is opgebouwd, (in dit geval muizen) zich
in vitro ook kunnen differentiëren tot eicellen. Als deze resultaten bevestigd worden
en als ze overdraagbaar zijn op de mens, zouden hierdoor een aantal bezwaren tegen
de kerntransfer (therapeutisch kloneren) overbodig worden, aangezien de biologen
dan via stamcellen, een groot aantal eicellen zouden bekomen.
Andere onderzoeksteams15,16 maken gebruik van technieken uit de moleculaire
13

Les banques de sang du cordon ombilical en vue d’une utilisation autologue ou en recherche.
Verslag Nr. 74 van de Franse CCNE van 12 december 2002. p.4.

14

Hübner K et al. Derivation of oocytes from mouse embryonic stem cells. Science 300, gepubliceerd
on line 1 mei 2003 (Science Express Reports 1084238).
15
Mitsui K et al. The hemoprotein Nanog is required for maintenance of pluripotency in mouse epiblast
and ES cells. Cell 2003 May 30 ; 113 :631-42.

Definitieve versie

16

biologie en hebben de genen geïdentificeerd die specifiek tot expressie worden
gebracht in de embryonale stamcellen van de muis. Een « master gene » dat codeert
voor een eiwit genaamd Nanog werd ontdekt. Het eiwit Nanog staat in voor de
specifieke expressie van een groep genen die in embryonale stamcellen geactiveerd
worden. Het eiwit Nanog zou in vrij onbeperkte mate kunnen leiden tot stimulatie van
de productie van embryonale stamcellen, zelfs in de aanwezigheid van factoren die
meestal ervoor zorgen dat de stamcellen zich differentiëren in andere soorten cellen.
Een eiwit dat gelijkt op Nanog werd ontdekt in embryonale stamcellen bij de mens.
De signalen die het gen activeren dat instaat voor het coderen van Nanog moeten
echter nog wel ontsluierd worden.
Overigens moet men nog aantonen dat de eicellen die men bekomt uit embryonale
stamcellen, bevrucht kunnen worden en bruikbaar zijn voor eventuele kerntransfer.
Uit dit alles blijkt dat ernstig onderzoek erop kan uitlopen dat men bepaalde
filosofische en ethische controversen, morele hinderpalen en dogmatische
verbodsbepalingen niet alleen kan omzeilen, maar zelfs uit de wereld helpen.

16

Chambers I et al. Functional expression cloning of Nanog, a pluripotency sustaining factor in
embryonic stem cells. Cell 2003 2003 May 30 ; 113 :643-55.
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Hoofdstuk II. Het actueel juridisch kader op nationaal en Europees niveau
Door het feit dat men geconfronteerd is met een vaak technisch-wetenschappelijk
onnauwkeurige semantiek en onderzoeksrichtingen die voortdurend veranderen, is het
niet te verwonderen dat de juridische begrippen en theorieën onderhevig zijn aan twee
types van tekortkomingen: een eerder verward tot rijping komen en een voortdurend
risico van onaangepastheid van de juridische tekst aan de wetenschappelijke realiteit
van het moment.
Als voorbeeld van een moeilijk tot rijping komen, verwijzen we naar het juridisch
statuut van de stamcellen: dat is niet op een specifieke wijze vastgelegd voor de
verschillende types en men kan de vraag stellen of het juridisch statuut dat men moet
toekennen bij het gebruik ervan, moet afhangen van de ‘herkomst’ van deze cellen (nl.
stamcellen voortkomend van perifeer bloed, van navelstrengbloed, van embryo’s…).
Als voorbeeld van onaangepastheid vermelden we dat Advies nr 11 van 20 december
1999 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van België betreffende het
wegnemen van organen en weefsels bij gezonde levende personen met het oog op
transplantatie, onderstreepte dat “het juridische statuut van de stamcellen uit perifeer
bloed als uit van navelstrengbloed verdient verduidelijkt te worden”. Dat Advies liet
dus de embryonale stamcellen buiten beschouwing, om de eenvoudige reden dat
embryonale stamcellen pas voor het eerst geïsoleerd werden bij het voltooien van dit
Advies . Ook dat Advies en a fortiori het wetgevend werk dat erdoor geïnspireerd kon
worden, was dus onderhevig aan de nadelige gevolgen van het voorbijgaan van het
tijd en het evolueren van de kennis.
In dit hoofdstuk stellen we de juridische basisgegevens en argumenten voor zoals ze
momenteel ter beschikking staan met betrekking tot het gebied van de biotechnologie
dat een onophoudende en snelle evolutie ondergaat. Het is de bedoeling de grondstof
te leveren voor verdere ethische discussies, wetgevende initiatieven en eventuele
aanbevelingen.
1. Over het onderzoek op embryo’s in vitro en stamcellen
1.1. Op nationaal niveau
1.1.1. België heeft recent de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op
embryo’s in vitro aangenomen. Deze wet verbiedt het tot stand brengen van embryo’s
voor onderzoeksdoeleinden en beperkt dat onderzoek tot overtallige embryo’s;
nochtans voorziet ze in art. 4, § 1 een belangrijke uitzondering waarbij het aanmaken
van embryo’s wordt toegestaan “indien het doel van het onderzoek niet kan worden
bereikt door onderzoek op overtallige embryo’s en voorzover voldaan is aan de
voorwaarden van deze wet.”
Hete Comité stelt vast dat deze wet experimenten op embryonale stamcellen toestaat
en derhalve ook het therapeutisch kloneren aangezien artikel 3, 1° expliciet het
onderzoek op embryo’s in vitro legitimeert wanneer dat een therapeutisch doel heeft
of de vooruitgang op het oog heeft op het gebied van de kennis in verband met […]
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transplantatie van organen of weefsels, […]. Weliswaar verbiedt artikel 6 van
dezelfde wet het reproductief kloneren van de mens. 17
Art. 4, § 2 vermeldt dat “de eicelstimulatie toegestaan is als de betrokken vrouw
meerderjarig is, als zij schriftelijk haar toestemming heeft gegeven en als de stimulatie
wetenschappelijk verantwoord is. Het onderzoek op embryo’s die hieruit resulteren
dient te beantwoorden aan de regels in deze wet bepaald.”.
Deze wet verbiedt bovendien embryo’s waarop onderzoek is verricht, bij mensen in te
planten18 (art. 5, 2°) en embryo’s, gameten en embryonale stamcellen, voor
commerciële doeleinden te gebruiken. (art. 5, 3°).
Meer in het bijzonder, wat betreft de mogelijkheid van het voortbrengen van embryo’s
voor het onderzoek (waaronder dit op embryonale stamcellen), verwijzen we naar ons
Advies nr. 18 van 16 september 2002 betreffende het onderzoek op het menselijk
embryo in vitro. Deze vraag werd behandeld onder Uiteenlopende standpunten19 .Het
blijkt dat de stellingnamen en argumenten voor of tegen de toelaatbaarheid van het
voortbrengen van embryo’s voor onderzoek - met als uitsluitende bedoeling het
onderzoek op stamcellen - op dezelfde wijze terugkeren, ongeacht of het gaat over
embryo’s met of zonder nucleaire transfer (therapeutische klonering).
Ondanks het aannemen van deze wet, is het juridisch statuut van de stamcellen niet
verhelderd. Rekening houdend met het feit dat ES voor het eerst in 1998 geïsoleerd
werden, kan men wel via een nieuwe lezing en interpretatie van bepaalde wettelijke
beschikkingen van vóór 1998 een aantal domeinen benaderen: zie hieronder (punten
1.1.2. tot 1.1.6.); maar op andere gebieden blijft een juridisch vacuüm bestaan.
1.1.2. Wet van 13 juni 1968 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen
Het toepassingsgebied vermeldt geen definitie van de termen ‘orgaan’ en ‘weefsel’.
Alleen de toelichting van de motieven m.b.t. het wetsontwerp vermeldt dat deze
termen betrekking hebben op alle elementen van menselijke oorsprong, met
uitzondering van bloed en afscheidingen. Iedere opsomming zou snel voorbijgestreefd
zijn; dus is het passend een brede interpretatie van deze termen aan te nemen. (Senaat,
1984-1985, Nr 832/2, p.4).
In dit stadium was de wetgever zich bewust van het noodzakelijk evolutief karakter
van de technieken van afname en transplantatie, en van het waarschijnlijk voorlopig
karakter van een normatieve tekst op dit gebied.
Deze wet heeft betrekking op de allotransplanten d.w.z. de afname van organen of
weefsels van het lichaam van een persoon, donor genaamd, met het oog op
17

Art. 3. “Onderzoek op embryo’s in vitro is toegelaten indien aan al de voorwaarden van deze wet
voldaan wordt en meer bepaald indien :
1° het een therapeutisch doel heeft of bijdraagt tot een betere kennis inzake vruchtbaarheid,
onvruchtbaarheid, transplantatie van organen of weefsels, het voorkomen of behandelen van ziekten.
[…] ».
Art. 6. “Reproductief menselijk kloneren is verboden.”.
18
Behalve indien het onderzoek uitgevoerd is met een voor het embryo zelf therapeutisch doel of
wanneer het gaat om een observatiemethode die de integriteit van het embryo niet schaadt.
19
Cf. Hoofdstuk V (5.2.2) van het advies nr. 18.
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transplantatie van die organen of weefsels op het lichaam van een andere persoon, met
therapeutische doeleinden.
Deze wet sluit uit haar toepassingsgebied uit: de transfer van een embryo, het
wegnemen en transplanteren van testes en ovaria en het gebruik van eicellen en
sperma (artikel 1, al. 2).
Op advies van de Hoge Gezondheidsraad kan de Koning de wet op de afname en
transplantatie na het overlijden, van organen en weefsels door Hem aangeduid,
uitbreiden met het oog op de bereiding van therapeutische middelen die onmisbaar
zijn voor de behandeling van ernstige ziekten of gebreken (art. 2).
Deze wet laat de Koning toe regels te bepalen en voorwaarden op te leggen voor het
wegnemen, bewaren, vervoeren, distribueren en afleveren van organen en weefsels
(art. 1 § 3). Zie 1.1.3 en 1.1.4.
1.1.3. K.B. van 15 april 1988 betreffende de weefselbanken en het wegnemen en,
bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van
weefsels
Dit K.B. heeft als wettelijke basis de wet van 13 juni 1986 vermeld onder 1.1.2.
hierboven.
Dit Besluit definieert weefsels niet en is niet expliciet bedoeld voor stamcellen. Het
werd afgeschaft en vervangen door het K.B. van 23 december 2002, vermeld onder
1.1.4.
1.1.4. K.B. van 23 december 2002 betreffende het wegnemen, bewaren, bereiden,
invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels van menselijke
oorsprong alsook betreffende de banken voor weefsels van menselijke
oorsprong
Dit K.B. definieert ‘weefsels’ als volgt: “weefsels en cellen, bestanddelen
weggenomen of vrijgekomen uit het menselijk lichaam bij een overleden donor (met
kloppend of niet kloppend hart), of bij een levende donor, met als doel een autologe20
of een allogene21 transplantatie of implantatie.”
Dit Besluit bevat een bijlage I met de lijst van de weefsels bedoeld in dit Besluit; de
lijst werd als volgt vastgelegd:
“Oculaire weefsels (hoornvlies en sclera), musculoskeletale weefsels (bot, kraakbeen,
osteochondraal weefsel, pees, ligament en fascia, meniscus, gladde spier en
dwarsgestreepte spier), cardiovasculaire weefsels (hartklep, vaten-slagaders en aders,
myoblasten), huid, tympano-ossiculaire greffes, leverweefsels, neurologische
weefsels, endocriene weefsels, tandweefsels, hematopoïetische stamcellen (beenmerg
en perifeer bloed) en weefsels van foetale oorsprong (placenta, navelstreng en
navelstrengbloed), mesenchymale stamcellen en embryonale stamcellen.”
Volgens deze lijst zou men dus de stamcellen van iedere oorsprong kunnen “opslaan”
onder dezelfde voorwaarden als die voor het opslaan van beenderen, kraakbeen, en
20
21

D.w.z. op het lichaam van dezelfde persoon
D.w.z. op het lichaam van een andere persoon
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ligamenten in weefselbanken ten behoeve van de noden van herstellende
orthopedische heelkunde.
We moeten ook vermelden dat dit Besluit, via art. 1, § 2 de volgende elementen van
de huidige regulering uitsluit:
“1° het perifere bloed, zijnde de componenten en derivaten ervan (uitgezonderd de
stamcellen) die vallen onder de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en
bloedderivaten van menselijke oorsprong;
2° de elementen, afgescheiden of geproduceerd door de celstofwisseling, alleen of in
combinatie gebruikt;
3° reproductieve weefsels, gameten en embryo’s; […].”.
Dit K.B. is momenteel opgeschort door de Raad van State.
Inderdaad, ten verzoeke van een privé firma22, die als voornaamste activiteit heeft het
inrichten van een bank van foetale stamcellen afkomstig van nalvelstrengbloed met
het oog op autoloog gebruik, heeft de Raad van State het bedoeld Besluit opgeschort
door arrest 116.329 van 24 februari 2003; de Raad van State moet nog een
beslissing nemen betreffende het te geven gevolg aan het verzoek tot nietigverklaring,
dat aan de Belgische Staat werd genotificeerd op 16 april 2003; de annulatieprocedure
vervolgt op dit ogenblik haar weg 23. Deze opschorting heeft tot gevolg dat het KB
van 15 april 1988 vermeld onder 1.1.3., opnieuw van kracht is.
1.1.5. Wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke
oorsprong
Het commentaar betreffende dit wetsvoorstel van 5 juli 1994 over het bloed, vermeldt
dat het de bedoeling is het toepassingsgebied van deze wet te beperken, vergeleken
met de wet van 7 februari 1961 betreffende therapeutische substanties van menselijke
oorsprong (wet die werd opgeheven door de wet van 5 juli 1994 betreffende het
bloed). Deze beperking werd als logisch beschouwd aangezien een aparte wetgeving
betreffende het wegnemen van organen en weefsel werd uitgewerkt in 1986 (cf.
1.1.1.). Alle organen en weefsels bedoeld door de wet van 13 juni 1986 zijn bijgevolg
uitgesloten van het toepassingsgebied van de wet van 5 juli 1994.
We stellen vast dat art. 17, § 4 van de wet van 5 juli 1994 indirect melding maakt
van stamcellen waar het bepaalt: “Thrombocyten, leucocyten, neocyten [sic] en
stamcellen kunnen tevens worden bekomen door cytaferese [sic].”.
Dat zou erop neerkomen dat de bloedstamcellen onder deze wet van 5 juli 1994
zouden vallen en niet onder die van 1986 over de organen. Het K.B. van 23 december
2002 dat wettelijk op de wet van 13 juni 1986 gebaseerd is, brengt bijgevolg hier een
wet in het gedrang, nl. die van 5 juli 1994, in de mate waarin het van toepassing is op
stamcellen van perifeer bloed.

22

De bedoelde firma gebruikt cryopréservatie met een autoloog doek en tegen privé betaling. Het
kliëntenbestand is internationaal.
23
Toestand op 31 augustus 2003.
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1.1.6. Advies nr. 11 van 20 december 1999 van het Belgisch Raadgevend Comité voor
Bio-ethiek betreffende het wegnemen van organen en weefsels bij gezonde
levende personen, met het oog op transplantatie
Dit Advies onderzoekt met name het juridisch statuut van beenmerg en besluit dat dit
alleen valt onder het toepassingsgebied van de wet van 13 juni 1986 betreffende het
wegnemen en transplanteren van organen.
Het geeft de aanbeveling dat: “het juridische statuut van de stamcellen zowel uit
perifeer bloed als uit navelstrengbloed dient verduidelijkt te worden. Vooral het
gebruik van navelstrengbloed, dat wordt afgenomen na de geboorte van het kind uit
de niet meer functionerende placenta, zou maar een beperkte juridische procedure
mogen vragen teneinde zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van het in de
placenta resterende bloed dat geen bestemming meer heeft”. Het Advies beveelt
eveneens aan “om alleen de toestemming van de moeder te vragen, omdat men zich
achteraf over haar gezondheidstoestand zal moeten vergewissen. Het lijkt dus passend
aan dat navelstrengbloed een statuut te geven zodat optimaal gebruik kan worden
gemaakt van bloed dat anders toch teloor gaat.”
Het Advies doet ook opmerken dat het niet uitgesloten is dat een orgaan of weefsel
onder het toepassingsveld van twee wetten valt en het geeft het voorbeeld van de
placenta, die onder de wet van 1986 valt, als orgaan of weefsel, en onder de wet over
het bloed van 1994 als bron van bloed en bloedderivaten.
Besluit betreffende het nationaal niveau
Op het gebied van het onderzoek over het menselijk embryo in vitro wijzigt de wet
van 11 mei 2003 aanzienlijk de regelgeving qua toezicht in dit domein. De situatie
wordt strenger en restrictiever.
Wat betreft de toegang, het voortbrengen en het gebruik van cellijnen van stamcellen
van diverse oorsprong - inclusief van embryonale stamcellen die door kerntransfer
‘gewijzigd’ werden - moeten we vaststellen, rekening houdend met de punten 1.1.1.
tot 1.1.6. hierboven, dat het juridisch statuut niet op heldere en ondubbelzinnige wijze
is vastgelegd. Moet men, in afwachting van de beslissing van de Raad van State
betreffende de nietigverklaring van bovenvermeld KB van december 2002, zich
houden aan de toepassing van de juridische situatie die overeenkomt met de herkomst
van de stamcellen?24 Moet men verwijzen naar de algemene wetgeving over het
onderzoek op het embryo in vitro, of moet men een statuut sui generis voor de
stamcellen uitwerken, ongeacht hun herkomst?

24

Te weten : de wet van 5 juli 1994 met betrekking tot bloed en bloedderivaten van menselijke
oorsprong voor stamcellen afkomstig uit het perifeer bloed; de wet van 13 juni 1986 over de afname
en transplantatie van organen voor cellen afkomstig van het beenmerg en andere somatische
weefsels; wat dan met het juridisch kader van de stamcellen afkomstig uit het navelstrengbloed en
wat met stamcellen afkomstig van menselijke embryo'
s?
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1.2. Op het Europees niveau
1.2.1. Stand van zaken
In verband met het onderzoek op het embryo, het voortbrengen van cellijnen en het
onderzoek van embryonale stamcellen, verschilt de situatie zowel op het vlak van de
vigerende wetten, als van de wil tot wetgevend werk, van de ene lidstaat van de
Europese Unie tot de andere.
Het lijkt nuttig hier te verwijzen naar de Conventie over de Mensenrechten en de
Biogeneeskunde (Oviedo, 1997) ook al is die tot op heden noch ondertekend noch
geratificeerd door België. Deze Conventie voorziet immers “het verbod van het
voortbrengen van embryo’s voor onderzoeksdoeleinden”. Het goedkeuren van de wet
betreffende het onderzoek over het menselijk embryo in vitro, die op bepaalde punten
van de beschikkingen van de Conventie afwijkt, zou aan de Belgische Staat, indien
die wenst over te gaan tot ondertekenen en ratificeren van de conventie de
mogelijkheid bieden om reserves te formuleren volgens de procedure voorzien in art.
36 van de Conventie25.
Overigens, ook al bestaat er op het niveau van de Europese Unie geen enkele
wetgevende bevoegdheid om het onderzoek op embryo’s te reglementeren, toch zijn
er meerdere Richtlijnen26 die het vraagstuk van het onderzoek op embryo’s en de
toepassingen ervan aansnijden.
Dat is het geval voor Richtlijn 98/79/CE, van 27 october 1998 met betrekking tot het
medisch diagnostisch materiaal in vitro’ (waaronder menselijke weefsels), die
voorziet dat de afname, het verzamelen en het gebruik van weefsels, cellen en
substanties van menselijke oorsprong, voor wat betreft de ethische aspecten geregeld
worden door de principes neergelegd in de Conventie van de Raad van Europa ‘voor
de bescherming van de mens en de menselijke waardigheid in verband met
toepassingen van de biologie en de geneeskunde’ (bovenvermelde Conventie: Oviedo
1997), en tevens door de reglementeringen die hierover in de lidstaten kunnen
bestaan.
Richtlijn 2002/98/CE van 27 januari 2003 betreffende de normen inzake kwaliteit,
veiligheid en naspeurbaarheid (traceerbaarheid) van de bloedbestanddelen en producten, beveelt de installatie aan van een systeem dat voldoende adequaat is om de
integrale naspeurbaarheid te garanderen van deze bestanddelen en producten, van de
donor tot de ontvanger.
In het actueel onderzoeksstadium lijkt het redelijk de vraag te stellen naar het belang
van het organiseren op nationaal, Europees en waarschijnlijk mondiaal niveau, van
een dwingend systeem van naspeurbaarheid van eicellen, en de bronnen van cellijnen
van stamcellen. De redenen hiervoor zijn, enerzijds het voorkomen van het
ongecontroleerde commercialiseren van eicellen en anderzijds het garanderen van een
doeltreffende opvolging die toelaat een eicel na te speuren in geval van genetische of
cellulaire anomalie die later tot uiting zou komen. Een dergelijke traceerbaarheid valt
25

Tot op heden heeft België nog geen stappen gezet in deze richting
Advies nr. 15 van de Europese Groep voor Wetenschapsethiek en ethiek van de nieuwe technologieën
bij de Europese Commissie (14 november 2000).Op.cit.
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onder de deugd van voorzichtigheid en vindt ook een plaats binnen het kader van een
beredeneerde en redelijke toepassing van het voorzorgsbeginsel op het gebied van de
volksgezondheid. Rekening houdend met de omvang van het therapeutisch gebruik
van bloedbestanddelen en - producten, lijkt het toepassen van zo’n systeem van
traceerbaarheid op eicellen die voor het onderzoek bestemd zijn, alsook op de bronnen
van cellijnen van stamcellen, technisch realiseerbaar.
1.2.2. Therapeutisch kloneren
Bij het probleem van het voortbrengen van embryo’s via kerntransfer met als enig
doel het onderzoek op stamcellen (nl. therapeutisch kloneren) duikt de vrees van
sommigen op dat deze techniek zou kunnen uitlopen op het menselijk reproductief
kloneren, dat strijdig is met het recht van de Europese Gemeenschap. Ondanks de
verzoeken uitgaande van een groot gedeelte van de wetenschappelijke en medische
gemeenschap, ondanks de adviezen uitgebracht door diverse instellingen die de
openbare machten en de communautaire instanties raad verstrekken op het gebied van
wetenschap, techniek en biogeneeskunde, heeft het Europees parlement het
therapeutisch kloneren niet toegelaten.
In Frankrijk heeft de wetgever ervoor gekozen het voortbrengen van embryo’s via
kerntransfer met het oog op het verschaffen van stamcellen voor therapeutische
doeleinden, gelijk te stellen aan dit van een embryo dat bedoeld is om in het lichaam
van een vrouw tot ontwikkeling te komen. Deze Franse positie is volledig
tegengesteld aan de pragmatische oplossing waarvoor het Verenigd Koninkrijk
gekozen heeft, dat wel het reproductief kloneren strafbaar gesteld heeft, maar een
kader geschapen heeft voor het therapeutisch kloneren, dit in tegenstelling met
Frankrijk dat dit blijft verbieden.
In Duitsland wordt momenteel een breed democratisch debat gevoerd rond de vraag
naar “het inperken van de socio-morele en juridische hindernissen die de
biotechnologische vooruitgang kunnen afremmen, en dit zowel om medische als om
economische redenen”.
Een recente Europese studie die de regelgeving, de « guidelines » en het
maatschappelijk debat
onderzoekt, betreffende het gebruik van menselijke
embryonale stamcellen in acht landen van de Europese Unie, wijst op de variabiliteit
van reglementen en praktijken op het Europese vlak27. Niettemin lijken de
therapeutische perspectieven in meerdere landen als katalysator te werken ten gunste
van een minder restrictieve regeling van het onderzoek op overtallige embryo’s.
Dezelfde studie stelt nochtans de vraag of het perspectief dat men in de toekomst
patiënten die lijden aan ernstige aandoeningen zal kunnen behandelen door
transplantatie van weefsels die tot stand kwamen op basis van therapeutisch kloneren,
de morele en maatschappelijke weerstand zal kunnen reduceren met betrekking tot het
voortbrengen van embryo’s voor “instrumenteel” gebruik.

27

De Wert G, Berghmans RLP, Boer, GJ et al. Ethical guidance on human embryonic and fetal tissue
transplantation: a European overview. Medecine, Healt Care and Philosophy 5 79-90 (2002)
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2. Over de octrooieerbaarheid van levend materiaal28
Deze vraag wordt hier vanuit het juridisch oogpunt benaderd, het ethisch aspect zal in
hoofdstuk III behandeld worden.
2.1. Richtlijn 98/44/CE van 6 juli 1998 ‘met betrekking tot de juridische bescherming
van biotechnologische vondsten’, bepaalt als octrooieerbaar de nieuwe uitvindingen
die een inventieve activiteit veronderstellen en die vatbaar zijn voor industriële
toepassing, zelfs als ze betrekking hebben op een product dat samengesteld is uit
biologisch materiaal of biologisch materiaal bevat, of op een procédé dat toelaat
biologisch materiaal voort te brengen, te behandelen of te gebruiken (art. 3.1). Ze legt
ook vast dat biologisch materiaal dat uit zijn natuurlijke omgeving geïsoleerd werd, of
tot stand kwam via een technisch procédé, het voorwerp kan zijn van een uitvinding,
zelfs als het bestond het al vooraf in de natuurtoestand (art. 3.2).
Artikel 5.2 preciseert dat een element dat uit het menselijk lichaam geïsoleerd werd of
op een andere wijze door een technisch procédé werd voortgebracht, hierbij
inbegrepen een deelsequens van een gen, een octrooieerbare uitvinding kan uitmaken,
zelfs als de structuur van dat element identiek is aan dit van het natuurlijk element.
Momenteel weet men nog niet met zekerheid of deze beschikking toepasbaar is op
stamcellen.
De Richtlijn legt vervolgens vast dat procédés van kloneren van mensen, procédés van
wijziging van de genetische identiteit van de menselijke kiemlijn en het gebruik van
menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden, niet octrooieerbaar
zijn (art. 6.2). De implicaties hiervan voor de menselijke stamcellen zijn ook in dit
geval niet erg duidelijk.
2.2. Advies nr. 16 van de Groupe Européen d’éthique (GEE) des Sciences et des
Nouvelles Technologies bij de Europese Commissie 29
In een poging tot juridische verheldering heeft de Europese Groep voor Ethiek (GEE)
op 7 mei 2002 op verzoek van R. Prodi het advies nr. 16 uitgebracht met betrekking
tot de ethische aspecten van de octrooieerbaarheid van vindingen waarbij menselijke
stamcellen betrokken zijn. De GEE is van mening dat “alleen octrooieerbaar zijn,
cellijnen van stamcellen die gewijzigd werden door behandelingen in vitro of
genetisch met het oog op het verkrijgen van kenmerken die noodzakelijk zijn voor
heel specifieke industriële toepassingen 30 ”; hetzelfde geldt voor elke methode die
gebruik maakt van menselijke stamcellen, welke ook hun oorsprong weze, op
voorwaarde dat deze methodes beantwoorden aan de criteria van octrooieerbaarheid
(nieuwheid, inventiviteit, industriële toepassing).
Om zich verder te kunnen uitspreken over diverse ethische en economische aspecten
van de octrooieerbaarheid van vondsten in verband met menselijke stamcellen, lijkt
het onmisbaar melding te maken van de wijze waarop dit advies nr. 16 de natuur, het
voorwerp en het toepassingsgebied van octrooien bepaalt.
28

volgens Europese Richtlijn 98/44/CE: « la matière biologique ».
Les aspects éthiques de la brevetalilité des inventions impliquant des cellules souches humaines (7
mei 2002) (zie : http://europa.eu.int/comm/european group ethics:avis3 en.htm).
30
Avis n° 16 du Groupe Européen d’Ethique. Op cit. p 18.
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2.2.1. Criteria waaraan een octrooi moet beantwoorden
In Europa kan een octrooi worden afgeleverd onder voorwaarde dat aan drie eisen
wordt beantwoord: nieuwheid, inventieve activiteit, industriële toepassing31 31
Nieuwheid: de uitvinding moet een vooruitgang betekenen, vergeleken met wat als de
stand van zaken van de techniek op dat domein wordt beschouwd. Inventieve
activiteit: de uitvinding mag voor geen enkele specialist in het domein voor de hand
liggend zijn; het louter ontdekken (van iets wat bestaat) kan geen aanleiding geven tot
een octrooi: er moet een uitvinding zijn (iets nieuws).
Het comité onderstreept dat advies nr 16 niet spreekt over een vierde criterium dat
voorkomt in art 83 van de European Patent Convention (EPC) van 1973 en dat
beschouwd wordt als de « bijbel » van de European Patent Office (EPO), namelijk :
het voldoende in de openbaarheid brengen (sufficiency of disclosure).
Art 83 stelt : « De aanvraag tot een europees octrooi dient de uitvinding op een
dergelijke manier in de openbaarheid te brengen zodat de uitvinding voldoende
duidelijk en volledig is om uitgevoerd te kunnen worden door iemand die bevoegd is
in het betrokken domein»32.
2.2.2. Het voorwerp van octrooien
Het octrooirecht is bedoeld om het technologisch onderzoek en de verspreiding van
zijn resultaten te bevorderen. Met dit doel garandeert de Europese Richtlijn 98/44/EC
van 6 juli 1988 ‘over de juridische bescherming van biotechnologische vondsten’, een
juridische zekerheid in dit gebied en tendeert ernaar de Europese ondernemingen voor
biotechnologie te helpen om hun vindingen meer efficiënt te promoten en zo
financiële investeringen aan te trekken.
Het is van belang erop te wijzen dat de benadering van de Europese Unie inzake
octrooien op het gebied van biotechnologie verschilt van die van de VS, waar de
reglementering op dit terrein niet expliciet naar de ethiek verwijst33. Het toekennen
van een octrooi impliceert geen toelating om de uitvinding te gebruiken. De Richtlijn
vermeldt immers “dat een uitvindingsoctrooi zijn titularis niet het recht verleent om
de uitvinding uit te baten, maar er zich toe beperkt hem het recht te verlenen derden te
verbieden die uit te baten voor industriële of commerciële doeleinden”34. De toelating
om een uitvinding in de handel te brengen of te gebruiken voor het onderzoek, hangt
af van andere reglementeringen dan die betreffende de octrooien. Dit is een belangrijk
punt daar waar het gaat over het gebruik van stamcellen en therapeutisch kloneren.
2.2.3. Toepassingsgebied van een octrooi
Men onderscheidt een octrooi dat betrekking heeft op een product (bv. stamcellen,
cellijnen van stamcellen, gedifferentieerde stamcellen, genetisch gemodificeerde
stamcellen), van dit dat betrekking heeft op een procédé of methode (bv. procédés
voor het isoleren van stamcellen, vertrekkend van embryo’s of volwassen weefsels,
procédés van verrijking aan stamcellen, procédés van in cultuur brengen, van inductie
31

Avis n° 16 du Groupe Européen d’Ethique. Op.cit. p. 10.
Article 83: “ The european patent application must disclose the invention in a manner sufficiently
clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.” Biotechnology Patents and
Morality. (Ashgate. Second Edition), Ed. Sigrid Sterckx, pp 18-22.
33
Avis n° 16 du Groupe Européen d’Ethique. Op. cit. p. 8.
34
Een uitvinding met octrooi mag niet door een derde worden uitgebaat met industriële doeleinden,
tenzij hij tegen betaling een licentie bekomen heeft.
32
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van differentiatie en transdifferentiatie van stamcellen).
Wel is het zo dat het aanspraak maken op een octrooi dat betrekking heeft op een
product, een ruimere bescherming verleent aan de houder van het octrooi en meer
beperkingen oplegt voor gebruik of verder onderzoek, dan een eis die betrekking heeft
op een procédé of methode.
In dit stadium kan men de vraag stellen of het legitiem is voorwaarden te scheppen die
het mogelijk maken een quasi monopolie op lijnen van stamcellen tot stand te
brengen.
Tenslotte valt ook nog op te merken dat Advies nr 16 van de GEE niet alleen een
aantal algemene ethische aspecten bespreekt, maar ook ethische aspecten aansnijdt die
meer specifiek gebonden zijn aan de octrooieerbaarheid op het gebied van stamcellen.
In dit verband wijst het Comité op het groot belang van deze positie van de GEE: het
stelt immers voor het recht om een octrooi te nemen op stamcellen te beperken, op
grond van de overweging dat het algemeen criterium voor een octrooi: “inventieve
activiteit” slechts van toepassing is na wijziging van de cellijn. Het gaat dus in tenminste op het domein van de stamcellen - tegen de optie van Europese Richtlijn
98/44/CE over de octrooieerbaarheid van levend materiaal, waar gesteld wordt dat
alleen al het isoleren t.o.v. de natuurtoestand volstaat om een activiteit als inventief te
beschouwen. Door deze stellingname worden het embryo en de cellen ervan
beschermd tegen de mogelijkheid van octrooiname en wordt een welgekomen
precisering aangebracht in verband met het belangrijk onderscheid tussen ontdekking
en uitvinding: een loutere ontdekking is immers niet octrooieerbaar.
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Hoofdstuk III Ethische discussie
Het is nuttig eraan te herinneren, vanuit een strikt ethisch oogpunt, dat, aangezien de
zoektocht naar het weten aan de basis ligt van het wetenschapsbedrijf, men kan
begrijpen en aannemen dat onderzoeksgroepen zich gelanceerd hebben in dit
veelbelovend gebied van de biologie en de geneeskunde. Maar zoals elk domein van
wetenschappelijk onderzoek dat een expansie doormaakt, roept het onderzoek over
stamcellen nieuwe ethische vragen op, met dezelfde snelheid waarmee het technischwetenschappelijke ontdekkingen voortbrengt. De ethische vragen die worden
opgeworpen door het gebruik van stamcellen hebben betrekking op hun herekomst en
de methodes om ze af te nemen, op hun eigenschappen, op hun octrooieerbaarheid, op
hun commercialisatie enz.
Sommige leden vinden dat het onderzoek naar stamcellen één van de meest
fascinerende en beloftevolle domeinen van de moderne biologie is, maar toch lijkt het
hen nodig een beroep te doen op de deugd van voorzichtigheid vooraleer over te gaan
tot een overhaaste toepassing van technisch-wetenschappelijke vernieuwingen en dit
vooral in het domein van de wetenschappen van het leven, waar het doen (de
technologie) soms de bovenhand haalt op het weten (de wetenschap). Ze voegen daar
nog aan toe dat het risico op overhaast handelen en het gebrek aan respect voor de
deugd van voorzichtigheid, nog versterkt wordt door enerzijds de - soms onduidelijke
en dubbelzinnige - belichting door de media van vernieuwingen - niet altijd
voldoende gevalideerde - die voorgesteld worden door sommige ‘onderzoekers’,
maar anderzijds ook door de wedloop om mogelijke financiering binnen te halen.
Voor deze leden is de studie van de mogelijke risico’s onmisbaar, dit vooral, rekening
houdend met voorzorgsbeginsel.
Andere leden zijn daarentegen van mening dat er een reëel risico bestaat dat de
traditionele onenigheden omtrent het ethisch statuut van het embryo een hinderpaal
kunnen vormen voor de vooruitgang van de kennis en het eventueel ontwikkelen van
therapeutische vernieuwingen die door de technologie van embryonale stamcellen
zouden mogelijk worden. Zij pleiten dus voor open en gedurfde investeringen in deze
sector, gezien de potentialiteiten, zodat men zo snel mogelijk zou weten welke
toepassingen te verwachten zijn. Zij zijn van mening dat duidelijker inzichten
hierover van essentieel belang zijn om een constructief debat te voeren over de
maatschappelijke keuze betreffende het al dan niet gebruiken van de technologie van
de embryonale stamcellen.
1. Ethische discussie betreffende de herkomst van de stamcellen
De herkomst van de stamcellen stelt op zichzelf reeds specifieke technischwetenschappelijke problemen en roept ook bio-ethische vragen op. Inderdaad,
afhankelijk van het feit of men ze al dan niet op invasieve wijze bekomt, met of
zonder toestemming van de ‘donor’, en of het bekomen ervan al dan niet het
elimineren of het niet verder ontwikkelen van het dragend organisme vereist, stellen
de ethische vragen zich anders.
1.1. Volwassen stamcellen
Het gebruik van volwassen stamcellen stelt geen specifieke problemen die buiten de
ethische regels zouden vallen die gangbaar zijn op het gebied van het medisch
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handelen en het experimenteren op mensen (vrije en goed geïnformeerde
toestemming, respect voor de integriteit van het menselijk lichaam, wetenschappelijk
niveau van het protocol, enz;).
Een eerste groep van leden van het Comité, die een intrinsiek ethisch statuut
toekennen aan het embryo, is van mening dat het gewenst is vooral het onderzoek op
volwassen stamcellen aan te moedigen, die volgens hen minder ethische problemen
stellen dan andere types stamcellen.
De leden van een tweede groep vinden dat volwassen stamcellen niet vanzelfsprekend
minder ethische problemen stellen dan embryonale cellen: want ook andere aspecten,
zoals de belasting voor de persoon bij wie de stamcellen worden afgenomen, de
veiligheid van de medische behandeling en de potentiële bruikbaarheid van andere
dan volwassen stamcellen voor de behandeling van diverse aandoeningen, moeten in
rekening worden gebracht.
De leden van een derde groep, die, zoals de eerste groep, een intrinsiek moreel statuut
aan het embryo toekennen, wensen toch de elementen die de tweede groep aanbrengt
eveneens in rekening te brengen. Zij benadrukken ook dat het belangrijk is dat de
patiënt over volledige informatie beschikt, vooral rekening houdend met het feit dat
de afnamemethodes van volwassen stamcellen zeer invasief kunnen zijn. Dit kan
immers de vraag doen opkomen naar de ‘proportionaliteit’ van de voorgestelde
medische handelingen (evenwicht tussen risico voor de betrokkenen versus voordelen
die men van het onderzoek verwachtt). Zij vinden dus dat ze geconfronteerd worden
met de keuze voor het geringste kwaad; keuze waarbij de patiënt de eerste betrokkene
is.
1.2. Foetale en navelstrengstamcellen
a) Het gebruik van stamcellen voortkomend van foetussen stelt bijzondere ethische
problemen aangezien deze cellen bekomen worden na een zwangerschapsafbreking.
Men zal ongetwijfeld vragen stellen over de kwaliteit van foetale cellen die bij een
medische zwangerschapsafbreking worden bekomen.. Overigens is het volgens
sommige leden ontoelaatbaar dat de vrijwillige of medische zwangerschapsafbreking
rechtstreeks of onrechtstreeks gemotiveerd wordt door de wens deze cellen te
bekomen. Voor anderen is het tot stand brengen en afbreken van een zwangerschap
met het oog op het bekomen van stamcellen, in uitzonderlijke omstandigheden
ethisch te verantwoorden. Dit zou bv. het geval zijn wanneer er een redelijke kans is
dat met stamcellen die op deze wijze verworven werden, het leven van een persoon
kan worden gered.
In deze context is het nuttig erop te wijzen dat de boven geciteerde Europese studie35
erop wijst dat er op Europees niveau “een brede consensus”36 bestaat over de
volgende voorwaarden.
- De beslissing tot abortus mag geen verband hebben met een latere transplantatie
van embryonaal of foetaal weefsel. Meer specifiek geldt de richtlijn dat de
betrokken vrouw zich niet in een situatie mag bevinden waarin zij de ontvanger
van dit weefsel zou kunnen aanwijzen.
- Men moet een geïnformeerde toestemming bekomen. Nochtans beveelt Advies
35

G. de Wert et consorts, « Ethical guidance on human embryonic and fetal tissue transplantation : a
European overview », Medicine, Health Care and Philosophy, 2002, Op. cit.
36
‘strong consensus’ i.e., an almost unanimous agreement.
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nr 1 van het Franse Comité Consultatif National d’Ethique aan dat alleen in
geval van spontane of therapeutische abortus de geïnformeerde toestemming
moet worden bekomen; in geval van niet-therapeutische abortus op verzoek zou
slechts een voorafgaand vetorecht aan de moeder worden gegeven (opting out),
zonder een duidelijke geïnformeerde toestemming verplicht te maken.
- De beslissing om de zwangerschap af te breken moet worden genomen voor men
de toestemming kan vragen om embryonale of foetale weefsels af te staan.
b) Onder de mogelijke bronnen van stamcellen neemt het bloed van de navelstreng
een bijzondere plaats in. Weliswaar zijn ze slechts in kleine hoeveelheden aanwezig,
maar deze stamcellen bevinden zich nog in een onrijp stadium en men kan dus
veronderstellen dat ze aanleiding kunnen geven tot een relatief hoge diversificatie, en
misschien minder vatbaar zullen zijn voor immunologisch bepaalde afstoting.
In zijn Advies nr. 11 heeft het Raadgevend Comité melding gemaakt van het gebruik
van navelstrengbloed. Het wijst erop dat “het grootste deel van dit bloed ter
beschikking wordt gesteld van een internationale bloedbank en dus maar zelden
gebruikt wordt voor receptoren binnen de familie. Deze onschadelijke manier om
materiaal af te nemen, wordt slechts uitgevoerd mits schriftelijk akkoord van de
moeder, die verzaakt aan elke controle op het eventueel gebruik achteraf en die er
principieel mee akkoord gaat dat er bij de wegneming en drie maanden daarna (om
eventuele overdraagbare aandoeningen op te sporen), bloed wordt genomen. Zij
verbindt zich ertoe om het centrum achteraf van haar verdere gezondheidsproblemen
en van die van haar kind op de hoogte te brengen”.37.
Aangezien het navelstrengbloed alleen bij de geboorte aanwezig is, is een
therapeutische toepassing slechts mogelijk indien dit bloed wordt bewaard in een
zogenaamde ‘navelstrengbloedbank’. Een dergelijke bank kan erop gericht zijn: (1)
het navelstrengbloed van individuen te bewaren, met het oog op een latere
ontwikkeling van weefsels ten behoeve van die individuen (bank voor autoloog
gebruik) of, erop gericht zijn (2) het navelstrengbloed van een groot aantal individuen
te bewaren, de stalen in te delen op basis van hun immunologische karakteristieken en
ze ter beschikking te stellen van alle individuen, op basis van deze karakteristieken.
(bank voor allogeen gebruik voor latere ontwikkeling van weefsel ten voordele van
iedereen).
Sommige leden zijn van mening dat een ethische beoordeling van deze twee types van
bloedbanken slechts mogelijk is wanneer men vooraf een belangrijke
wetenschappelijke vraag gesteld heeft en daarop een antwoord bekomen heeft dat op
lange termijn als betrouwbaar kan gelden namelijk: staat het vast dat
navelstrengbloed van een individu geen enkel supplementair voordeel zal bieden voor
dat individu, vergeleken met niet geïndividualiseerd navelstrengbloed maar dat
overeenstemt met een bepaald immunologisch type?
Momenteel lijkt er geen duidelijk en definitief antwoord op deze vraag te bestaan.

37

zie advies nr 11 d.d. 20 december 1999, punt A,4.
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Daarvan vertrekkend vinden sommige leden het momenteel gewenst dat de overheid
het inrichten en de werking van banken voor allogeen gebruik die voor allen
toegankelijk zijn, ondersteunt of tenminste dergelijke initiatieven meer en meer
aanmoedigt. Daarnaast, rekening houdend met de eventuele voordelen die banken
voor autoloog gebruik zouden kunnen bieden, tegenover banken voor allogeen
gebruik, denkt het Comité dat de overheid de nodige maatregelen moet treffen om de
privé initiatieven die op dat vlak genomen worden aan een adequate controle te
onderwerpen. Deze initiatieven zouden in een eerste fase door privé instellingen
gefinancierd worden; indien later zou blijken dat de wetenschappelijke gegevens het
belang ervan aantonen, zou de overheid die financieel kunnen steunen of ze zelf als
openbare dienst inrichten. Nochtans moet men bij dergelijke keuzes de principes van
verdelende rechtvaardigheid respecteren: in een democratische samenleving moeten
die immers steeds als inspiratiebron gelden voor de beslissingen met betrekking tot
een billijke verdeling van de middelen voor de gezondheidszorg.
1.3. Embryonale stamcellen
Om reden van hun herkomst stellen de embryonale stamcellen ethische problemen op
diverse niveaus. Het statuut van het embryo is hier uiteraard in het geding aangezien
men om deze stamcellen te bekomen, de ontwikkeling van het embryo moet
stopzetten, kortom zijn bestaan opheffen. Zoals het Comité in detail heeft aangetoond
in zijn Advies nr. 18 (hoofdstuk 4), is de vraagstelling complex en worden er sterk
uiteenlopende antwoorden op gegeven. Deze vraag naar het statuut van het embryo
leidt ook tot een hiermee verwant fundamenteel probleem: de wijze van tot stand
komen van het embryo naargelang van het nagestreefde doel en naargelang van de
biologische procedure van voortbrengen.
De doelstelling van het tot stand brengen stelt problemen. Er kan sprake zijn van
embryo’s die ontstonden in het kader van een ouderlijk project dat gelukt is, maar
waaraan de ouders hebben verzaakt of dat niet meer voortgezet wordt. Of nog, binnen
het voorbehoud van de huidige wet, kan het gaan om embryo’s die voortgebracht
werden voor het wetenschappelijk onderzoek. Het is van belang deze doelstellingen
duidelijk te onderscheiden op het ogenblik dat men het klinisch protocol van in vitro
fertilisatie in gang zet.
De methode van tot stand brengen is eveneens vatbaar voor ethische discussie.
Inderdaad, het voortbrengen via fusie van geslachtscellen of via kerntransfer stelt
specifieke problemen, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de risico’s op
ontsporing naar reproductief kloneren38.
De toestemming van de donoren van de embryo’s of gameten is noodzakelijk, maar er
stellen zich meerdere ethische vragen; immers, het embryo dat niet het ‘eigendom’
van iemand kan zijn, is al evenmin een ‘openbaar of gemeenschappelijk goed’.
Volgens sommige leden kan het embryo, zoals ook de stamcellen, niet zomaar worden
gelijkgesteld aan een ‘grondstof’ die ofwel vrij, ofwel binnen het kader van een
commerciële licentie kan worden uitgebaat.
Voor andere leden hebben stamcellen, met inbegrip van embryonale stamcellen een
status die niet verschilt van die van ander lichaamsmateriaal, zoals beenmerg, dat
38

Cfr. Hoofdstuk III, 7.
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eveneens als grondstof kan worden gebruikt. Nochtans komt het aan de donoren van
de geslachtscellen toe een daadwerkelijke, vrije en geïnformeerde toestemming te
geven vooraleer hun overtallige embryo’s, (zie Advies nr. 18 van betreffende de
bestemming van ingevroren embryo’s). of de embryo’s die met hun gameten werden
tot stand gebracht voor onderzoeksdoeleinden, binnen een protocol kunnen worden
gebruikt (een protocol waarvan de wetenschappelijke en ethische kwaliteit zal erkend
zijn door een ethisch comité) (Wet van 11 mei 2003).
1.4. Algemene opmerkingen
Ermee rekening houdend dat de diverse types van stamcellen waarvan hier sprake,
gemeenschappelijk hebben dat ze van menselijke oorsprong zijn, menen sommige
leden dat, wanneer een wetenschappelijk gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt,
het onderzoek met dierlijk materiaal de voorkeur moet genieten boven onderzoek dat
met menselijke stamcellen wordt gerealiseerd.
Andere leden vinden dat die beslissing moet afhangen van een groot aantal criteria ,
waaronder de snelheid waarmee men resultaten wil boeken, en het al dan niet
veelbelovend karakter van een bepaalde onderzoeksrichting, de validiteit voor de
menselijke soort van gegevens die bekomen werden bij dieren terwijl de ervaring leert
dat de resultaten niet steeds overdraagbaar zijn naar de mens. Dieronderzoek is
trouwens altijd slechts vooronderzoek waarvan de resultaten onvermijdelijk ook door
experimenten op menselijk materiaal moeten worden bevestigd. Bovendien is er geen
reden voor uitstel van onderzoek op menselijk materiaal indien, zoals bij overtallige
embryo’s, het materiaal overvloedig beschikbaar is.
Sommige leden hechten eraan de aandacht te trekken op het risico dat een bepaald
moreel dogmatisme zich tegenover de menselijke kennis opstelt en hierdoor de
vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek belemmert. Laat ons als voorbeeld
even de hypothese in overweging nemen dat alleen embryonale stamcellen zouden
leiden tot efficiënte behandelingen, vanwege van hun grotere plasticiteit. In dat geval
zou een concentratie - om dogmatische redenen - van de middelen op volwassen
stamcellen leiden tot een vertraging in het tot stand brengen van efficiënte
behandelingen en dus ten koste van de patiënten gebeuren.
Voor deze leden is het van het grootste belang zonder enig vooroordeel redelijke
onderzoekspistes te stimuleren. In een volgend stadium van het onderzoeksproces zal
de gemeenschap dan moeten kiezen of een welbepaalde therapeutische vernieuwing al
dan niet wordt toegepast. Deze keuze dient dan wel gebaseerd te zijn op elementen als
het belang van de behandeling, de efficiëntie ervan, de doelmatigheid , de beschikbare
alternatieven en de ethische aspecten.
2. De octrooieerbaarheid van vindingen in verband met stamcellen
We herinneren eraan dat in Europa een octrooi kan worden toegekend als vier
voorwaarden vervuld zijn: nieuwheid, inventiviteit, industriële toepassing39 en het
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Advies nr. 16 van de Europese Groep voor Ethiek. Op.cit. p.10.
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voldoende in de openbaarheid brengen (sufficiency of disclosure) 40.
Weliswaar kan het in de biotechnologie moeilijk zijn het onderscheid te maken tussen
een loutere ontdekking en een uitvinding. Toch is het toekennen van octrooien in de
biotechnologie courant geworden. Maar het feit dat het mogelijk is octrooien te
bekomen voor ‘uitvindingen’ zoals genen, cellijnen van stamcellen, of
kankercellijnen, moet niet tot gevolg hebben dat elke ethische discussie zou stilvallen.
Overigens merkt de Europese Groep voor Ethiek (GEE) op, in het Advies nr. 8 van 25
september 1996 dat betrekking heeft op de octrooieerbaarheid van uitvindingen
waarbij elementen van menselijke oorsprong betrokken zijn: “het traditionele
onderscheid tussen ontdekking (niet octrooieerbaar) en uitvinding (octrooieerbaar)
brengt in het domein van de biotechnologie een bijzondere ethische dimensie met zich
mee”41.
Meerdere leden hechten eraan in herinnering te brengen dat in feite stamcellen
bestaan: men heeft ze ontdekt, men heeft ze niet uitgevonden! Wel heeft men
procédés van cultuurkweek op punt gezet waardoor ze geïsoleerd kunnen worden, wat
op zijn beurt toelaat dat men cellijnen bekomt.
Daar komt nog bij dat het criterium industriële toepassing impliceert dat de uitvinding
mogelijk een industriële toepassing krijgt. Dezelfde leden wensen op te merken dat de
biogeneeskunde niet, zoals met de landbouw het geval is, kan worden beschouwd als
een loutere ‘industrie’.
2.1. Octrooieerbaarheid van stamcellen – Stand van zaken
Wereldwijd werden meer dan 2000 octrooiaanvragen ingediend betreffende
menselijke en niet menselijke stamcellen, waarvan een kwart betrekking hebben op
embryonale stamcellen. Er werd een octrooi toegekend voor een derde van de
aanvragen voor wat betreft het geheel van de aanvragen en voor een vierde van de
aanvragen die betrekking hadden op embryonale stamcellen42.
Deze octrooien hebben betrekking op cellijnen van stamcellen die beschouwd worden
als producten en op procédés van isolatie, verrijking, cultuur, inductie van
differentiatie en transdifferentiatie van stamcellen.
Andere octrooien gaan reeds over kloneringtechnieken met het oog op het bekomen
van stamcellen; procédés van parthenogenese om autologe stamcellen voort te
brengen en zo te vermijden dat potentieel leefbare embryo’s vernietigd worden die
men voor het isoleren van stamcellen zou voortbrengen; procédés van transformatie
van somatische cellen in stamcellen door er cytoplasma van stamcellen of eicellen in
te injecteren (d.i., ovoplasmatische transfer) 43.
Deze wedloop naar octrooien in het heel bijzondere domein van de stamcellen
vertolkt goed welke potentialiteiten en verwachtingen binnen deze sector van het
biologisch onderzoek bestaan. Toch blijft hier opnieuw de vraag gesteld - zoals
40

Artikel 83 van de European Patent Convention (EPC). Cfr. Biotechnology Patents and Morality
(Ashgate. Second Edition), Ed. Sigrid Sterckx, pp. 18-22.
41
zie : http://europa .eu.int/comm/european group ethics/avis3 en.htm) .
Deze bijzondere ethische dimensie die in herinnering wordt gebracht door de EGE is wat verhuld in
de Richtlijn 98/44/EG van 6 juli 1998 over de juridische bescherming van biotechnologische
uitvindingen waarin gestipuleerd wordt dat een biologische stof die geïsoleerd wordt uit zijn
natuurlijke omgeving of geproduceerd wordt door middel van een technisch procédé, het voorwerp
kan uitmaken van een uitvinding, zelfs al bestond ze voordien al in natuurlijke toestand (artikel 3.2).
42
Het advies nr. 16 van de Europese Groep voor Ethiek. Op.cit. p.13.
43
Het advies nr. 16 van de Europese Groep voor Ethiek. Op.cit. p.14.
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wanneer (ongeveer een decennium geleden) de moleculaire ontcijfering van het
menselijk genoom werd aangekondigd44 – betreffende het goed recht van de
octrooieerbaarheid van het ‘levende’ en betreffende het risico van commerciële
ontsporingen.
2.2. Ethisch dilemma gesteld door het gelijkstellen van menselijke stamcellen met
een grondstof die gecommercialiseerd kan worden (commodifying stem cells) 45
Het feit dat het mogelijk is octrooien te bekomen voor ‘uitvindingen’ zoals cellijnen
van stamcellen, heeft daarom niet tot gevolg dat elke ethische vraagstelling stilvalt.
Voorafgaand aan de technische en juridische aspecten, blijft er het fundamenteel
ethisch dilemma dat gesteld wordt door de octrooieerbaarheid van uitvindingen die
betrekking hebben op menselijke stamcellen. Daar waar het octrooi een klassiek
middel is in een markteconomie om de innovatie aan te moedigen - inclusief de
wetenschappelijke vooruitgang die kan bijdragen tot het verbeteren van de
gezondheidszorg - via het toekennen van een eventueel financiële compensatie aan de
uitvinder (of de onderzoeker die ontdekt heeft) in ruil voor de transparantie en de
publicatie van zijn resultaten, kan het octrooi ook aan de basis liggen van beperkingen
van toegang tot de gezondheidszorg, aangezien het een gebruikslicentie oplegt en dus
het betalen van rechten aan de houder van het octrooi.
Trouwens, sommige leden van het Raadgevend Comité wensen erop te wijzen dat er
een belangrijke kloof ontstaan is tussen degenen die nadenken over het ontologisch
statuut van het embryo en degenen die op het terrein zelf vooruitgaan, gestimuleerd
door technisch-commerciële overwegingen die samenhangen met de
octrooieerbaarheid van stamcellen die bekomen werden, hetzij vertrekkend van
gewone menselijke embryo’s (seksuele oorsprong), hetzij vertrekkend van
kerntransfer van een somatische cel naar een ontkernde eicel (aseksuele oorsprong
van stamcellen door zgn. therapeutisch kloneren).
In dit verband wenst het Comité de aandacht te vestigen op de volgende punten.
De wetenschapper en de politicus moeten derhalve waakzaam blijven tegenover de
vraagstellingen die we hierna vermelden en becommentariëren.
2.2.1. Het risico van belangenconflicten
Enerzijds, zouden een licentie en het betalen van gebruiksrechten aan de houder van
een octrooi een hinderpaal kunnen vormen voor een billijke toegang tot een
verbeterde of door het onderzoek op stamcellen doeltreffender gemaakte
zorgenverstrekking. Anderzijds, kan het principe van het octrooi en van de licentie het
onderzoek en de innovatie bevorderen en derhalve de verbetering van de verzorging.
Het is een dwingende noodzaak een billijk evenwicht te behouden tussen de belangen
van de houder van het octrooi en de belangen van de gemeenschap. Zoiets is
overigens des te meer legitiem wanneer het onderzoek van de uitvinder-octrooihouder
door openbare fondsen werd gefinancierd.
44

De moleculaire ontcijfering van ons gemeenschappelijk genetisch patrimonium - het menselijk
genoom- werd eertijds voorgesteld, d.w.z. ongeveer een decennium geleden, als de volgende
therapeutische revolutie.
45
In de Angelsaksische literatuur spreekt men van de commercialisering van stamcellen als :
commodifying stem cells.
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2.2.2. Organisatie en de financiering van het onderzoek
De ethische benadering van de organisatie en de financiering van het onderzoek kan
zeer verschillend zijn van maatschappij tot maatschappij. In dit opzicht moet men de
verschillen tussen De V.S. en Europa onderstrepen.
Wanneer het in de Verenigde Staten gaat over de openbare financiering van het
medisch onderzoek, gaat een bijzondere aandacht uit naar de ethische, filosofische
en/of godsdienstige opvattingen van de burger-belastingbetaler (tax payer citizen).
Concreet betekent dat dat het belastinggeld (waartoe iedereen bijdraagt) niet mag
dienen voor het financieren van onderzoek en praktijken die strijdig zijn met het
moreel standpunt van sommigen, of van de meerderheid46.
Zo is het, meer bepaald in verband met het onderzoek op stamcellen, bvb. verboden
federale gelden te gebruiken voor het voortbrengen van stamcellijnen indien dat
impliceert dat embryo’s vernietigd worden. Op deze wijze houdt de democratisch
verkozen overheid rekening met de opinie van belastingbetalers die dit type van
onderzoek of elke vorm van instrumentalisering van het embryo afwijzen.
De opvatting over persoonlijke morele verantwoordelijkheid is een tweede element
dat meespeelt bij de aanvaarding door de huidige Amerikaanse administratie van het
gebruik van reeds bestaande stamcellijnen voor het onderzoek.
Deze opvatting gaat er inderdaad van uit dat het gebruik van reeds bestaande
stamcellijnen voor onderzoek aanvaardbaar is omwille van de mogelijke voordelen
die eruit kunnen voortvloeien en rekening houdend met het feit dat het nadelige aspect
(de dood van de embryo’s) nu al in het verleden ligt. Als analogie stelt men dat een
chirurg die de organen transplanteert van iemand die vermoord werd, zelf niet
verantwoordelijk is voor de moord. Een onderzoeker die stamcellen van embryo’s
gebruikt die vernietigd werden voorafgaand en onafhankelijk van zijn handelingen, is
niet verantwoordelijk voor de dood van die embryo’s. Hoewel deze redenering
verdedigbaar is op het vlak van de verantwoordelijkheid van de individuele
onderzoeker, is dat standpunt moeilijk vol te houden wanneer men er zich van bewust
is dat, vanuit een algemeen oogpunt, het onderzoek op embryonale stamcellen het
vernietigen van embryo’s veronderstelt.
De onderliggende logica voor deze Angelsaksische praktijk berust immers niet alleen
op het operationeel pragmatisme, maar ook op het respect dat betoond wordt voor de
overtuigingen van de belastingbetalers die dit soort onderzoek weigeren of zelfs elk
gebruik van een menselijk embryo weigeren.
Voor zij die ermee akkoord gaan, valt deze logica samen te vatten als een erkennen,
vanaf een bepaald punt, van het onvermijdelijke karakter van een regel van « twee
maten en twee gewichten». Maar voor anderen getuigt deze logica van het toepassen
van twee uiteenlopende criteria (die men soms samenvat als de dubbele standaard):
namelijk verschillende regels en normen voor de toegang van onderzoekscentra tot
46

Sommige leden wijzen op de naïviteit die erin bestaat zomaar aan te nemen dat de beperkingen op
openbare financiering van sommige vormen van onderzoek te wijten zijn aan de extreme aandacht
van de wetgever voor de overtuigingen van de burgers-belastingbetalers: men heeft immers recent
zelfs hun mening niet gevraagd over het produceren van wapens voor massadestructie. Andere leden,
die misschien naïever zijn, maar ook minder cynico-sceptisch, weigeren zich te lenen tot zo’n
ontluistering van de democratie en blijven geloven dat de westerse democratie, hoe onvolmaakt ook,
slechts kan vooruitgaan en zich vernieuwen dank zij ideeën en dus debatten , wat ook de confrontatie
van uiteenlopende overtuigingen veronderstelt.
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privé- of openbare financiering. De dichotomie die zo wordt geschapen, wordt door
deze laatste groep geïnterpreteerd als een vorm van hypocrisie.
Vanuit Europa wordt deze dichotomie gecontesteerd door sommigen die hierin een
mechanisme zien dat de facto de burgers - waaronder zich ook onderzoekers in de
openbare sector bevinden - berooft van de toegang tot financiering van
onderzoeksactiviteiten die overigens wettelijk aanvaard zijn. Tenslotte zijn deze
onderzoekers het slachtoffer van discriminatie, vergeleken met tot hun collega’s uit de
privé-sector, die zo beschikken over een monopolie op de betrokken research en dus
over eventuele octrooien en de daaruit voortvloeiende commerciële voordelen.
Wat dat betreft is het nuttig te melden dat sinds september 2001, het National
Institute of Health van Bethesda (NIH) een memorandum van goede
verstandhouding heeft opgesteld met de houders van octrooien van 64 embryonale
stamcellijnen. Dit om toegang tot deze lijnen te vergemakkelijken aan redelijke en
billijke voorwaarden, voor alle onderzoeksteams waarvan de niet commerciële
research gefinancierd wordt met federale fondsen47 48.
Sommige leden zijn van mening dat het omzeilen van de tegenstellingen door
dergelijke onderhandelde akkoorden over transfer van technologie49, tevens de vraag
ontwijkt betreffende de sociale, culturele en symbolische impact van deze
wetenschappelijke en financiële logica.
Nog in Europa geeft advies nr. 15 van de Europese Groep voor Ethiek50 juist aan dat
“het van cruciaal belang is om het onderzoek naar embryonale stamcellen (ES) juist in
die landen waar dat onderzoek is toegestaan, te plaatsen onder strikte openbare
controle van een centrale autoriteit […] . En dat men moet voorzien dat de toelatingen
die voor dit soort onderzoek gegeven worden, heel selectief zijn en gebaseerd zijn op
een onderzoek, geval per geval, waarbij men een maximale transparantie moet
verzekeren. Deze regel is van toepassing zowel bij onderzoek door de openbare sector
als bij onderzoek door de privé- sector.” Voegen we daar nog aan toe dat in Europa
het schisma tussen openbare fondsen en privé-fondsen duidelijk veel minder
voorkomt en moeilijker te verdedigen valt, rekening houdend met de Europese
tradities en de Europese waardeschalen.
Bepaalde leden stellen ook de vraag of het democratisch ideaal zich noodzakelijk
moet neerleggen bij het principe dat openbare fondsen slechts mogen worden gebruikt
voor die onderzoekingen waarvan het voorwerp die iedereen als moreel verantwoord
wordt beschouwd.
47

i.e. ‘Negotiated technology agreement’, zoals het memorandum van goede verstandhouding
onderhandeld tussen het National Institute of Health van Bethesda (NIH) met de octrooihouders van
de 64 cellijnen van embryonale stamcellen.
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Zerhouni E. Stem cell programs. Science 300, 911 (2003).
49
i.e. Negotiated technology transfer agreement and compulsory licensing schemes. JJ. Fins, M.
Schachter. Patently controversial : Markets, Moral, and the President’s proposal for embryonic stem
cell resarch. Kennedy Institute of Ethics journal. 2002 ; 12 : 265-278.
50
Advies nr. 15 van de Europese Groep voor Wetenschapsethiek en ethiek van de nieuwe
technologieën bij de Europese commissie (14 november 2000) ; op cit. p.14 (§2.6).
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Tenslotte wensen sommige leden er ook aan te herinneren dat in een democratische
samenleving, waarbij de solidariteit een fundamentele basiswaarde vormt, gezondheid
een openbaar goed is en niet een verbruiksgoed– dat men zich kan aanschaffen of niet.
In de optiek van deze waarden, dient de gelijkstelling van stamcellenlijnen aan een
grondstof, geregeld te worden met als enig perspectief dat men voldoet aan het feit dat
zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot dit publiek goed.
2.2.3. Wettelijke omkadering- Rechten van het individu - Economische weerslag
Een wettelijke omkadering van het type dat op 9 augustus 2001 werd voorgesteld in
de VS51 heeft echter aanleiding gegeven vanuit bepaalde milieus, om een aantal
ethische vragen te stellen. Mag men beslissingsvrijheid van de individuen in het
gedrang brengen, met name. de vrijheid van elk koppel om stamcellen, afkomstig van
het samensmelten van hun geslachtscellen, te schenken aan een
onderzoeksprogramma dat gefinancierd wordt met federale fondsen? En mag men op
het niveau van de samenleving vrij spel laten aan privé-laboratoria– en dus aan de
markt – voor het ontwikkelen van nieuwe stamcellijnen en tevens, paradoxaal genoeg,
de waarde verhogen van de octrooien [patents rights] over de 64 reeds bestaande
embryonale stamcellijnen (ontwikkeld in het privé-onderzoek52).
Deze nieuwe politiek veroordeelt immers het gebruik van federale fondsen voor de
productie en ontwikkeling van nieuwe stamcellijnen, maar laat de exploitatie toe van
de resultaten die gebaseerd zijn op het gebruik van cellijnen die ontwikkeld en
geproduceerd werden vooraleer deze politiek werd toegepast. Het paradoxaal resultaat
hiervan is dat het delicate evenwicht dat bekomen werd door de tijdelijke exclusiviteit
waarmee normaliter de wetgeving op octrooien (patents laws) gepaard gaat, in de war
wordt gestuurd. Het gevolg van deze politiek is dat de marktpositie van de 64
bestaande embryonale stamcellijnen door de huidige houders van hun respectieve
octrooien, versterkt wordt. Hierdoor vormt men een flessenhals op het niveau van de
toegang tot toekomstige federale financiering die door deze wetgeving wordt
toegestaan53.
Sommige wetenschappelijke milieus betreuren eveneens het dwingend karakter van
deze politiek, om twee redenen. Vooreerst bestendigt deze politiek het tekort aan
genetische diversiteit van de thans beschikbare cellijnen54. En ten tweede is deze
politiek eigenlijk in contradictie met het beleid van de regering Bush, die zogezegd de
mening van een deel van het electoraat respecteert, de mening van hen namelijk die
beweren dat de embryo’s die tot deze cellijnen aanleiding hebben gegeven, een
speciale morele status hebben die tegen elke commerciële of andere uitbating moet
worden beschermd. Immers, door het reduceren van deze 64 stamcellijnen tot
‘grondstof’55 die exclusief op de markt verkrijgbaar is, maken deze embryo’s
uiteindelijk toch het voorwerp uit van een commercieel opbod.
51

G.W. Bush. Address of President George W. Bush on Federal financing for Research with
Embryonic Stem Cells. 2001b. White House Fact Sheet. Disponible à :
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/08/20010810.html.
52
« As a result of private research, more than 60 genetically diverse stem cell lines already exist. I have
concluded that we should allow federal funds to be used for research on the existing stem cell lines
where the life and death decision has already been made ». 2001b. White House Fact Sheet. Op.cit.
53
JJ. Fins, M. Schachter. Patently controversial : Markets, Moral, and the President’s proposal for
embryonic stem cell resarch. Kennedy Institute of Ethics journal. 2002 ; 12 : 265-278.
54
Kennedy D. Stem cells: stillhere, stillwaiting. Science 300, 865 (2003).
55
“commodifying stem cells”

Definitieve versie

37

Dit compromis is bovendien in contradictie met de interne logica van het economisch
liberalisme.
2.2.4. Vrijstelling van octrooirecht en van het recht op academisch onderzoek
In Europa zijn diagnostische, therapeutische en heelkundige methoden over het
algemeen uitgesloten van octrooien. Deze vrijstelling is erop gericht het uitwisselen
van kennis te beschermen en de noodzakelijk evoluerende kennis in de biomedische
wetenschappen te vrijwaren en dit in het voordeel van de patiënten. Deze uitzondering
behelst niet de geneesmiddelen of de medische uitrusting. Nochtans bestaat er
traditioneel in Europa een bijkomende uitzondering: de vrijstelling voor academisch
onderzoek. Hoewel dit vaak wordt vermeld in de nationale wetgevingen, wordt deze
vrijstelling beetje bij beetje in het gedrang gebracht door de zich opdringende
financiële belangen. Het doel ervan is nochtans lovenswaardig omdat aldus aan de
onderzoekers wordt toegestaan onderzoek te verrichten zonder licentierechten te
moeten betalen aan de uitvinder, indien dit onderzoek geen commercieel doel heeft.
Uiteraard is het opnieuw bij het definiëren van wat « commercieel correct » is dat de
voorwaarden geschapen worden voor toepassing van het principe van de dubbele
standaard of voor het ontwikkelen van hypocriete houdingen in de clandestiniteit van
bepaalde laboratoria.. De Amerikaanse wetgeving is duidelijker op dit vlak: men
maakt hier geen enkele uitzondering voor het academisch onderzoek. Bovendien
voorziet het Amerikaans recht ook geen uitzonderingen voor diagnostische,
therapeutische of heelkundige methoden.
Maar naast deze vrijstelling, waarvan de academische onderzoekers zouden moeten
blijven genieten in een nog grotere transparantie, is het belangrijk dat de octrooien die
betrekking hebben op stamcellijnen niet te breed of exhaustief zijn. Want als dit het
geval zou zijn, zou dit een monopolistisch obstakel vormen voor fundamenteel
onderzoek en voor vernieuwing op gebied van klinische toepassingen; en dus tevens
voor het verbeteren van de kwaliteit, de doelmatigheid en efficiëntie van de
gezondheidszorg.
2.2.5. De octrooieerbaarheid en het dilemma van de openbare/privé financiering van
de biomedische research
Zelfs als men geen rekening houdt met het feit dat velen vinden dat menselijke
stamcellen een bijzonder statuut hebben in vergelijking met andere chemische of
biologische materialen, dient men toch te erkennen dat het dilemma van de
openbare/privé financiering niet exclusief eigen is aan research naar stamcellen. Het
belangrijkste deel het farmacologisch onderzoek gebeurt in de privé-sector waar
octrooieerbaarheid van innovaties de regel is. Het octrooirecht is erop gericht om
technologische innovatie en verspreiding van resultaten te promoten en dus om de
investeringen die hiervoor nodig zijn, te stimuleren. Dat kan voor de mogelijke
gebruikers56 leiden tot een stijging van de kosten van eventuele vernieuwingen
afkomstig uit onderzoek onder octrooi. Niettemin blijft het zo dat, zonder belangrijke
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Brengen we hierover in herinnering dat de behandelingen voor AIDS bijna allemaal producten zijn
die afkomstig zijn uit de privé research en onder octrooi staan. Met als rechtstreeks gevolg dat door
hun prijs ze niet toegankelijk zijn voor de overgrote meerderheid van de patiënten en dit vooral in de
minder begoede gebieden van onze aardbol. En voor wat de eventuele ontdekking van een vaccin
betreft, wat zal daar mee gebeuren ? Terwijl een vaccin juist thuis hoort in een domein waar het
begrip openbaar nut zijn volledige betekenis krijgt
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en regelmatige financiering, de het onderzoek het risico loopt om te vertragen of zelfs
onderbroken te worden en dit met nadelige gevolgen voor de patiënten, die immers
alle belang hebben bij de therapeutische vernieuwingen.
Het dilemma voor de wetgever kan dan ook samengevat worden als volgt: laten we de
concurrentie spelen of verbieden we volledig de octrooieerbaarheid van ‘het leven’ in
het algemeen en van stamcellen in het bijzonder ? Dit ethisch dilemma is in de
klassieke farmacologie al goed gekend.
De logica die ons leidt tot een verbod op het verlenen van een octrooi aan het
‘levende’, zonder alternatieve openbare middelen te voorzien, zou neerkomen op het
beletten van de mogelijkheid op het ontwikkelen van efficiënte diagnostische of
therapeutische strategieën. De logica anderzijds die ons leidt tot het laten spelen van
de concurrentie in de biomedische wereld leidt ook niet tot onverdeeld gunstige
resultaten57. Men kan er immers niet omheen een duidelijke politieke keuze te maken.
Ofwel beslist men met openbare middelen een onderzoeksstructuur op het getouw te
zetten en een industriële productie van de therapeutische vondsten die eruit
voortkomen, waarvoor men de nodige financiële middelen moet voorzien (die de
markt moeten vervangen); ofwel laat men in een eerste fase de privé-sector de risico’s
nemen van een onderzoek - waarvan de resultaten steeds een onvoorspelbaar karakter
hebben (op therapeutisch en financieel gebied) - om dan in een tweede fase een
uitgestelde investering te doen waarbij men moet betalen voor de in de eerste fase met
gunstig gevolg ontwikkelde therapeutische toepassingen.
Dit dilemma komt neer op een ambivalentie – in de betekenis van iets dat zich onder
twee vormen aanbiedt, zonder dat er daarom noodzakelijk een tegenstelling of
ambiguïteit bestaat. Want er zijn voor- en nadelen verbonden aan beide logica’s en
aan de twee politieke opinies. Deze ambivalentie maakt de taak van de wetgever niet
gemakkelijker maar wijst toch op de noodzaak om het probleem te benaderen met
openheid van geest, met onderscheidingsvermogen, met flexibiliteit en transparantie
bij het maken van de keuzen die richtinggevend zijn voor het leven in gemeenschap
en het zoeken naar het algemeen welzijn.
En op dit ogenblik is de taak van de wetgever nog wat complexer geworden: het
beeld van een economie die geregeerd wordt door de “natuurlijke” wetten van de
markt, zelfregulerend en in staat om tegemoet te komen aan alle sociale noden – met
inbegrip van de noden van de gezondheidszorg- heeft wat van zijn glans verloren. Een
economisch liberalisme dat te ver wordt doorgedreven, vormt een bedreiging voor de
fundamentele vrijheden en komt niet meer tegemoet aan de basisbehoeften of aan de
verwachtingen van de mensen, die volgens dit economisch liberalisme juist als
rationele actoren werden gekarakteriseerd. De excessen zijn namelijk eigen aan de
aard zelf van het economisch liberalisme. Zoals trouwens het geval is in elk systeem
waar de verantwoordelijkheid van mensen kan schuil gaan achter die van structuren .
De markt en de rechtsregels vormen de beide kanten van een medaille van het
systeem en zijn dus niet van elkaar los te koppelen. Als de ene steeds sneller op dreef
komt, dan zal de andere die inhalen (of zou dit idealiter moeten doen)58.
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De concurrentie betekent de « onzichtbare hand van de markt » volgens de formule van Adam Smith
die opnieuw een ongelooflijke bekendheid geniet, ook al werd ze maar één keer vermeld in zijn boek
dat in q 1776 gepubliceerd werd: Onderzoek naar de aard en de oorzaken van de rijkdom van naties.
58
Cfr. X. Greffe. La nouvelle main invisible ? Le Monde. 10 december 2002, passim.
A.Minc. Capitalisme : l’esprit contre l’éthique. Le Monde. 24 augustus2, passim.
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Samenvattend is de kwestie van de octrooieerbaarheid van de stamcellen één van de
elementen onder vele andere, van het dilemma tussen openbare en/of privé
financiering van biomedische research en van de uiteindelijke commercialisering van
de resultaten en producten. Dit dilemma is ver van opgelost want in ons
verzorgingssysteem is het winstmotief (en dus het motief van de markt) zonder
morele richtlijnen blind. Daarentegen leidt de morele inspiratie (of het belangenvrij
altruïsme) zonder financiële ondersteuning tot het failliet van het systeem.
Het komt de politieke overheid toe het evenwicht tussen deze twee tendensen te
bewaren.
De basis van het dilemma bestaat erin dat er geen algemeen aanvaarde definitie is van
wat een “rechtvaardige winst” is in de gezondheidszorg59. Een pragmatisch
financieringsmodel voor de biomedische research waarbij het liberalisme kan
samengaan met een beheer gekenmerkt door solidariteit op lange termijn, moet nog
worden uitgevonden.
In dit verband is het nuttig te vermelden dat de Europese Commissie in mei 2003 een
‘Livre Vert60 gepubliceerd heeft over de diensten van algemeen belang61, waarin
onder andere de vraag gesteld wordt naar de rol van de overheid in een
markteconomie: die moet tegelijk zorg dragen voor het goed functioneren van de
markt en voor het openbaar belang. “De markt garandeert normaal een optimale
verdeling van de hulpbronnen ten voordelen van het geheel van de maatschappij.
Niettemin zijn sommige diensten van openbaar belang niet volledig tevreden over de
werking van de markten alleen, omdat de marktprijzen te hoog zijn voor de
verbruikers met een geringe koopkracht of omdat de kost van het verschaffen van
deze diensten niet gedekt kan worden door de marktprijzen. Daarom heeft de overheid
altijd als voornaamste verantwoordelijkheid gehad erover te waken dat de collectieve
kwalitatieve basisbehoeften bevredigd worden en dat de diensten van openbaar belang
gevrijwaard worden wanneer de marktmechanismen daar niet in slagen. Ook vandaag
nog is deze verantwoordelijkheid van kapitaal belang62”.

A. Smith. Théorie des sentiments moraux. PUF, 1999, passim.
M. Weber. L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Plon, 1964, passim.
59
HT. Engelhardt. Morality for the Medical-Industrial complex. A code of Ethics for the mass
marketing of health care. N Engl J Med 1988; 319:1086-9. en cfr Brieven aan de uitgever N Engl J
Med 1989; 320:1082-4.
60
Livre Vert sur les services d’intérêt général, présenté par la Commission des Communautés
européennes, Bruxelles 21.5.2003, COM (2003) 270.
61
De uitdrukking « diensten van algemeen belang » heeft betrekking op de « commerciële en nietcommerciële diensten die de overheid beschouwt als van algemeen belang en aan de verplichtingen
van een openbare dienst onderwerpen.. Livre Vert, Op.cit., p.7.
62
Livre Vert, Op.cit., p.8.
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3. De billijke verdeling van de middelen
De billijke verdeling van de middelen in een gezondheidszorgsysteem dat gebaseerd
is op solidariteit in een democratische gemeenschap, veronderstelt vanwege de
overheid dat ze matiging oplegt aan de eventuele wensen van de onderzoekers - die
soms uitvinder-octrooihouder - zijn geworden. Maar ook dient ze dit te doen voor de
eisen van de privé - en openbare geldschieters, voor de sociale en privéverzekeringsorganismen en voor de verschillende actoren binnen het
gezondheidszorgsysteem. Deze verschillende actoren kunnen zich inderdaad niet
ontdoen van de ethische normen die voortvloeien uit de sociale betekenis van hun
activiteiten. Anders gezegd, men moet specifiek de gevolgen evalueren die de
octrooien hebben op het voortzetten van het onderzoek naar stamcellen en op de
toegang tot de gezondheidzorg. En meer bepaald vanuit het oogpunt van een billijke
toegang tot nieuwe therapeutische en diagnostische methoden die eruit voortvloeien,
wanneer men bedenkt dat de investeringskosten hoog liggen.
Indien het onderzoek naar stamcellen zou leiden tot nieuwe therapieën die een
klinisch alternatief bieden voor orgaandonatie, mag daarmee niet gepaard gaan dat
door gebrek aan de gave des onderscheids men ertoe komt het chronisch tekort aan
beschikbare organen voor transplantatie te vervangen door grendels die te wijten zijn
aan de octrooiwetgeving en intellectuele eigendomsrechten. De ethische aspecten van
het octrooieren van uitvindingen in verband met menselijke stamcellen, hebben dus
niet alleen betrekking op voorzichtigheid in verband met de fysiopathologische en
medische gevolgen op lange termijn, maar nopen ook tot omzichtigheid vanwege de
eventuele juridische en commerciële gevolgen.
Complementaire, onafhankelijke ethische evaluatie zou op geïntegreerde wijze
moeten deel gaan uitmaken van het onderzoeksproces van de nationale octrooiinstellingen of van de Europese inrichtingen zoals het Europees Bureau voor
Octrooien (EBP).
4. Het commercialiseren van eicellen
De leden van het comité zijn unaniem in hun afwijzing van elke commercialisering
van eicellen, dus van elke aankoop van eicellen bij vrouwen.
Sommige leden veroordelen het verhandelen van lichaamsmateriaal omdat dit gezien
wordt als een aantasting van de waardigheid van de persoon, die men immers niet als
louter middel mag beschouwen.
Voor andere leden is die afwijzing vooral gebaseerd op de gevolgen die samenhangen
met de maatschappelijk aanvaarding van lichaamsmateriaal als koopwaar. Indien een
individuele persoon het recht krijgt om zijn of haar lichaamsdelen en/of
lichaamsmateriaal te verkopen, dan impliceert dit een maatschappelijke erkenning van
het karakter van commercialiseerbaarheid. Door deze erkenning van het lichaam als
koopwaar zouden de laatste barrières zouden worden neergehaald die beletten dat een
persoon ertoe gedwongen kan worden om zijn of haar lichaamsdelen en/of
lichaamsmateriaal te verkopen, bv. om gemaakte schulden af te betalen. Bovendien
impliceert de erkenning van het lichaam als koopwaar dat opnieuw een toenemend
deel van de interpersoonlijke relaties in onze maatschappij zou worden ondergebracht
in het domein van de markt,. Dit leidt tot een verdere verarming en uniformisering
van het maatschappelijk leven.

Definitieve versie

41

5. De rechten van de donoren
5.1. De bescherming van de donoren van stamcellen
Advies nr. 16 van de Europese Groep voor Ethiek63 vermeldt dat « wanneer
stamcellen die het voorwerp uitmaakten van een donorschap, tot het aanvragen van
een octrooi leiden, de donor over deze mogelijkheid dient geïnformeerd te worden en
het mogelijke gebruik van zijn cellen kan weigeren. Met uitzondering van een
rechtvaardige compensatie, mag de donor geen enkele betaling ontvangen waardoor
het principe van niet commercialisering van het menselijk lichaam kan geschonden
worden. Deze ethische eisen zouden, zoveel mogelijk, eveneens van toepassing
moeten zijn op geïmporteerde menselijke stamcellen ». De relatie die ontstaat door het
donorschap van stamcellen, zoals dit van organen of bloed, heeft betrekking op de
waarden van respect en altruïsme.
Sommige leden wijzen nochtans op de anomalie die bestaat in het feit dat enerzijds de
donor zijn stamcellen zonder vergoeding afstaat, maar anderzijds de houder van een
octrooi gebaseerd op deze stamcellen, daarop wel winst kan maken.
Trouwens, wegens de talrijke onbekende factoren dringt zich
traceerbaarheid van de stamcellijnen op en dit zowel
voorzichtigheidsredenen op vlak van de volksgezondheid als
waakzaamheid met betrekking tot potentiële mercantilistische
ontsporingen64, 65.

een volledige
omwille van
omwille van
commerciële

5.2. De bescherming van de eiceldonoren
We hebben het gehad over het nog hypothetische maar op termijn mogelijke belang
van technieken van kerntransfer. Die wordt nog gekenmerkt door een groot
percentage mislukkingen en de productie van embryonale stamcellijnen via
kerntransfer kan de vraag naar eicellen voor research nog aanzienlijk doen toenemen,
meer dan er op dit ogenblik geproduceerd worden door eierstokstimulatie in het kader
van IVF. Een specifiek ethisch probleem stelt zich door het feit dat men over zeer veel
menselijke eicellen moet beschikken voor de verschillende onderzoekspistes, terwijl
het percentage succesvolle resultaten in deze onderzoeken laag ligt. In deze
omstandigheden bestaat er een waardenconflict tussen enerzijds het belang van
therapeutische perspectieven (nog veraf en relatief hypothetisch) van de celtherapie en
anderzijds de risico’s voor de vrouw - een noodzakelijke bron voor eicellen - die
onderworpen wordt aan de nevenwerkingen van ovariële stimulatie Dit ethisch
probleem is niet vreemd aan de ethische vragen die men stelt over de experimenten op
gezonde vrijwilligers waaraan het Comité een volgend advies zal wijden.
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Het advies nr. 16 van de Europese Groep voor Ethiek (7 mei 2002). Op. cit., p.20.
Marcel Hénaff. Le prix de la vérité. Le don, l’argent, la philosophie. Paris, Le Seuil, 2002.p.317.
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De zin moet geïnterpreteerd worden voor wat ze voor staat, t.t.z. een boodschap van voorzichtigheid
en niet als een amalgaam tussen commercialisatie en risico voor de volksgezondheid. De leden van
het comité herinneren zich het schandaal van het besmet bloed. Dit was typisch een schandaal dat
gerelateerd was aan dysfunctioneren van het systeem van de openbare gezondheidszorg in een
domein dat gebaseerd is op vrijwillige donatie. Dit dysfunctioneren was dramatisch in zijn gevolgen
en kon misschien vermeden worden in een privé systeem dat echter wel de meerkost van de
veiligheid van de volksgezondheid zou doorgerekend hebben in de facturen aan de gebruikers. Dit is
nog maar eens een voorbeeld van de ambivalentie die we signaleerden in punt 2.2.5.
64
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We herinneren hierbij aan het artikel 4 §2. van de wet van 11 mei 2003 over
onderzoek op in vitro embryo’s waarin vermeld staat dat « de stimulatie van eicellen
[sic]66 toegestaan is indien de betrokken vrouw meerderjarig is, haar geïnformeerde
toestemming schriftelijk geeft en indien de stimulatie wetenschappelijk verantwoord
is. Het onderzoek op embryo’s die hieruit voortkomen, moet de regels volgen die
worden gedefinieerd in de voorliggende wet ».
Voor bepaalde leden stelt dit een dubbel probleem: hoe op transparante manier het
autonomieprincipe van de betrokken vrouw respecteren om de eicellen te verkrijgen
voor onderzoeksdoeleinden? Hoe de balans maken tussen enerzijds het reële risico
voor de vrouw die een hormonale stimulatie ondergaat (eventueel herhaald) en
anderzijds het mogelijke voordeel voor de vooruitgang van de biomedische
wetenschap? Dit waardenconflict kan nog versterkt worden door het feit dat in het
uitgebreide onderzoeksveld naar stamcellen, het gebruik van embryonale stamcellen
mogelijk voordeel kan bieden boven foetale of volwassen stamcellen.
Andere leden menen dat men mogelijke misbruiken kan voorkomen en de rechten van
de vrouw respecteren door de rechtstreekse en onrechtstreekse betaling voor eicellen
te verbieden. Zij wijzen met klem op de verantwoordelijkheid van de onderzoekers en
de protocolverantwoordelijken van de experimenten . Zij dienen de oorsprong na te
gaan van de eicellen die ze in hun onderzoek gebruiken. Zij herinneren eraan dat de
bescherming van de onderzoekssubjecten de voornaamste taak is van de plaatselijke
ethische comité’s.
In dezelfde zin dient de overheid een systeem van « traceerbaarheid » van de eicellen
op te zetten dat de anonimiteit van de donoren beschermt maar toch toelaat die
eventuele “distributiekanalen” te detecteren die aanleiding zouden kunnen geven tot
een echte uitbuiting van de donoren.
Het is nuttig hier in herinnering te brengen (cf. Hoofdstuk 1. §3.g) dat recent
onderzoek lijkt aan te tonen67 dat sommige embryonale stamcellen - mannelijke of
vrouwelijke - van zoogdieren (in casu, muizen) in staat zijn zich te differentiëren tot
eicellen. Indien deze resultaten bevestigd worden en overdraagbaar zijn naar het
menselijk vlak, zouden ze aan de biologen de mogelijkheid bieden via stamcellen een
groot aantal eicellen te bekomen voor het onderzoek, zonder een beroep te moeten
doen op eiceldonoren.
6. Geheimhouding in biomedisch onderzoek
Zoals reeds eerder gezegd, bevordert de rol van de privé-financiering en het tekort aan
openbare subsidiëring beetje bij beetje de greep van de markt op grote delen van het
onderzoek. Dat zou zich ook kunnen voordoen bij het onderzoek op stamcellen, net
als dit het geval is voor andere biomedische, wetenschappelijke domeinen.
Ook al moeten we de markt niet fundamenteel slecht noemen, toch is het is een beetje
naïef te beweren dat die steeds zichzelf zal regelen en in evenwicht brengen ten
voordele van het grootste aantal mensen. Daarnaast moeten we opmerken dat, ook al
66
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De formulering « stimulatie van eicellen» zou moeten vervangen worden door « ovariële stimulatie».
Hübner K. et al. Derivation of oocytes from mouse embryonic stem cells. Science 300 on line
gepubliceerd op 1 mei 2003 (Science Express Reports 1084238).

Definitieve versie

43

wordt het wetenschappelijk onderzoek meestal gedreven door nieuwsgierigheid en
een reëel verlangen om te begrijpen, het medisch onderzoek toch een bijkomende en
specifieke dimensie kent. Voor de arts die dagelijks geconfronteerd wordt met
patiënten die aan bepaalde pathologieën lijden die hij niet adequaat kan behandelen,
en voor de wetenschapper die ervoor gekozen heeft om deze aandoeningen te
bestuderen, dient onderzoek meer te betekenen dan een intellectueel avontuur. Dat
onderzoek moet sociaal gesitueerd te blijven. Het dient rekening te houden, onder
andere, met de principes van respect voor de menselijke waardigheid en van
proportionaliteit. Het moet met omzichtigheid te werk gaan en de deugd van wijsheid
in acht nemen.
Of dit onderzoek nu uitgevoerd wordt op basis van openbare fondsen of privéfinanciering, elke onderzoeker en elke verantwoordelijke voor het
onderzoeksprogramma, moeten hun bijdrage leveren tot het algemeen welzijn door
het laten aangroeien van de menselijke kennis met het oog op het reduceren van het
menselijk lijden. Men moet de voordelen ervan dus billijk verdelen door alle
resultaten, positieve en negatieve, toegankelijk te maken.
Bepaalde leden verdedigen het standpunt dat de octrooieerbaarheid de beste manier is
om de praktijk van geheimhouding in de biomedische research te vermijden,
aangezien het nemen van een octrooi in principe de onderzoeker verplicht om zijn
producten of procédés afkomstig van de uitvinding openbaar te maken. Het zou juist
de afwezigheid van een octrooi bij een mogelijke commercialisatie zijn die zou leiden
tot praktijken van geheimhouding.
Andere leden zijn minder optimistisch over het daadwerkelijk functioneren van de
markt en over de doeltreffendheid van zijn vermogen tot autoregulatie. Zij brengen
een studie van 1996 in herinnering waarin wordt aangetoond dat die industriële
bedrijven die een partnerschap hadden ontwikkeld met academische instellingen in
het domein van de biomedische research, vaak in hun contracten stipuleerden dat het
geheim met betrekking tot de onderzoeksresultaten langer kan behouden blijven dan
de tijd die nodig is om een octrooi te bekomen68.
Idealiter zou de wetgeving op de octrooien moeten toelaten dat innovaties en nieuwe
technieken gedeeld worden en dat toch de commerciële rechten en de rechten in
verband met de intellectuele eigendom van de onderzoekers en/of van de industriële
bedrijven die ze ontwikkeld hebben, beschermd worden. En dit onafhankelijk van het
feit of ze al dan niet aan de openbaarheid werden prijsgegeven. Het ziet ernaar uit dat
de actuele praktijk minder bekritiseerbaar zou zijn indien de wetenschappers op een
meer systematische manier informatie zouden uitwisselen. De informatie wordt
immers vaak als vertrouwelijk behandeld omwille van carrièredoelen en/of of door het
ondertekenen van een contract, dat de uitwisseling van informatie over de resultaten
van een onderzoeksprogramma beperkt69.
Samenvattend dient het geheimhouden van onderzoeksresultaten op stamcellen, zoals
op andere domeinen, ontmoedigd te worden door de overheid en/of door de Europese
68

Blumenthal D, Causino N, Campbell E, Seashore K. Relationships between academic institutions
and industry in the life sciences – An industry survey. New Engl J Med 1996; 334: 368-373.
69
Rosenberg, SA. Secrecy in medical research? (Sounding Board). New Engl. J. Med. 1996; 334: 392394.
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instanties. En dit des te meer wanneer deze instellingen aan de bron liggen van de
financiering van het onderzoek dat geleid heeft tot de betrokken resultaten en tot het
eventuele octrooieren ervan.
Wanneer het gaat om de gezondheid, mogen ontdekkingen op het gebied van de
stamcellen, niet uitsluitend privé-winsten tot stand brengen, ongeacht het feit of ze al
dan niet door openbare of privé fondsen mogelijk gemaakt werden.
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8. Therapeutisch kloneren
Sommige leden blijven denken dat technisch gezien therapeutisch kloneren zal leiden
tot reproductief kloneren bij de mens. En dit laatste is tot op heden strijdig met
verschillende resoluties van het Europese parlement 70, met artikel 6 van de reeds
vermelde Belgische wet van 11 mei 2003 en met het advies nr 9 van de Europese
Groep voor Ethiek van 28 mei 199771.
Volgens andere leden houdt het argument dat therapeutisch kloneren de deur zou
openen voor reproductief kloneren, maar moeilijk stand. Het is niet omdat er een
grens bestaat die men niet mag overschrijden, dat die onafwendbaar overschreden zal
worden. Het is niet omdat er steeds een marginale groep van onverantwoordelijke
mensen zal bestaan dat een verantwoordelijke onderzoeker zijn werkingsveld
preventief beperkt dient te zien worden door strikt vastgelegde wettelijke
belemmeringen.
Voor hen houdt het argument van de glibberige helling (slippery slope) ook geen
stand want het overgaan van therapeutisch kloneren naar reproductief kloneren heeft
voor hen niets toevallig of accidenteel. Dit vereist immers een georganiseerde en
financieel ondersteunde voorbedachtheid. En wat nog meer is, de criteria voor succes
of mislukking zijn totaal verschillend in de twee gevallen. Voor reproductief kloneren
is het criterium voor succes het doen geboren worden van een kind met een genoom
dat nagenoeg identiek is aan dit van de donor van de kern (dus aan de donor van het
genetisch patrimonium). Het criterium voor succes bij therapeutisch kloneren ligt in
het verkrijgen van cellen met de verwachte therapeutische eigenschappen, zonder de
immunologische hinderpalen.
Het zogenaamde therapeutische kloneren behoort tot het werkterrein van zij die zich
als horizon stellen nieuwe therapieën te ontwikkelen die in gelijke mate beschikbaar
zouden zijn voor zoveel mogelijk mensen. Blijft slechts dat deze horizon dient te
worden afgebakend door wettelijke voorzorgsmaatregelen. Die moeten overigens
kunnen evolueren, rekening houdend met de snelle wetenschappelijk-technologische
ontwikkelingen in dit domein72.

70

Resoluties van het Europees Parlement A2-327/88 van 16 maart 1989, B3-1519/93 van 28 october
1993 en B4-0209 van 12 maart 1997.
71
Punt 2.6 (pagina 8) van het advies nr9 van de Groupe européen d’éthique van 28 mei 1997 : « …elke
poging om een menselijk wezen te laten geboren worden dat genetisch identieke is door kerntransfer
uit een cel van een volwassen mens of een kind (“reproductief klonen”) dient verboden te worden. ».
72
Israël was één van de eerste landen dat zichzelf een wet schonk (1998) waarbij therapeutisch
kloneren werd verboden maar waarin kloneren zonder implantatie in de uterus niet begrepen werd.
Een soortgelijke situatie bestaat in het Verenigd Koninkrijk ofschoon een resolutie van de Europese
Unie (1998) nog steeds het therapeutisch kloneren verbiedt.
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Hoofdstuk IV. Besluiten en aanbevelingen
De vraag naar de noodzaak en de aanvaardbaarheid van het gebruik van embryonale
stamcellen voor therapeutische doeleinden (therapeutisch kloneren) en de
alternatieven die ter beschikking staan voor het gebruik van deze cellen vormde het
onderwerp van dit advies.
Het Comité heeft echter besloten zijn reflectie uit te breiden tot de hele problematiek,
en dus tot het gebruik van alle types van stamcellen.
1.
Kwaliteitsresearch impliceert vrijheid van onderzoek. Men stelt een werkhypothese
op wanneer die compatibel is met een conceptuele constructie die men zal moeten
confronteren met de ervaring om zijn geldigheid te toetsen. Deze weerlegbaarheid,
die een wezenlijk kenmerk uitmaakt van elke wetenschappelijke theorie, vormt het
onderzoeksproces om tot een soort permanente evolutie. Kwalitatief hoogstaand
onderzoek impliceert ook dat het toepassingsveld niet te eng is, zodat men zich niet de
mogelijkheid ontzegt om door toeval vooruitgang te boeken: “Le hasard ne souriant
qu’aux esprits préparés” (Pasteur).
Het is inderdaad vaak onmogelijk om vooraf de resultaten van fundamenteel
onderzoek of het belang ervan voor klinische toepassing te voorspellen. Zonder meer
bepaalde onderzoekspistes verbieden, bv. op het gebied van de mechanismen van
fysiologische of pathologische processen, zou erop neerkomen te beslissen dat alleen
empirisch onderzoek binnen een beperkt gebied toelaatbaar is.
Het onderzoek naar stamcellen vormt een geheel dat men niet hermetisch kan
onderverdelen volgens de vakjes: volwassen, foetale of embryonale stamcellen. Ook
al is het potentieel voor fundamenteel en klinisch onderzoek veelbelovend, toch is het
nog te vroeg om dit te kwantificeren of te kwalificeren. Het is dus ook te vroeg om
onderzoekers één of andere onderzoekspiste te ontzeggen. Recente vooruitgang neigt
er overigens toe aan te tonen dat onderzoek tot gevolg zou kunnen hebben dat
bepaalde filosofische controverses, morele blokkades of dogmatische verboden niet
wordt omzeild, maar zonder voorwerp worden (Cf. Hoofdstuk I, 3.g.).
2.
De potentialiteiten van stamcellen in het algemeen en het feit dat het nu niet mogelijk
is de respectieve verdiensten van de stamcellen van verschillende herkomst in te
schatten, brengen het comité ertoe te adviseren dat dit onderzoek - in al zijn
verschillende aspecten - als onmisbaar moet worden beschouwd en dat het meer
subsidiering verdient uitgaande van openbare fondsen.
Het Comité dringt erop aan dat België moet pogen een bredere financiering van deze
onderzoeksdomeinen te bekomen en een betere toegang van de onderzoekers van de
openbare sector tot de Europese kredieten.
In een domein waarin evolutie en vooruitgang aan een snel, zelfs exponentieel ritme
onderhevig zijn, zou de federale evaluatiecommissie voorzien in de wet van 11 mei
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2003 over het onderzoek op embryo’s in vitro een coördinatie mogelijk moeten
maken van het geheel van de onderzoekingen op dit terrein, voor zover er voldoende
middelen worden aan toegekend.
3.
In de mate waarin men de verschillende onderzoekspisten over de drie types van
stamcellen dient aan te moedigen door ze deel te laten hebben aan specifieke nationale
en Europese financiering, moet men ze ook aan gemeenschappelijke criteria
onderwerpen op het gebied van validatie en van ruime verspreiding van de bekomen
resultaten. Immers, het geheim houden van onderzoeksresultaten toepasbaar in de
menselijke kliniek, om redenen van intellectuele of commerciële competitie, is niet te
verdedigen en voegt aan een waardenconflict nog een belangenconflict toe, want er
bestaat een ethisch bezwaar tegen de praktijk van het geheim in het biomedisch
onderzoek.
Men kan zich moeilijk inbeelden dat de ‘verplichtingen’ van de onderzoeker/uitvinder
–octrooihouder of van de onderzoeker-ondernemer geen effect zouden hebben op hun
wetenschapspraktijk. Wanneer, in het slechtste geval, de richting van de experimenten
en de voorstelling van de resultaten alleen verlopen volgens de wetten van de
commerciële strategie, kunnen ze soms de grenzen van de wetenschappelijke
eerlijkheid kunnen te buiten gaan.
Men kan niet bewust buiten beschouwing laten dat het biomedisch onderzoek als
praktijk (uitvoeren van experimenten, formuleren van hypothesen en resultaten) niet
hetzelfde is voor het verwerven van een octrooi of voor een wetenschappelijke
publicatie: het eerste gebeurt ten dele in het geheim, het tweede brengt onmiddellijk
de bekomen resultaten ter kennis van de wetenschappelijke gemeenschap.
Wetenschap kan niet goed om met zekerheden of met geheim. De onderzoekers
moeten voortdurend hun resultaten kunnen confronteren met die van hun collega’s,
via publicaties en samenwerking onder laboratoria.
Kortom, de overheid en/of de Europese instanties zouden de praktijk van het geheim
met betrekking tot het onderzoek over stamcellen moeten ontmoedigen. En dat des te
meer wanneer zij aan de basis liggen van de financiering . Wanneer het gezondheid
betreft mogen ontdekkingen op het gebied van stamcellen niet alleen tot privé winsten
leiden, ongeacht het feit of ze door openbare of privé financiering werden mogelijk
gemaakt.
4.
Wetenschappelijk onderzoek wordt meestal gestimuleerd door nieuwsgierigheid en
door een echte wens om te begrijpen. Maar toch vertoont biomedisch onderzoek een
bijkomende en specifieke dimensie. Voor de arts die dagelijks geconfronteerd wordt
met patiënten die aan bepaalde pathologieën lijden en die niet adequaat behandeld
kunnen worden, en voor de wetenschapper die ervoor gekozen heeft om deze
aandoeningen te bestuderen, dient onderzoek meer te betekenen dan een intellectueel
avontuur. Dit onderzoek dient sociaal gesitueerd te blijven. Daarom dient het rekening
te houden, onder andere, met het principe van respect voor de menselijke waardigheid
en met het principe van de proportionaliteit. (evenwicht tussen de risico’s voor de
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betrokkenen en de voordelen die men van het onderzoek verwacht).
Of dit onderzoek nu uitgevoerd wordt op basis van openbare fondsen of privéfinanciering, het heeft tot doel de aangroei van de kennis met het oog op het reduceren
van menselijk lijden. De voordelen ervan moeten dus gedeeld worden door alle
resultaten - positieve en negatieve - toegankelijk te maken.
5.
Sommige leden vinden het noodzakelijk dat dierproeven, met name het onderzoek op
embryo’s van primaten, systematisch voorrang krijgen op alle onderzoek bij de mens.
We moeten nochtans opmerken dat de techniek van nucleaire transfer voor het
voortbrengen van embryonale stamcellen bij de primaat, waarschijnlijk niet
doeltreffend is73.
Andere leden vinden dat het onderzoek op embryonale stamcellen vertrekkend van
overtallige embryo’s onmiddellijk kan beginnen omdat dit zou toelaten tijd te winnen
in het onderzoek naar nieuwe therapieën. Het voortzetten van het invriezen van deze
embryo’s, die hoe dan ook zouden vernietigd worden, geeft overigens geen blijk van
meer respect ervoor dan hun gebruik voor het onderzoek.
6.
Navelstrengbloed (uit de navelstreng of de placenta) is één van de mogelijke bronnen
voor stamcellen. Deze cellen zouden het voordeel bieden dat ze beter verdragen
worden op immunologisch vlak. Rekening houdend met het feit dat navelstrengbloed
niet beschikbaar is tenzij op het moment van een geboorte, kan het gebruik van deze
stamcellen op therapeutisch vlak slechts overwogen worden wanneer dit bloed
bewaard wordt in een “navelstrengbloedbank”.
Omwille van een billijke verdeling van de middelen – natuurlijk beperkt – in de
gezondheidszorg moet de overheid erover nadenken of het samenstellen van openbare
banken met een essentieel allogene bestemming en/of het inrichten van privé banken
voor een strikt autoloog gebruik.al dan niet een dringende noodzaak is.
Het Comité vindt dat, vooraleer een ethisch oordeel over deze twee types van
bloedbanken uit te spreken, een op lange termijn betrouwbaar antwoord te geven op
de volgende vraag: staat het vast dat het navelstrengbloed van een individu geen
bijkomend voordeel zal bieden aan dat individu, vergeleken met niet
geïndividualiseerd navelstrengbloed dat beantwoordt aan een bepaald
immunologische type? Volgens hen bestaat er momenteel geen duidelijk en definitief
antwoord op deze vraag.
Derhalve vindt het Comité het voorzichtig het onderzoek verder te zetten zodat de
toekomstige resultaten een stellingname van de overheid met kennis van zaken zullen
toelaten wat betreft het ondersteunen en controleren van banken voor allogeen en/of
autoloog gebruik. Intussen meent het Comité dat het financieren en ontwikkelen van
openbare navelstrengbloedbanken voor essentieel allogeen gebruik nu reeds nuttig
73

Simerley C et al. Molecular correlates of primate nuclear transfer failures. Science 300, 297 (11 april
2003).
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lijkt te zijn, terwijl voor het inrichten van privé banken voor strikt autoloog gebruik
momenteel nog geen therapeutisch nut is aangetoond74.
7.
Sommige leden erkennen dat er wel degelijk een ethisch dilemma en een
waardenconflict bestaat tussen enerzijds de therapeutische perspectieven (nog veraf
en relatief hypothetisch) van celtherapie en anderzijds het risico op banaliseren van
het embryo en dat van de groeiende instrumentalisering van de vrouw: bron van
eicellen waarvan de vraag en dus de ‘marktwaarde’ zou kunnen toenemen
Het risico op een commerciële ontsporing die zou leiden tot het zonder meer
exploiteren van stamcellen als « grondstof », mag niet worden verwaarloosd.
Het rechtstreeks gevolg van deze commercialisering kan bestaan in een aantasting van
het principe van autonomie van de vrouw op wier eicellen men voor het onderzoek
een beroep doet Men zou haar immers een verkeerd idee kunnen geven van de balans
tussen de reële risico’s voor de vrouw en de potentiële voordelen voor de vooruitgang
van het wetenschappelijk onderzoek. Bovendien is voor sommige leden de
symbolische geladenheid van de embryo’s en de embryonale stamcellen een argument
te meer om de commercialisering af te wijzen.
Daar staat tegenover dat een persoon of een paar uit altruïstische overwegingen,
zonder geldelijke vergoeding, kan beslissen om lichaamsmateriaal ter beschikking te
stellen voor onderzoek en voor de ontwikkeling van therapieën. Om deze reden
hebben sommige leden er geen probleem mee dat embryo’s en embryonale stamcellen
als ‘grondstof’ voor experiment en ontwikkeling van therapieën gebruikt worden,
zodra commerciële ontsporing uitgesloten is.
Indien door de evolutie van de klinische praktijk en de wetgeving, een individu het
recht zou krijgen om zijn of haar lichaamsmateriaal te verkopen, dan zou dit een
maatschappelijke erkenning van dit lichaamsmateriaal als koopwaar impliceren.
Zodra die erkenning bestaat, verliest het individu de vrijheid om zelf uit te maken of
zijn of haar lichaamsmateriaal koopwaar is. De erkenning van menselijk
lichaamsmateriaal als koopwaar zal leiden tot situaties die bijzonder nefast en
onbillijk zijn voor financieel minder begoede personen. De leden zijn unaniem
akkoord met deze laatste opmerking.
8.
Sommige leden wensen er ook aan te herinneren dat in een democratische
samenleving, waar de solidariteit een basiswaarde vormt, gezondheid een openbaar
goed is en niet een verbruiksgoed - dat men zich kan aanschaffen of niet - . In de
optiek van deze waarden, dient een eventuele gelijkstelling van stamcellenlijnen aan
een grondstof, op zo’n wijze geregeld te worden dat als enig perspectief geldt, dat
zoveel mogelijk mensen toegang moeten krijgen tot dit publiek goed.
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Rapport nr 74 van het Franse Comité d’Ethique «Les banques de sang du cordon ombilical en vue
d’une utilisation autologue ou en recherche ».(12 décembre 2002).
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9.
De wedloop naar octrooien in het specifieke domein van de stamcellen, vloeit voort
uit de potentialiteiten en verwachtingen binnen deze sector van het biologisch
onderzoek. Blijft echter dat hier opnieuw - zoals bij de aankondiging van de
decodering van het menselijk genoom een tiental jaar geleden - de vraag opkomt naar
de aanvaardbaarheid van het octrooieren van het levende en naar het risico op
commerciële ontsporingen. Het is niet omdat het mogelijk is om octrooien te
verkrijgen voor “uitvindingen” zoals de stamcellijnen, dat elke ethische bevraging
stilvalt.
Ook al vormt de octrooieerbaarheid in een op de markt gerichte samenleving een
middel om innovatie in de gezondheidszorg aan te moedigen, toch kan die ook aan de
basis liggen van een beperking van de toegang tot de zorgverlening, indien die
gepaard gaat met het betalen van buitensporige rechten aan de houder van het octrooi.
Welnu, de versterking op wereldvlak van het octrooisysteem (met een minimale duur
van twintig jaar) zou er in feite kunnen op neerkomen dat voor sommigen de toegang
tot de therapeutische vooruitgang onmogelijk wordt gemaakt. Dat is een zeer
onrechtvaardige vorm van ongelijkheid. Men moet dus een pragmatisch model van
financiering ontwikkelen, waarbij het economisch liberalisme zou kunnen verzoend
worden met een solidair lange-termijnbeheer van de gezondheidszorg en het
biomedisch onderzoek. Hiertoe is een in ruime kring aanvaarde definitie nodig van het
begrip ‘rechtvaardige winst’.
10.
In Europa zijn diagnostische, therapeutische en heelkundige methoden over het
algemeen niet vatbaar voor octrooien. Deze vrijstelling is erop gericht om het
uitwisselen van de - onvermijdelijk evoluerende - kennis en know-how in de
biomedische wetenschappen, te beschermen, en dit in het voordeel van de patiënten.
Deze uitzondering behelst niet de geneesmiddelen of de medische uitrusting.
Nochtans bestaat er traditioneel in Europa een bijkomende uitzondering: de
vrijstelling voor academisch onderzoek. Men moet die in grote transparantie
behouden, beschermen en ontwikkelen.
Daarnaast moet men er ook op toezien dat de octrooien op cellijnen van stamcellen
niet te omvangrijk en exhaustief zijn, om te vermijden dat er monopolies ontstaan die
het wetenschappelijk onderzoek en de innovatie op het gebied van klinische
toepassingen in het gedrang zouden brengen.
11.
Sommige leden van het Comité hechten eraan te wijzen op de belangrijke kloof die
zich vormt tussen het nadenken over de ontologische status van het embryo enerzijds,
en anderzijds de technisch-commerciële denkwijzen over de octrooieerbaarheid van
een grondstof die bestaat uit de stamcellen voortkomend hetzij uit menselijke
embryo’s (geslachtelijke productie) hetzij uit de kerntransfer vanuit een lichaamscel
naar een ontkernde eicel (aseksuele productie van stamcellen door zogenaamd
therapeutisch kloneren).
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12.
Het Comité legt de nadruk op het belang van het inrichten, op nationaal, Europees en
waarschijnlijk mondiaal niveau, van een systeem van traceerbaarheid van de eicellen
en van de bronnen van de stamcellijnen. De redenen hiervoor zijn, enerzijds het
voorkómen van ongecontroleerde commercialisering van de eicellen en anderzijds het
organiseren van een effectieve follow-up waardoor de weg van een eicel kan worden
opgespoord, zodra er eventueel genetische of cellulaire afwijkingen tot uiting zouden
komen. Dergelijke natrekbaarheid getuigt van voorzichtigheid en kadert in het
rationeel en doordacht toepassen van het voorzorgsbeginsel op het gebied van de
volksgezondheid.
Deze aanbeveling van het Comité betreffende de traceerbaarheid gaat in dezelfde
richting als die van Richtlijn 2002/98/CE van 27 januari 2003 betreffende de normen
van kwaliteit, veiligheid en natrekbaarheid van componenten en bloedproducten. Deze
richtlijn beveelt de inrichting aan van een adequaat systeem om de integrale
natrekbaarheid van deze componenten en producten te garanderen, van de donor tot
de ontvanger.
Een dergelijke traceerbaarheid van eicellen en van de bronnen van stamcellijnen moet
niet leiden tot een niet te overziene bureaucratische dwangbuis. Ter vergelijking
herinnert het comité aan de omvang van het therapeutisch gebruik van
bloedcomponenten en – producten, waarvoor het systeem van traceerbaarheid wel
degelijk goed functioneert. Daarom lijkt de toepassing van een dergelijk systeem op
eicellen bestemd voor het onderzoek en op de bronnen van cellijnen van stamcellen,
technisch realiseerbaar en toch geen bedreiging te vormen voor de verdere
ontwikkeling van dit onderzoeksdomein.
13.
De Belgische wetteksten, zowel de wet van 13 juni 1986 als het KB van 23 december
2002 – met betrekking tot de wegname van organen en/of weefsels – sluiten sperma
en eicellen uit hun toepassingsgebied uit. Er bestaat dan ook een wettelijk vacuüm
met betrekking tot het statuut van gameten. Die vormen nochtans de eerste schakel in
de keten die kan leiden tot ondermeer de creatie van embryo’s voor research, met
inbegrip van de productie van embryonale stamcellen. Het Comité pleit in dit verband
voor een verheldering van het juridisch statuut van gameten.
14
Het Comité herinnert eraan dat het juridisch statuut van de embryonale stamcellen
nog steeds niet is opgehelderd, hoewel ze sinds 1998 voor het eerst geïsoleerd werden.
Op het ogenblik van de beëindiging van dit Advies liet de interpretatie van de diverse
wettelijke voorschriften voorafgaand aan 1998 (cf. punten 1.1.2. tot 1.1.6.) een
vacuüm bestaan. Dit vacuüm werd opgevuld door het KB. van 23 december 2002 over
de afname, het gebruik, de voorbereiding, de invoer, het transport, de distributie, het
afleveren van weefsels van menselijke oorsprong, dat in Bijlage I expliciet melding
maakt van embryonale stamcellen. Nochtans was bij het beëindigen van dit Advies
dit KB. nog steeds opgeschort door de Raad van State, na verhaal van een privé firma.
________________________________
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Het advies werd voorbereid in beperkte commissie 2001/1 Bis - samengesteld uit :

Covoorzitters

Co-verslaggevers

Leden

Bureauleden

G. Pennings
L. Michel

E. Vermeersch
G. Pennings
L. Michel
M. Dupuis

M. Baum
J. Dalcq-Depoorter
E. Heinen
G. Leunens
G. Verdonk
R. Winkler

L. Cassiers
J.-A. Stiennon

Lid van het secretariaat : M. Bosson

De werkdocumenten van de beperkte commissie 2001/1 Bis – vraag, persoonlijke
bijdragen van de leden, notulen van de vergaderingen, geraadpleegde documenten –
zijn bewaard als bijlagen 2001/1 op het documentatiecentrum van het Comité en
kunnen aldaar worden geraadpleegd en gekopieerd.
____________________________
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Advies nr. 68 van 14 november 2016
betreffende de leeftijdsgrens voor
medisch geassisteerde voortplanting

Adviesvraag
Volgende vraag werd gesteld door mevrouw Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, in een brief gedateerd op 31 maart 2016:
‘In december 2013 bracht het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek een advies uit over de
ethische aspecten van het zogenaamde age banking, het invriezen van eicellen om
leeftijdsgebonden infertiliteit te voorkomen.
Daarbij ging het Comité uit van de leeftijdsgrenzen voor vruchtbaarheidsbehandelingen die
momenteel in ons land gelden krachtens art.4 van de Wet van 6 juli 2007 houdende de
medische begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de
gameten. De ethische vragen die rijzen bij een eventueel verhogen van deze leeftijdslimieten
werden in dit advies niet tegen het licht gehouden.
In Nederland wordt onderzocht of een verhoging van de leeftijdsgrens tot 50 jaar wenselijk is.
Medisch lijkt er geen sterke contra-indicatie te bestaan om behandelingen in het kader van
medisch begeleide voortplanting na de leeftijd van 47 jaar te laten plaatsvinden. Maar de
ethische vraag of wij moeten faciliteren dat vrouwen op nog meer gevorderde leeftijd moeder
worden is daarmee niet beantwoord.
Mag ik u vragen om binnen een termijn van één jaar na ontvangst van deze brief het vermelde
advies nr. 57 te actualiseren en uit te breiden tot de vraag: is het vanuit ethisch oogpunt
aanvaardbaar om de leeftijdsgrens voor vruchtbaarheidsbehandelingen te verhogen? Daarbij
moet onder meer rekening gehouden worden met de psychosociale gevolgen voor de kinderen
geboren uit moeders op gevorderde leeftijd.’
Deze vraag werd ontvankelijk verklaard op de plenaire vergadering van 18 april 2016. De
vergadering ging akkoord met het voorstel van het Bureau om enkele leden te belasten met
het opstellen van een antwoord op deze precieze vraag van beperkte draagwijdte.
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Advies

Het Comité acht het niet aangewezen om zijn advies nr. 57 over leeftijdsgebonden infertiliteit1
aan te passen omdat dat advies over een indicatiestelling ging terwijl de huidige vraag van de
minister over leeftijdsgrenzen gaat. Slechts een deel van de mensen die met een leeftijdsgrens
worden geconfronteerd zijn vrouwen die hun eicellen invriezen omwille van leeftijd en een
aantal vrouwen die geen eicellen hebben ingevroren zullen tegen een leeftijdsgrens aankijken.
Door de afnemende vruchtbaarheid van de vrouw is een IVF-behandeling met eigen verse
eicellen boven een bepaalde leeftijd niet meer aangewezen omwille van de lage slaagkans.
Terugbetaling van een IVF-cyclus is trouwens om die reden ook maar tot de leeftijd van 43
voorzien. De recente Nederlandse beslissing om de leeftijdsgrens op te trekken tot 50 jaar,
ging overigens niet gepaard met een optrekking van de leeftijd voor terugbetaling. Dit is
trouwens zowel in België als in Nederland niet erg consistent aangezien vrouwen boven 43 die
donoreicellen gebruiken geen lagere slaagkans hebben. Terugplaatsing van embryo’s kan in
België tot de leeftijd van 47 volgens de wet op de medisch geassisteerde voortplanting2. Dit
wordt door het College van Geneesheren Reproductieve Geneeskunde geïnterpreteerd als 47
jaar plus 364 dagen. Drie groepen vrouwen zouden een behandeling kunnen wensen boven
de huidige maximumleeftijd van 47: 1) vrouwen die op jongere leeftijd eicellen hebben
ingevroren (wettelijk gezien ten laatste voor de 46ste verjaardag), 2) vrouwen die embryo’s
hebben ingevroren in het kader van een vroegere IVF-behandeling, en 3) vrouwen die een
beroep doen op donoreicellen.
Het is weinig waarschijnlijk dat het optrekken van de leeftijdsgrens van de huidige 47 jaar naar
50 jaar een significant verschil zal maken voor de risico’s op medisch en psychosociaal vlak.
Dit is mogelijk wel het geval indien men een aanzienlijk hogere leeftijdsgrens wil invoeren (tot
55 of 60 jaar).
Er is nauwelijks informatie beschikbaar over de psychosociale gevolgen van laattijdig
moederschap voor het gezin, de vrouw, de man en het kind. De enige studie over de gevolgen
voor het welzijn van het kind is van Boivin et al. (2009) die werd vermeld in het advies nr.57.
Er is overigens evenmin informatie bekend over de psychosociale gevolgen van laattijdig
vaderschap. Een aantal elementen kan op onrechtstreekse wijze een indicatie vormen voor de
effecten op het welzijn van het kind. De mogelijkheid van overlijden van een ouder gedurende
Advies nr.57 van 16 december 2013 over de ethische aspecten van het invriezen van eicellen om
leeftijdsgebonden infertiliteit te voorkomen.
http://www.health.belgium.be/nl/advies-nr-57-social-freezing
2
Wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de
overtallige embryo’s en de gameten (BS 17/07/2007, p. 38575).
1
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de kindertijd van het kind is hierbij wellicht het belangrijkst. Hiervan is geweten dat dit erg
traumatische gevolgen kan hebben voor het kind (Rostila & Saarele, 2011). Die kans is echter
erg klein gezien de gemiddelde levensverwachting van vrouwen in België (zie verder). Andere
elementen zoals de opvoedingsstijl, het hogere inkomen en de geringere echtscheidingsgraad,
zouden onrechtstreeks dan weer een positief effect kunnen hebben op de kinderen. De meeste
studies beschouwen echter vrouwen vanaf de leeftijd van 35 als oudere moeders. Er is niet
bekend of deze algemene conclusie nog steeds zou gelden voor vrouwen die een kind krijgen
wanneer ze 45 of ouder zijn.
Een aansluitend gegeven is de normatieve invulling van het ouderschap: wat wordt er van een
ouder verwacht? Meerdere opvattingen kunnen hier worden onderscheiden. Indien men ervan
uitgaat dat een beleid moet worden gebaseerd op een redelijke invulling van de taak van een
ouder kan men argumenteren dat een ouder zijn of haar kind zou moeten kunnen bijstaan tot
het volwassen is. De maximumleeftijd waarop een persoon nog kan verwachten met een
redelijke zekerheid zich van die taak te kwijten is dan de gemiddelde levensverwachting min
18 jaar (Pennings, 1995). Terloops, dit criterium zou dan ook van toepassing moeten zijn op
andere

groepen

vrouwen

die

ook

een

beperkte

levensverwachting

hebben.

De

levensverwachting van vrouwen in België ligt op 83,5 jaar. Om het ouderschap te kunnen
uitvoeren, moet men evenwel ook over een minimum aantal vaardigheden beschikken. We
zouden daarom kunnen vertrekken van de “gezonde levensverwachting” in plaats van de
levensverwachting op zich. Die maatstaf ligt voor vrouwen rond 76. Een vrouw van 65 kan in
België verwachten nog 11 gezonde levensjaren te hebben zonder beperking van de activiteiten
(EHLEIS, 2015). 76 jaar min 18 jaar is 58. Gezond zijn is geen garantie dat men ook nog de
vermogens bezit om een kind op te voeden, maar dat geldt ook voor talloze andere ouders
die eigenschappen bezitten (zoals arm zijn, obees, …) die ook op jongere leeftijd een negatief
effect kunnen hebben op die vermogens.
Een andere normatieve invulling kan zijn dat men verwacht dat een goede ouder de plicht
heeft tot het onderhoud en de opvoeding van zijn of haar kind ook na de meerderjarigheid en
tot aan de voltooiing van de opleiding. In dat geval moet een gemiddelde levensverwachting
van vermoedelijk 25 jaar worden in rekening gebracht.
Bij dergelijke berekeningen gaat men ervan uit dat er maar één ouder is. De meeste kinderen
worden echter geboren in een gezin met twee ouders. Het is dan ook verdedigbaar om naar
de levensverwachting van beide ouders te kijken om een beslissing te nemen over de
aanvaardbaarheid van een leeftijdsgrens.
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Er is geen informatie beschikbaar over de mening van de patiënten over de leeftijdsgrens. Het
aantal behandelingen boven de leeftijd van 43 is erg beperkt, maar dit kan ook te wijten zijn
aan de huidige wetgeving. In het BELRAP-rapport van 2015 (cijfers van 2013) vinden we dat er
272 transfers gebeurden bij vrouwen boven 43 met eigen eicellen en 187 transfers met
donoreicellen (137 vers en 50 ingevroren). Dit komt neer op ongeveer 500 patiënten van de
18.000 (2,7%) die dat jaar een IVF/ICSI behandeling ondergingen. Vermoedelijk zullen er
relatief weinig kandidaten zijn boven de leeftijd van 50. Uit het onderzoek van Stoop et al.
(2015) bleek dat de vrouwen die eicellen invroren voor leeftijdgebonden infertiliteit aangeven
dat de maximumleeftijd om zwanger te worden voor hen ongeveer op 44 jaar ligt. Dit is dus
ruim beneden de huidige maximumgrens. Een bevraging van de medewerkers van
fertiliteitscentra (N=186) toont dat 9 op 10 respondenten het eens waren met de leeftijdsgrens
zoals vastgelegd in de wet op de medisch begeleide voortplanting van 2007 (Vanhaecke et al.,
2010).

Besluit
Het Comité ziet geen doorslaggevende ethische bezwaren tegen de verhoging van de
maximumleeftijd tot 50 jaar. Enerzijds is het verschil met de huidige leeftijdsgrens relatief
gering en niet doorslaggevend. Anderzijds worden de medische risico’s groter naarmate men
ouder wordt en nemen de algemene vaardigheden van mensen af. Het is met andere woorden
niet ideaal of aan te moedigen, maar dat betekent niet dat het niet kan worden toegelaten.
Feit blijft dat men zich kan afvragen of en in welke mate onze maatschappij vrouwen een echte
kans geeft hun professionele en persoonlijke plannen optimaal te realiseren voor een redelijke
leeftijdsgrens. Het Comité verwijst derhalve naar de laatste aanbeveling van zijn eerder
geciteerde advies nr. 57 van 16 december 2013 waarin het reeds benadrukte hoe belangrijk
het is beleidsmaatregelen te nemen die erop gericht zijn obstakels weg te nemen zodat
mannen en vrouwen die het wensen hun kinderwens kunnen vervullen op de leeftijd waarop
zij dit willen.
***
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Vraag om advies
Verzoek om advies van mevrouw Laurette Onkelinx, federaal minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, door een schrijven van 24 oktober 2011, gericht aan het Raadgevend
Comité voor Bio-ethiek.
Dit verzoek heeft hoofdzakelijk betrekking op de volgende vraag:
"Wat zijn de ethische problemen bij het bewaren van menselijke gameten voor uitgesteld
autoloog gebruik1, zonder medische indicatie, waaronder de zogenaamde 'social freezing'
van ovocyten? "
Hierbij vroeg de minister advies betreffende deze nieuwe toepassing in de reproductieve
geneeskunde en meer bepaald over:
-

het maatschappelijk draagvlak;

-

de bijzondere voorwaarden voor de donor;

-

de eventuele beperkingen, voorwaarden of normen voor de Centra voor Reproductieve
Geneeskunde en artsen die dergelijke verstrekkingen overwegen aan te bieden;

-

de inhoud van de modaliteiten waaraan de geïnformeerde toestemming moet voldoen;

-

de toegankelijkheid;

-

het secundair gebruik van reproductief materiaal.

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek verklaarde het verzoek tijdens zijn plenaire
vergadering van 12 december 2011 ontvankelijk en stelde een beperkte commissie samen
om de problematiek van 'social freezing' te onderzoeken. De werkzaamheden vingen aan op
4 september 2012.
Het Comité bestudeerde de medische, technische, maatschappelijke, juridische en ethische
aspecten van deze vraag.

Zie enkele definities uit de Wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van
menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of op het
wetenschappelijk onderzoek: art. 2, 22° "autoloog gebruik: het gebruik van menselijk
lichaamsmateriaal op of in de persoon waaruit het is weggenomen”; art. 2, 31° "uitgesteld gebruik: elk
gebruik dat is uitgesteld in de tijd en dat, vanaf het tijdstip van de wegneming van het menselijk
lichaamsmateriaal, bedoeld is voor een bepaalde ontvanger”.
1
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I. Definitie, herformulering van de vraag
en afbakening van het
toepassingsgebied
“Social freezing” wordt gewoonlijk gedefinieerd als het op verzoek van de vrouw invriezen
en bewaren van eicellen met als doel haar vruchtbaarheid te bewaren op latere leeftijd.
In de hierna volgende tekst wordt steeds de vitrificatietechniek bedoeld wanneer er
gesproken wordt over ingevroren, gecryopreserveerde eicellen.
In dit advies worden er o.a. drie vragen besproken:
1. Kan het onderscheid tussen medische indicaties en niet-medische indicaties (namelijk
“social freezing”) voor het invriezen en gebruik van ingevroren eicellen worden gemaakt?
2. Is het invriezen om niet-medische indicaties (“social freezing”) ethisch aanvaardbaar?
3. Moeten het invriezen van eicellen en het gebruik ervan om niet-medische indicaties (
“social freezing”) worden terugbetaald door de ziekteverzekering?
Bij de aanvang van de commissiewerkzaamheden bleek al snel dat de vraag van de minister
discussie uitlokte :


sommige leden gebruiken de terminologie “social freezing” in dezelfde betekenis als
de minister, om duidelijk het onderscheid te maken met medische indicaties zoals bij
voorbeeld het invriezen van eicellen voorafgaand aan de blootstelling van de vrouw
aan mutagene risico’s (straling, giftige stoffen,…).



andere leden wensen dit onderscheid niet te maken. Zij menen dat als de vrouw
verkiest haar eicellen in te vriezen voor later gebruik, dit weliswaar geen medische
maar wel een biologische reden is en geen sociale gezien de onomstotelijke
leeftijdsgebonden daling van de fertiliteit. In het licht hiervan kan men dus beter
spreken over “het invriezen van gameten met het oog op het bewaren van de
fertiliteit”.

De benaming “social freezing” roept bij sommigen vragen op omdat ze er een a priori
waardeoordeel

in

zien.

Het

is

wel

de

geijkte

term

binnen

het

internationale

wetenschappelijke milieu.
Om aan dit probleem te verhelpen, heeft het Comité beslist de titel als volgt te
herformuleren: "Advies over de ethische aspecten van het invriezen van eicellen om
leeftijdsgebonden infertiliteit te voorkomen” (“Age Related Infertility” of ARI, afkorting die
hierna in het advies wordt gebruikt).
Argumenten die door sommigen aangehaald worden tegen het “invriezen ter preventie van
ARI” als zodanig zijn o.a. de volgende : het is onnatuurlijk; het is een onverantwoorde
medicalizering van de voortplanting; het draagt bij tot de idee dat voortplanting volledig te
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controleren is, en het draagt bij tot het blijven voortbestaan van een door de man
gedomineerde samenleving.
Argumenten die door sommigen aangehaald worden voor “het invriezen van eicellen om
leeftijdsgebonden infertiliteit te voorkomen” als zodanig zijn o.a.: het vergroot de gelijkheid
van de geslachten, het bevordert de autonomie van vrouwen, en het laat toe dat mensen hun
kinderen in voor hen betere omstandigheden krijgen.

II. Historische evolutie
Het bewaren en invriezen van mannelijke gameten is sinds jaren mogelijk. De mogelijkheid
mannelijke gameten in te vriezen en later te ontdooien betekent dat mannelijke fertiliteit in
de tijd kan gecontroleerd worden. Hierover gaf het Raadgevend Comité reeds advies.2
Het invriezen van vrouwelijke gameten was daarentegen tot voor kort onmogelijk. Elke
vruchtbaarheidstechniek die gebruik maakt van vrouwelijke gameten werd als experimenteel
en weinig succesvol beschouwd, behalve wanneer die gameten vers werden gebruikt. Door
de doorbraak in het invriezen van eicellen zijn voor de vrouw dezelfde mogelijkheden en
problemen ontstaan als voor de man.
Aanvullend hierbij moet wel gesteld worden dat het invriezen van embryo’s reeds lang
mogelijk is en toegepast wordt. De embryo’s worden slechts ingevroren wanneer de partners
reeds een fertiliteitsproject zijn gestart of zullen starten. Inderdaad werd, gezien het
praktisch voordeel, binnen de medisch begeleide voortplanting (MBV) tot nu toe de voorkeur
gegeven aan het invriezen van embryo’s boven eicellen voor later gebruik, wat geleid heeft
tot de accumulatie van overtallige ingevroren embryo’s.
Het invriezen van eicellen heeft ook het voordeel, dat geen of minder embryo’s moeten
ingevroren worden waardoor later een eventuele discussie tussen de partners over de
bestemming van de embryo’s wordt vermeden.

III. Medische en technische aspecten
3.1. Algemene Inleiding
Normaal gezien produceert een vrouw ‘bevruchtbare’ eicellen vanaf de puberteit tot aan de
menopauze. Om zwanger te worden en een kind te krijgen dienen de eicellen uiteraard
bevrucht te worden.
De vruchtbaarheid3 neemt af met de leeftijd.

Advies nr. 28 van 21 juni 2004 betreffende voortplanting na het overlijden van de partner. De
adviezen van het Raadgevend Comité zijn beschikbaar op www.health.belgium.be/bioeth onder de
rubriek ‘adviezen’
2
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Ten gevolge van de maatschappelijke evoluties (contraceptie, hogere opleiding van de
vrouwen enz.) is de voortplanting4 (aantal geboren kinderen per vrouw) sterk afgenomen.
Ten gevolge van het uitstellen van de zwangerschap belanden meer vrouwen in de categorie
van infertiele vrouwen (niet zwanger na 12 maanden coïtus op geregelde tijdstippen) en
hebben ze hulp (MBV5) nodig om een kind te krijgen.
Bij toenemende leeftijd vermindert het aantal en de kwaliteit van eicellen (cf. fig. hieronder).
Het gradueel verlies aan eicellen, begint tijdens het foetaal leven zodat rond de menarche6
nog 300.000 tot 400.000 eicellen beschikbaar zijn, die verder in aantal afnemen zodat er
rond de menopauze een 1000-tal overblijven. Met de leeftijd vermindert ook de kwaliteit van
de eicellen (o.a. meer aneuploïde7 eicellen).

Fig8: Links wordt het aantal follikels(eicellen) weergegeven en rechts de proportie eicellen van ‘slechte’
kwaliteit. Onderaan de leeftijd van de vrouw. De volle lijn toont aan hoe de eicelreserve afneemt met de
leeftijd. De stippellijn toont aan hoe het percentage ‘slechte’ eicellen toeneemt met de leeftijd. Dit alles
samen met andere observaties laat toe te zeggen dat doorgaans vrouwen tussen 20-30 jaar optimaal
fertiel zijn, dat de fertiliteit afneemt tussen 30 en 40 jaar en meestal eindigt tussen 40 en 45 jaar.

Vruchtbaarheid; vermogen om nakomelingen te produceren (In het Engels “fecundity” = ability to
produce offspring).
4
In het Engels “fertility rate” = number of children born per women.
5
MBV= medisch begeleide voortplanting. In het Engels “ART” = Assisted Reproductive Technology.
6
Eerste eisprong en maandstonden van de vrouw.
7
De term aneuploïdie betekent abnormaal aantal chromosomen en in geval van eicel meer of minder
dan 23.
8
Broekmans F J, Soules M R & Fauser B C, Ovarian Aging: Mechanisms and Clinical Consequences.
Endocrine Reviews, 2009 Aug, 30(5):465–493.
3
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Bij vragen rond infertiliteit wordt de ovariële reserve van een vrouw doorgaans onderzocht
door bepaling van de hoeveelheid Follicle stimulating hormone (FSH) in het bloed evenals van
het Antimullerian hormone9 (AMH) en door het tellen van het aantal antrale follikels rond dag
3 van de menstruele cyclus. Bij een gestegen FSH-concentratie (meer dan 10 IU/L ) en een
lage AMH-concentratie (lager dan 1ng/ml) en een laag aantal follikels is de ovariële reserve
laag en de kans op zwangerschap (spontaan of na ovariële stimulatie) klein. De sensitiviteit
van al deze testen is echter beperkt. Tenzij extreme waarden zoals na de menopauze, is
geen enkele van deze testen in staat te laten besluiten dat er geen kans meer is op
reproductie.10
Behalve de leeftijd zijn er tal van andere redenen om MBV toe te passen. Er zijn meerdere
oorzaken van infertiliteit bij vrouw en man waarvoor IVF en/of ICSI11 een oplossing kunnen
bieden: verstopte eileiders, ovariële dysfunctie, verminderde ovariële reserve, endometriosis,
sperma van mindere kwaliteit, idiopathische infertiliteit.
De kans op een geboorte na IVF met transfer van verse embryo’s vermindert van ongeveer
40% op de leeftijd van 30 jaar, over 25% op 38 jaar tot 20 % op 40 jaar. De cumulatieve kans
op geboorte per cyclus ligt hoger als bij de verse transfer zonder succes ook de cryo-transfer
wordt gerekend.12Op basis van deze informatie zou men kunnen besluiten dat het stockeren
of inbanken van eicellen het best gebeurt vóór de leeftijd van 38 jaar. Boven de leeftijd van
40 jaar heeft het invriezen veel minder kans op succes gezien de reeds natuurlijk gedaalde
fertiliteit.13

3.2. Beschrijving van de medische procedures en
handelingen
3.2.1. Algemeen
Bij de vrouw zullen bij het begin van elke maandelijkse cyclus 4 tot 5 eicellen in beide ovaria
beginnen rijpen. Hiervan zal tijdens de eerste helft van de cyclus normaal 1 eicel (soms 2)
verder ontwikkelen. Rond dag 14 treedt dan de ovulatie op waarbij de rijpe eicel in de
eileider of tuba Fallopii terecht komt en er kan bevrucht worden door een zaadcel. Een
embryo kan ontstaan en inplanten in de baarmoeder en er verder ontwikkelen tot een foetus,
wat uiteindelijk kan leiden tot de geboorte van een kind. Andere mogelijkheden zijn: geen

Het Anti-Mülleri hormoon (AMH) (in het Engels Anti-Müllerian hormone of AMH) regelt o.a de
ontwikkeling van follikels en eicellen en is derhalve een goede merker van de ovariële functie (rond de
menopauze).
10
Assisted reproductive technology, chapter 32, in: Clinical gynecologic endocrinology and infertility,
Edts Fritz M.A and Speroff L, 8th edition, 2011.
11
Bevruchting in vitro met intracytoplasmatische sperma-injectie.
12
Assisted reproductive technology, op. cit., 2011.
13
Stoop D, Ermini B, Polyzos N P, Haentjens P, De Vos M, Verheyen G, Devroey P , Reproductive
potential of a metaphase II oocyte retrieved after ovarian stimulation: an analysis of 23 354 ICSI
cycles. Hum Reprod. 2012 Jul; 27(7):2030-5.
9
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bevruchting en menstruatie, of bevruchting en beginnende zwangerschap gevolgd door een
miskraam.
Klassieke IVF (in-vitrofertilisatie) start met ovariële stimulatie. Hierbij wordt door middel van
een hormonale behandeling de eicelrijping gestimuleerd waardoor op een bepaald ogenblik
meerdere rijpe eicellen aanwezig zijn in het ovarium.
Deze eicellen worden gepreleveerd en opgevangen in een recipiënt in het laboratorium. Door
toevoegen van sperma worden de eicellen bevrucht en kunnen een aantal embryo’s
ontwikkelen, waarvan er één of twee op dag 3 of 5 getransfereerd worden in de baarmoeder.
Als ze innestelen en verder ontwikkelen zullen ze aanleiding geven tot de geboorte van een
kind. Boventallige embryo’s worden doorgaans gecryopreserveerd voor latere terugplaatsing
of transfer in de uterus of baarmoeder.
Voorheen was cryotechnologie onvoldoende betrouwbaar om eicellen te bewaren en konden
alleen embryo’s worden bewaard. Sinds kort is het invriezen van de eicel een erkende
techniek in de in-vitroprocedure. Een klassieke reden is het hyperstimulatiesyndroom dat de
gezondheid van de vrouw in gevaar brengt en een contra-indicatie betekent voor de transfer
van een embryo: de beschikbare eicellen kunnen ingevroren en later bevrucht worden om
dan over te gaan tot transfer van het embryo tijdens een niet-gestimuleerde cyclus. Een
andere reden is de klassieke medische indicatie: een vrouw dient een kankerbehandeling te
ondergaan en vraagt om eicellen te oogsten en te bewaren met het oog op een latere IVFbehandeling.

3.2.2. Specifieke procedures

14

3.2.2.1. Verzamelen van eicellen
A.

Na ovariële stimulatie

Er bestaan verschillende stimulatieprotocols (kort en lang) waarbinnen er steeds een periode
is van 7-10 dagen met dagelijkse intramusculaire injecties, dagelijkse bloedafnames en
regelmatige echografie van de ovaria tot voldoende follikels (met daarin de eicellen) van
voldoende grootte gevonden worden. Dan kan het wegnemen van de eicellen worden
gepland.

Risico’s

verbonden

aan

zulke

stimulatie

zijn

op

korte

termijn,

het

hyperstimulatiesyndroom (<1%) dat erkend en correct behandeld moet en kan worden.15,16,17
Assisted reproductive technology, op. cit., 2011.
Venn A, Hemminki E, Watson L, Bruinsma F, Healy D, Mortality in a cohort of IVF patients. Hum
Reprod. 2001 Dec; 16(12):2691-6.
16
Bodri D, Guillén J J, Polo A, Trullenque M, Esteve C, Coll O, Complications related to ovarian
stimulation andoocyte retrieval in 4052 oocyte donor cycles. Reprod Biomed Online. 2008 Aug;
17(2):237-43.
17
Shmorgun D, Claman P, Gysler M, Hemmings R, Cheung A P, Goodrow G J, Hughes E G, Min J K,
Roberts J, Senikas V, Wong B C, Young D C, The diagnosis and management of ovarian
14
15
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Het risico op hyperstimulatie is in ervaren professionele handen met uitstekende begeleiding
zeer laag geworden18. De heel lange termijneffecten van deze therapie zijn echter onbekend
(cf. infra). De gegevens in de literatuur over de kans tot uitlokken van ovariële maligniteit
zijn nu negatief. De meeste studies geven geen verband aan, maar het interval is zeker nog
te kort om definitief te kunnen oordelen.
B.

Preleveren van eicellen

Onder lokale verdoving en echografische begeleiding worden met een lange naald via de
vagina de ovariële follikels aangeprikt en de eicellen verwijderd en opgevangen in een Petrischaal in het laboratorium. De risico’s verbonden aan deze procedure zijn bloedingen, pijn,
soms infecties maar dit komt zelden voor(<1%)19,20.).
3.2.2.2. Bewaren van eicellen via invriezing
A.

Vroeger (vóór de jaren 2000)

Vroegere pogingen om eicellen te bewaren via cryopreservatie voor later gebruik zijn
beperkt gebleven vooral omdat de eicellen vaak beschadigd bleken. De methoden voor
langzaam vriezen waren inefficiënt.

Voor

B.

Nu (vanaf 2005)

de

vitrificatietechnologie

(ultrasnel

invriezen)

zijn

de

beschikbare

gegevens

bemoedigend21. Door het gebruik van een hoge concentratie van cryoprotectant worden de
eicellen gedeshydrateerd en direct ondergedompeld in vloeibare stikstof waardoor de eicel
glasachtig wordt zonder dat zich ijskristallen vormen. De overleving van de eicellen van
vrouwen <35 jaar was na opwarming 90%, de fertilisatie van deze eicellen 77.5% evenals de
ontwikkeling van embryo’s die eruit voortkomen op dag 3 (61%). Na transfer van deze
embryo’s bij acceptoren van gemiddeld 39 +/_ 6 jaar werden bij 45% van hen evolutieve
zwangerschappen vastgesteld.22

hyperstimulation syndrome: No. 268, 2011 Nov. Joint Society of Obstetricians and Gynaecologists of
Canada-Canadian Fertility and Andrology Society Clinical Practice Guidelines Committee. Republished
from J Obstet Gynaecol Can. 2011 Nov; 33(11):1156-62. Int J Gynaecol Obstet. 2012 Mar; 116(3):26873.
18
Melo M, Busso C E, Bellver J, Alama P, Garrido N, Meseguer M, Pellicer A, Remohí J, GnRH agonist
versus recombinant HCG in an oocyte donation programme: a randomized, prospective, controlled,
assessor-blind study. Reprod Biomed Online. 2009 Oct; 19(4):486-92.
19
Venn A et al, op. cit.
20
Bodri D et al, op.cit.
21
Dovey S, Oocyte cryopreservation: advances and drawbacks. Minerva Gynecol. 2012 Dec; 64(6):485500.2012(10).
22
Stoop D, De Munck N, Jansen E, Platteau P, Van den Abbeel E, Verheyen G, Devroey P, Clinical
validation of a closed vitrification system in an oocyte-donation programme. Reprod Biomed Online.
2012 Feb;24(2):180-5.
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De overlevingskansen na opwarming van ingevroren eicellen zijn zeer goed ( 75 tot 90% of
meer).23 Bevruchting en embryonale ontwikkeling zijn goed en op basis van één
gerandomiseerde studie even goed als bij het gebruik van verse eicellen.24 Een studie die het
proces vanaf de wegname van de eicellen tot aan de geboorte bekijkt, beschrijft goede
resultaten.25 Op basis van nog beperkte gegevens zijn er geen aanwijzingen dat kinderen
geboren na bevruchting van ingevroren eicellen minder gezond zouden zijn bij de geboorte
dan andere kinderen geboren na IVF.26,27,28 De techniek is echter nog maar kort ter
beschikking, zodat nog geen definitieve uitspraak mogelijk is.
C.

Hoeveel eicellen zijn er nodig?

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de kans op de geboorte van een kind per ingevroren
eicel 4-5% bedraagt. Belangrijk is te weten dat de leeftijd van de vrouw

cruciaal is om

voldoende eicellen van goede kwaliteit te verkrijgen maar dat ook andere factoren een rol
kunnen spelen zoals de wisselende reactie op de stimulatie.29 Op basis van de literatuur en
niet gepubliceerde gegevens van het UZbrussel kan gesteld worden dat gemiddeld 6 tot 8
rijpe eicellen per stimulatie worden bekomen. Na ontdooien van 6 tot 8 ingevroren eicellen
overleven 75 tot 80% en na in vitro fertilisatie wordt gemiddeld 1 embryo bekomen dat na
transfer ongeveer in 25 tot 30% van de gevallen leidt tot een zwangerschap, gevolgd door de
geboorte van een kind.
Kortom, hoe meer eicellen er worden ingevroren, hoe groter de kans op een zwangerschap.
Het is aan de vrouw om op basis van haar financiële en psychologische draagkracht te
beslissen hoeveel cycli ze zal doen, en zo onrechtstreeks hoeveel eicellen ze zal laten
invriezen.
D.

Gebruik van ingevroren en bewaarde eicellen

Ingevroren eicellen kunnen aangewend worden voor drie doeleinden:
1.

In-vitrofertilisatie en transfer bij de vrouw bij wie eicellen zijn weggenomen.

Cobo A, Garcia-Velasco J A, Domingo J, Remohí J, Pellicer A, Is vitrification of oocytes useful for
fertility preservation for age-related fertility decline and in cancer patients?, Fertil Steril. 2013 May;
99(6):1485-95.
24
Cobo A, Meseguer M, Remohí J, Pellicer A, Use of cryo-banked oocytes in an ovum donation
programme: a prospective, randomized, controlled, clinical trial. Hum Reprod. 2010 Sep;25(9):223946.Hum Reprod. 2012 Jun; 27(6):1606-12.
25
Rienzi L, Cobo A, Paffoni A, Scarduelli C, Capalbo A, Vajta G, Remohí J, Ragni G, Ubaldi F, Consistent
and predictable delivery rates after oocyte vitrification: an observational longitudinal cohort
multicentric study. Hum Reprod. 2012 Jun;27(6):1606-12.
26
Pfeifer S, Goldberg J, McClure R, Lobo R, Thomas M, Widra E, Licht M, Collins J, Cedars M, Racowsky
C, Vernon M, Davis O, Gracia C, Catherino W, Thornton K, Rebar R, La Barbera A, Matureoocyte
cryopreservation: a guideline. Practice Committees of American Society for Reproductive Medicine;
Society for Assisted ReproductiveTechnology. FertilSteril. 2013 Jan; 99(1):37-43.
27
Noyes N, Porcu E, Borini A, Over 900 oocyte cryopreservation babies bornwith no apparent increase
in congenital anomalies. Reprod Biomed Online, 2009; 18:769–76. Level II-3.
28
Chian R C, Huang J Y, Tan S L, Lucena E, Saa A, Rojas A, Obstetric and perinatal outcome in 200
infants conceived from vitrified oocytes. Reprod Biomed Online 2008; 16:608–10. Level II-3.
29
Stoop et al, op. cit., 2012.
23
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Onafhankelijk van de leeftijd blijkt het transfereren van een embryo in natuurlijke cyclus
(niet gestimuleerd) de kans op zwangerschap te verhogen.30 Er zouden ook minder
ectopische zwangerschappen optreden na terugplaatsing van het cryo-embryo.31
2.

Donatie aan andere acceptoren

Acceptoren zijn onder andere de vrouwen die geen eigen eicellen meer hebben (door een
premature menopauze of omdat ze te oud geworden zijn) of die een genetisch risico hebben
(onder andere mitochondriale aandoeningen). Vrouwen die voor zichzelf eicellen hebben
bewaard maar niet langer vragende partij zijn, kunnen beslissen om die te doneren aan
derden.
Donoren worden aan een screening onderworpen.
Eicellen die gepreleveerd worden bij een jonge donor (< 35 jaar) zijn van betere kwaliteit. Na
bevruchting maken de embryo’s meer kans op innesteling. De kans op aneuploïdie is kleiner,
zodat er minder miskramen optreden en de zwangerschap minder vaak afgebroken dient te
worden.
3.

Donatie voor wetenschappelijk onderzoek.

Het gaat hier zowel om de mogelijkheid wetenschappelijk onderzoek te verrichten op de
gameet stricto sensu als om onderzoek te doen op het embryo, ontstaan na fertilisatie.
Het is niet de bedoeling hier alle mogelijke onderzoeken naar ingevroren eicellen te
beschrijven. Het kan daarbij gaan om onderzoek naar de staat van de eicellen of de
embryo’s, bijvoorbeeld om de celdifferentiatie te bestuderen. Deze tweede mogelijkheid is
wettelijk strikt gereglementeerd door de Embryowet. Een situatie die vaak voorkomt betreft
vrouwen die eicellen voor zichzelf hadden bewaard, maar er vervolgens geen gebruik van
kunnen of willen maken. Ten andere, het gebeurt dat vrouwen hun eicellen afstaan voor
onderzoek, wanneer bij een IVF -behandeling onverwacht wordt vastgesteld dat de partner
geen sperma kan produceren.

IV. Juridisch kader
Geen enkele wettelijke bepaling heeft specifiek betrekking op de in dit advies bestudeerde
problematiek. In het algemeen kan verwezen worden naar de internationale teksten, die
onder meer vermeld werden bij het opstellen van de wet van 6 juli 2007 betreffende de
medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de
gameten en van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. De
Glujovsky D, Pesce R, Fiszbajn G, Sueldo C, Hart R J, Ciapponi A, Endometrial preparation for women
undergoing embryo transfer with frozen embryos or embryos derived from donor oocytes. Cochrane
Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD006359.
31
Shapiro B S, Daneshmand ST, De Leon L, Garner F C, Aguirre M, Hudson C, Frozen-thawed embryo
transfer is associated with a significantly reduced incidence of ectopic pregnancy. FertilSteril. 2012
Dec; 98(6):1490-4.
30
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elementen die ze ondersteunen werden reeds uitvoerig toegelicht in de vorige adviezen van
het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.32 We zullen ons in dit deel dan ook beperken tot het
vermelden van verscheidene terzake doende bepalingen uit de Belgische wetteksten.33

4.1. De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van
de patiënt.
4.1.1. Toepassingsgebied van de wet
Men kan ervan uitgaan dat gezondheidszorg verstrekt in het kader van activiteiten die
verband houden met medisch begeleide voortplanting valt onder de wet betreffende de
rechten van de patiënt. Deze wetgeving is inderdaad van toepassing op gezondheidszorg
verstrekt aan een patiënt door een beroepsbeoefenaar.
Gezondheidszorg omvat de diensten verstrekt door een beroepsbeoefenaar met het oog op
het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de gezondheidstoestand
van een patiënt, om zijn/haar uiterlijk om voornamelijk esthetische redenen te veranderen of
om hem/haar te begeleiden bij het sterven.34
De beroepsbeoefenaar35 is de geneesheer, de vroedvrouw, de verpleegkundige, de tandarts,
de apotheker, de kinesitherapeut, de hulpverlener-ambulancier of iemand die een
paramedisch beroep uitoefent. Hieronder verstaat men ook de beroepsbeoefenaar van een
niet-conventionele

praktijk

inzake

de

geneeskunde,

de

artsenijbereidkunde,

kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen,

36

de

evenals de acupuncturist,

Zie in het algemeen ook de volgende Adviezen van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek: Advies
nr. 54 van 10 december 2012 betreffende de toestemming tot wegneming post mortem van menselijk
lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk
onderzoek; Advies nr. 53 van 14 mei 2012 betreffende de weigering van medische zorgen door een
zwangere vrouw met gevolgen voor haar foetus; Advies nr. 52 van 12 maart 2012 betreffende de
ethische aspecten van enkele bepalingen van de Europese en Belgische regelgeving op het gebied van
menselijke weefsels en cellen die worden gebruikt in het kader van de reproductieve geneeskunde;
Advies nr. 49 van 20 april 2009 over de toepassing van pre-implantatie genetische diagnose (PGD) ter
opsporing van gezonde dragers van een mutatie voor een ernstige erfelijke aandoening waarvoor hun
nakomelingen een verhoogd risico (kunnen) hebben; Advies nr. 30 van 5 juli 2004 betreffende
zwangerschap-voor-een-ander (draagmoederschap); Advies nr. 29 van 21 juni 2004 betreffende
embryodonatie; Advies nr. 28 van 21 juni 2004 betreffende voortplanting na het overlijden van de
partner; Advies nr. 27 van 08 maart 2004 betreffende de donatie van sperma en eicellen.
32

Dit gedeelte is gebaseerd op de bijdrage van G. Schamps, “L’autonomie de la femme et les
interventions biomédicales sur son corps en droit belge”, in Le corps de la femme et la biomédecine,
Brussel, Bruylant, 2013, pp. 41-70; zie ook de in deze bijdrage vermelde auteurs.
33

Art.2, 2° van de wet betreffende de rechten van de patiënt.
Art.2, 3° van de wet betreffende de rechten van de patiënt.
36
In de zin van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de
geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische
beroepen.
34
35
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de chiropractor, de homeopaat en de osteopaat. De patiënt is de natuurlijke persoon aan wie
gezondheidszorg verstrekt wordt, al dan niet op eigen verzoek.37

4.1.2. De autonomie van de patiënt en de dialoog met de geneesheer
Bepaalde rechten bestonden reeds vóór het aannemen van de wet van 22 augustus 2002,
meer bepaald door toepassing van de regels van het gemeenrecht inzake strafrechtelijke en
burgerlijke aansprakelijkheid. Deze wet heeft echter de grenzen ervan nader omschreven en
heeft nieuwe rechten ingevoerd.38 Uit deze bepalingen blijkt de bezorgdheid om het
respecteren van de autonomie van de patiënt, in dialoog met de beroepsbeoefenaar.
Hetzelfde geldt voor het recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking, met eerbiediging van de
menselijke waardigheid en de autonomie van de patiënt, zonder dat enig onderscheid op
welke grond ook mag gemaakt worden;39 het recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar,
behoudens

wettelijke

beperkingen;40

het

recht

op

alle

informatie

inzake

de

gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan;41 het recht op (weigering van) vrije
en geïnformeerde toestemming voor iedere tussenkomst;42 het recht op behandeling of op
verzachting van de pijn,43 het recht op intimiteit en op bescherming van de persoonlijke
levenssfeer,44 het recht op rechtstreekse toegang tot zijn dossier en om er ten laatste binnen
15 dagen na ontvangst van het verzoek een afschrift van te ontvangen.45
Zoals elke patiënt heeft ook de vrouw het recht om alle informatie te verkrijgen die haar
aangaat en die voor haar noodzakelijk kan zijn om haar gezondheidstoestand en de
vermoedelijke evolutie ervan te begrijpen.46 Ze moet voor elke door de arts in het kader van
diens therapeutische vrijheid voorgestelde tussenkomst haar vrije en geïnformeerde
toestemming geven.
Art.2, 1° van de wet betreffende de rechten van de patiënt.
Zie bijstand door een vertrouwenspersoon (art. 7 en 9), de rechtstreekse toegang tot het dossier en
het verkrijgen van een afschrift ervan, de mogelijkheid voor de nabestaanden om in bepaalde mate
toegang te krijgen tot het dossier na het overlijden van de patiënt (art. 9) en de mogelijkheid om klacht
neer te leggen bij de bevoegde ombudsdienst (art. 11). Daarnaast werd bepaald dat het ziekenhuis
centraal aansprakelijk is voor de tekortkomingen in verband met de rechten van de patiënt begaan
door de er werkzame beroepsbeoefenaars, zelfs als het gaat om zelfstandigen, behoudens
ontheffingsclausule ingeroepen door het ziekenhuis voor wat deze laatsten betreft (art. 30 van de wet
betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008).
Daarnaast werd een specifiek vertegenwoordigingssysteem uitgewerkt voor de meerderjarige
onbekwame patiënt (art.14) en de bepaling betreffende het verstrekken van geneeskundige
verklaringen in het kader van verzekeringen werd herwerkt (art. 95 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst).
39
Art. 5 van de wet van 22 augustus 2002.
40
Art. 6 van de wet van 22 augustus 2002.
41
Art. 7 van de wet van 22 augustus 2002.
42
Art. 8 van de wet van 22 augustus 2002.
43
Art. 11bis van de wet van 22 augustus 2002.
44
Art. 10 van de wet van 22 augustus 2002.
45
Art. 9 van de wet van 22 augustus 2002.
46
Art. 7, § 1er van de wet van 22 augustus 2002.
37
38
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4.2. De wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide
voortplanting en de bestemming van de overtallige
embryo's en de gameten
Medische begeleide voortplanting47 wordt door de wet van 6 juli 2007 omschreven als “de
uitvoering, overeenkomstig een geheel van nadere regels en voorwaarden voor de
toepassing van nieuwe medische technieken van begeleide voortplanting van: 1° hetzij een
kunstmatige inseminatie, 2° hetzij een van de in vitro fertilisatietechnieken, dit wil zeggen
technieken waarbij op een gegeven ogenblik een eicel en/of een embryo worden
behandeld.48”

4.2.1. De toegang tot medisch begeleide voortplanting
Volgens deze wetgeving is de wensouder “elke persoon die heeft besloten om ouder te
worden door middel van medisch begeleide voortplanting, ongeacht of dit met zijn eigen
gameten of embryo's gebeurt of niet”.49 In tegenstelling tot andere landen heeft de wetgever
geen criteria opgesteld betreffende het profiel van de persoon (personen) die vragen
toegang te krijgen tot medisch begeleide voortplanting. Zo is het niet verplicht gehuwd te
zijn of een –homo-of heteroseksuele - relatie te hebben.50
Naast de inseminatie met gameten van haar partner of de transfer van embryo’s gevormd uit
hun biologisch materiaal, kan een meerderjarige vrouw ook gebruik maken van sperma- of
embryodonatie. Indien haar partner overlijdt, kan ze ook, onder bepaalde voorwaarden,
vragen dat de door invriezing bewaarde embryo’s bij haar zouden worden getransfereerd of
dat ze geïnsemineerd zou worden met de door invriezing bewaarde gameten van de
overledene. In België werd draagmoederschap mogelijk gemaakt omdat de wet dit niet
verbiedt.51
Voor elke activiteit in verband met medische begeleide voortplanting is een procedure
voorgeschreven (uitschrijven van een protocol). Deze bestaat onder andere, met lichte
Zie hierover meer bepaald G. Schamps en M.-N. Derese, “L’anonymat et la procréation médicalement
assistée en droit belge. Des pratiques à la loi du 6 juillet 2007”, in Procréation assistée et Anonymat Panorama international, B. Feuillet (Ed.), Brussel, Bruylant, 2008, pp. 125-152; M.-N. Derese en G.
Willems, “La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des
embryons surnuméraires et des gamètes”, Rev. trim. dr. fam., 2008/2, pp. 279-359; H. Nys en T.
Wuyts, “De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige
embryo’s en de gameten”, R.W., 2007-2008, pp. 762-776; G. Genicot, “La maîtrise du début de la vie: la
loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée”, J.T., 2009, pp. 17-27.
48
Art.2, a van de wet van 6 juli 2007.
49
Art.2, f van de wet van 6 juli 2007.
50
In België kunnen twee personen van hetzelfde geslacht huwen of een kind adopteren.
51
Zie hierover meer bepaald de bijdragen in het werk La gestation pour autrui: vers un encadrement?,
G. Schamps en J. Sosson (Eds.), Brussel, Bruylant, 2013, 458 pp.
47
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verschillen naargelang de uitgevoerde handeling, uit voorafgaande eerlijke informatie over
de medisch begeleide voortplanting en uit psychologische begeleiding van de betrokken
partijen voor en tijdens het medisch begeleide voortplantingsproces, naast het afsluiten van
een overeenkomst tussen het fertiliteitscentrum en de betrokken personen.52
Als het fertiliteitscentrum ingaat op het verzoek om medisch begeleide voortplanting, gaat
het “in de gevallen waarin zulks aangewezen is” na of de oorzaken van de steriliteit, de
onvruchtbaarheid of de subfertiliteit bij de verzoekster of bij de verzoekers werden
vastgesteld en behandeld overeenkomstig de stand van de wetenschap en de goede praktijk
van het beroep.53
De centra moeten zorgen voor een zo groot mogelijke transparantie van hun opties in
verband met de toegankelijkheid van de behandeling. Ze kunnen een beroep doen op een
gewetensclausule en beschikken aldus over de beoordelingsvrijheid om de tot hen gerichte
verzoeken te aanvaarden of te weigeren. Ze moeten de verzoeker(s) binnen een maand na de
beslissing van de geraadpleegde arts op de hoogte brengen van hun weigering om in te gaan
op het verzoek. Indien het centrum het verzoek weigert, moet het deze weigering schriftelijk
formuleren en hetzij de medische redenen voor de weigering vermelden, hetzij verwijzen
naar de gewetensclausule. Wanneer de verzoeker dit wenst, moet haar/hem het adres
meegedeeld worden van een ander fertiliteitscentrum waartoe hij/zij zich kan wenden.54
Het wegnemen van gameten en het verzoek om transfer van embryo's of inseminatie met
gameten staat open voor meerderjarige vrouwen van maximaal 45 jaar. De transfer van
embryo's of de inseminatie van eicellen kan niet worden uitgevoerd bij meerderjarige
vrouwen ouder dan 47 jaar.55
Het wegnemen, met het oog op bewaring door invriezing van gameten, van overtallige
embryo's, van gonaden of fragmenten van gonaden bij een minderjarige is echter wel
mogelijk wanneer daar een medische reden voor bestaat.56
De toegang tot medisch begeleide voortplanting wordt vergemakkelijkt door het feit dat de
ziektekostenverzekering onder bepaalde voorwaarden de farmaceutische specialiteiten
toegediend in het kader van een in-vitrofertilisatie terugbetaalt.
Er wordt tevens een toelage toegekend aan ziekenhuizen met een erkend zorgprogramma
voor “reproductieve geneeskunde B”. Het gaat momenteel over een forfaitair bedrag 57 per

52
53
54
55
56

Zie artikels 6-8, 12-14, 20, 29-32, 41-43, 49, 58-62, 66-69 van de wet van 6 juli 2007.
Art. 6 van de wet van 6 juli 2007.
Art. 5, lid 3 van de wet van 6 juli 2007.
Art. 4, lid 1 tot 3 van de wet van 6 juli 2007.
Art. 4, lid 4 van de wet van 6 juli 2007.
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cyclus (voor maximaal 6 cycli) dat wordt toegekend indien de betrokken vrouw maximaal 42
jaar oud is.58 Er zijn gesprekken aan de gang over het verlagen van de leeftijd voor
tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige verzorging tot 41 jaar,59 met een
overgangsperiode. Om van deze financiering te kunnen genieten, moet het zorgprogramma
de regels respecteren die het aantal embryo’s dat per poging kan worden ingeplant
vastleggen. Dit varieert volgens de leeftijd van de vrouw en de rangorde van de cyclus.60 De
financiering dekt de laboratoriumkosten van de reproductieve geneeskunde, met name
personeel, apparatuur, materiaal en indirecte kosten.

4.2.2. Het afsluiten van een overeenkomst
Voordat wordt overgegaan tot enige medische handeling, stellen de wensouder(s) en het
fertiliteitscentrum een overeenkomst op.
Deze vermeldt de identiteit, de leeftijd en het adres van de betrokken partijen.
Wanneer het om een paar gaat, wordt de overeenkomst ondertekend door beide
wensouders.61 De instructies van de wensouder(s) kunnen worden gewijzigd totdat de laatste
instructie is uitgevoerd, tenzij intussen de termijn voor de bewaring van gameten of
overtallige embryo’s verstreken is.
Deze wijzigingen worden opgenomen in een schriftelijk document, ondertekend door alle
partijen.
Wanneer het om een paar gaat, moeten deze wijzigingen met onderling akkoord gebeuren.62
Deze met het fertiliteitscentrum gesloten overeenkomst moet de bestemming voorzien van
de overtallige embryo’s en gameten. Ze moet tevens de wettelijk mogelijke keuze van de
verzoeker(s) vermelden:63 bewaring door invriezing van embryo’s of gameten met het oog op
een kinderwens, vernietiging, gebruik in een onderzoeksprotocol of in een programma voor

Koninklijk besluit van 16 september 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2008
houdende invoering van een forfaitaire tegemoetkoming voor de behandeling van
vruchtbaarheidsstoornissen
bij vrouwen. Cf.: http:// www.vvog.be/docs/2013/09/30080403.pdf
58
Onder "cyclus" wordt het geheel aan laboratoriumactiviteiten verstaan dat vereist is voor de
inseminatie bij middel van IVF/ICSI van eicellen (art. 74bis van het K.B. van 25 april 2002 betreffende
de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen).
59
In die zin werd het koninklijk besluit van 10 januari 2013 aangenomen, maar vervolgens weer
ingetrokken door het koninklijk besluit van 11 februari 2013 omdat er geen overgangsmaatregel
voorzien werd (K.B. van 10 januari 2013 tot wijziging van het artikel 14, g), van de bijlage bij het
koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; K.B. van
11 februari 2013 tot intrekking van het koninklijk besluit van 10 januari 2013 tot wijziging van artikel
14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen).
60
Zie bijlage 15 bij het voormelde K.B. van 25 april 2002.
61
Art.7 van de wet van 6 juli 2007.
62
Art. 8 van de wet van 6 juli 2007.
63
Art. 10, 13, 20, 30, 37, 40, 42, 49 en 59 van de wet van 6 juli 2007.
57
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donatie. In geen geval mogen de overtallige embryo’s en gameten een andere bestemming
krijgen dan degene bepaald in de overeenkomst.64
De termijn voor de bewaring van overtallige embryo's die werden ingevroren met het oog op
de invulling van een kinderwens bedraagt vijf jaar vanaf de dag van de bewaring door
invriezing.65
De termijn bedraagt tien jaar voor overtallige gameten.66 Er kan aan het fertiliteitscentrum
gevraagd worden deze termijn in te korten of te verlengen.67
Behoudens om medische redenen mag er niet worden overgegaan tot nieuwe afnames van
gameten om andere embryo's aan te maken, zolang de wensouder(s) nog beschikken over
overtallige

ingevroren

embryo's,

voor

zover

deze

voldoen

aan

de

vereiste

gezondheidsnormen.
Het geraadpleegde fertiliteitscentrum beoordeelt de gezondheid van de overtallige
embryo's.68
Indien er overtallige embryo’s bewaard worden door invriezing, moet de overeenkomst hun
bestemming voorzien indien een van de volgende situaties zich zou voordoen: de scheiding,
echtscheiding, definitieve onbekwaamheid van een van de wensouders, een onoplosbaar
meningsverschil tussen hen beiden, het overlijden van een van hen en het verstrijken van de
bewaringstermijn.69 Voor de overtallige gameten bewaard door invriezing moet de
overeenkomst hun bestemming vermelden in geval van definitieve onbekwaamheid of
overlijden van de persoon die de bewaring door invriezing gevraagd heeft of bij het
verstrijken van de bewaringstermijn.70
Aldus kan, in voorkomend geval,71 een gescheiden of uit de echt gescheiden vrouw bevallen
van een kind dankzij de inplanting van een door invriezing bewaard embryo of de
inseminatie van door invriezing bewaarde gameten72 van haar vroegere partner.

Art. 11 en 38 van de wet van 6 juli 2007.
Art. 17 van de wet van 6 juli 2007.
66
Art.46 1e lid van de wet van 6 juli 2007.
67
Art. 17, 18, 46 et 47 van de wet van 6 juli 2007. Het fertiliteitscentrum kan instemmen met dit
verzoek of het weigeren.
68
Art. 9 van de wet van 6 juli 2007.
69
Art. 13 van de wet van 6 juli 2007.
70
Art. 42 van de wet van 6 juli 2007.
71
Indien de wensouders het later niet meer eens zijn, rijst echter de vraag hoe artikels 12 en 14 van de
wet van 6 juli 2007 met elkaar te verzoenen zijn. Krachtens artikel 12 lid 2 moet het fertiliteitscentrum
zich vergewissen van de daadwerkelijke instemming van beide wensouders met de inplanting van
overtollige door invriezing bewaarde embryo’s. Artikel 14, lid 2 bepaalt echter dat ingeval de
wensouders het na de ondertekening van de overeenkomst niet eens kunnen worden over de
bestemming van de overtallige embryo's, het geraadpleegde fertiliteitscentrum rekening moet houden
met de laatste instructie van de wensouders waarover zij het wel eens waren.
72
Volgens art.41, lid 2 van de wet van 6 juli 2007 moet het geraadpleegde fertiliteitscentrum, bij een
verzoek tot inplanting van gameten die op verzoek van de twee wensouders door invriezing werden
64
65
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4.3. Wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen
en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal
met het oog op de geneeskundige toepassing op
de mens of het wetenschappelijk onderzoek
De wet van 19 december 2008 regelt de donatie, de wegneming, het verkrijgen, testen,
bewerken,

preserveren,

bewaren,

distribueren

en

gebruiken

van

menselijk

lichaamsmateriaal, bestemd voor de toepassing op de mens of het wetenschappelijk
onderzoek. Het kan gaan om elk biologisch menselijk lichaamsmateriaal, met inbegrip van
menselijke weefsels en cellen, gameten, embryo’s, foetussen, evenals de substanties die
eruit worden onttrokken, welke ook hun graad van bewerking is.73 De wegneming van,
evenals het geheel van de handelingen verricht met stamcellen, ongeacht hun oorsprong,
onder meer deze uit navelstrengbloed, perifeer bloed, beenmerg of deze van mesenchymale
oorsprong,

behoren

eveneens

tot

het

toepassingsgebied

van

deze

wet.

Er werd een aantal uitvoeringsbesluiten aangenomen om de uitvoering van deze wet te
verzekeren.
Onverminderd de voornoemde wet van 6 juli 2007 is deze wetgeving van toepassing op de
donatie, de wegneming, de handelingen en het gebruik wanneer gameten, gonaden,
fragmenten van gonaden, embryo’s en foetussen hiervan het voorwerp zijn.74
Sommige bepalingen van de wet van 19 december 2008 zijn er echter niet op van
toepassing. Het gaat om artikels 7, § 4 (het vastleggen van kwaliteitsnormen), 8, § 1er,1e lid,
4° (het verbod, mits uitzonderingen, op het wegnemen en bewaren van menselijk
lichaamsmateriaal, met het oog op een autoloog of allogeen uitgesteld gebruik, voor een
bepaalde en geïdentificeerde ontvanger), 8, § 2 (betreffende de handelingen van productieinstellingen), en 10, § 4 (betreffende de instemming voor het wegnemen van stamcellen uit
navelstrengbloed, uit de placenta en uit het ander bijbehorend lichaamsmateriaal).75

bewaard met het oog op de latere invulling van een kinderwens, zich voordat enige geneeskundige
handeling plaatsvindt vergewissen van de daadwerkelijke instemming van beide wensouders met deze
nieuwe inseminatie.
73
Art. 2,1° van de wet van 19 december 2008.
74
Art. 8, § 4 van de wet van 19 december 2008.
75
De wet van 19 december 2008 is niet van toepassing op andere hypothesen (zie de gevallen vermeld
in art.3, § 4 van de wet), die betrekking hebben op het wegnemen van mannelijke gameten (art.4, § 1
en art. 13, 1e lid en 3), partnerdonatie van mannelijke gameten die onmiddellijk ter plaatse toegepast
worden op de vrouwelijke partner met het oog op de voortplanting (art.4, § 2), de kwestie van de
instemming met het gebruik van residuair lichaamsmateriaal met het oog op menselijk onderzoek,
volgens artikel 20 § 2, indien het een gebruik van embryo’s of foetaal menselijk lichaamsmateriaal
betreft of gameten of gonaden met het oog op het tot stand brengen van embryo’s.
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Fertiliteitscentra in de zin van de wet van 6 juli 2007 worden gelijkgesteld aan banken voor
menselijk lichaamsmateriaal. Handelingen met gameten en embryo’s kunnen enkel
uitgevoerd worden door deze centra.76
De wet van 19 december 2008 bevat onder meer specifieke bepalingen inzake de vrije en
geïnformeerde toestemming en de modaliteiten hiervan, en inzake de opdrachten en
verantwoordelijkheden van de verschillende interveniërende partijen, zoals de bio-banken.
Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing ingeval de wegneming en alle handelingen
met het menselijk lichaamsmateriaal uitsluitend geschieden met een wetenschappelijk
aanvaard rechtstreeks preventief, diagnostisch of therapeutisch doel ten behoeve van de
donor (art.9). Bepaalde bepalingen betreffen ook de instemming van de donor met elk
secundair gebruik van menselijk lichaamsmateriaal (elk ander gebruik dan het gebruik
waarvoor de donor zijn instemming had gegeven in het kader van de wegneming) en voor
het gebruik van residuair menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek.
We kunnen besluiten dat op juridisch vlak geen enkele bepaling in de Belgische wetgeving
het invriezen van eicellen in het vooruitzicht van een ARI verbiedt, noch de mogelijke
indicaties ervan beperkt in de zin dat één of andere oplossing zou worden geprivilegieerd.
Meer zelfs, de autonomie van de persoon die is vastgelegd in bovengenoemde wetten
bevestigt de vrijheid er een beroep op te doen. Maar de Centra voor Reproductieve
Geneeskunde kunnen niettemin de behandeling weigeren op basis van gewetensclausule.
Overigens verbiedt geen enkele internationaalrechtelijke bepaling het invriezen van eicellen
in het vooruitzicht van een ARI, noch wordt ze ontraden door internationale richtlijnen.77

V. Maatschappelijke en psychologische
aspecten
Het bewaren van eicellen voor eigen gebruik omwille van Age Related Infertility (ARI) stelt
een aantal psychologisch en maatschappelijke vragen.

De capacitatie van mannelijke gameten kan echter wel plaatsvinden in een laboratorium voor
klinische biologie, erkend in uitvoering van artikel 63, 1e lid van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, dat tegelijkertijd erkend is als
intermediaire structuur voor menselijk lichaamsmateriaal en een samenwerkingsovereenkomst heeft
afgesloten met een fertiliteitscentrum met het oog op een evaluatie van de kwaliteit van de bedoelde
medische activiteit.
77
In Frankrijk werd deze nieuwe techniek gedurende bijna drie jaar beschouwd als een vorm van
indirect onderzoek op het embryo. De techniek werd daarom verboden door de geldende wetgeving
inzake bio-ethiek. Pas op 27 januari 2011 gaf de commissie die belast was met de herziening van deze
wetten, de toestemming tot vitrificatie van eicellen [voor autoloog gebruik] (inwerkingtreding van Wet
Nr. 2011-814 op 7 juli 2011). E. Lecomte in: Sciences & Avenir, 6-09-2013.
76
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5.1. Het krijgen van het eerste kind op latere leeftijd
en de gevolgen ervan
In de meeste westerse landen is de demografie van het ouderschap sterk gewijzigd en is ook
het gebruik van IVF sterk toegenomen. De leeftijd van de ouders bij de geboorte van hun
eerste kind is sterk gestegen in de voorbije decennia. In de UK steeg de gemiddelde leeftijd
van de moeder bij de geboorte van het eerste kind van 23 jaar in 1968 tot 30 à 31 jaar in
2009.78 Voor België kan de evolutie afgeleid worden uit de tabellen met “Levendgeborenen
per geslacht, volgens burgerlijke staat, leeftijd bij de geboorte en geboortejaar van de
moeder”, die per jaar beschikbaar zijn tot en met 2009 (Bron: Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie – Thematische Directie Samenleving). Van daaruit vertrekkend werd
berekend hoeveel kinderen geboren werden bij moeders van 45 jaar en ouder in de jaren
1998, 2004 en 2009 en ook daar is een grote toename te zien: 0.63 op 1000 geboorten in
1998 (in absolute aantallen 72/114259), 0.99 op 1000 in 2004 (116/117295) en 1,35 op
1000 in 2009 (172/127198). In 12 jaar tijd is de proportie kinderen geboren bij moeders
van 45 jaar en ouder verdubbeld. Hoeveel van deze kinderen eerstgeborenen zijn kan uit
deze tabellen niet afgeleid worden. Welke proportie kinderen geboren bij moeders van 45
jaar en ouder resulteerde uit een IVF -behandeling en eerstgeborenen zijn, is onbekend.
Deze vaststelling doet de vraag rijzen of “oudere” moeders gunstig dan wel ongunstig zijn
voor de opvoeding en verzorging van het kind.
Er zijn slechts beperkte empirische gegevens die erop wijzen dat de gevorderde leeftijd van
de ouders een negatief effect heeft op de opvoeding van de kinderen. Recent is er wel
literatuur die een relatie tussen autisme en oudere vaders veronderstelt.79 Er zouden ook een
aantal studies zijn die aantonen dat later ouderschap ook voordelen kan hebben
Ouderschap op iets latere leeftijd wordt specifiek geassocieerd met tal van voordelen voor de
ouders (en enkele voor hun kinderen), zoals ‘lager inkomensverlies en minder ernstige
loopbaanonderbreking voor moeders’,80 ‘stabielere partnerschappen’,81 ‘betere financiële en
huisvestingssituatie, een sterker gevoel van "klaar zijn" voor het ouderschap’,82 en ‘nog meer

Office of National Statistics, United Kingdom (UK) (ONS, 2007) in: Boivin J, Rice F, Hayle D, Harold G,
Lewis A, van den Bree M B, Thapar A, Associations between maternal older age, family environment
and parent and child wellbeing in families using assisted reproductive techniques to conceive, Social
Science & Medicine 68 (2009) 1948–1955.
79
Frans E M, Sandin S, Reichenberg A, Långström L, Lichtenstein P, McGrath J.J, Hultman C.M, Autism
risk across generations, Jama Psychiatry, Vol 70 (N°5): 516-521. 2013 May.
80
Miller A. R, Motherhood delay and the human capital of the next generation. The American Economic
Review 2009, 99(2): 154-158.
81
Sobotka T, Oocyte cryopreservation as an insurance strategy: a socio-demographic viewpoint.
Proceedings of the 1st International Symposium on Social Egg Frezing, Barcelona, 5-28, 2013.
82
Mills M, Rindfuss R R, McDonald, P, te Velde E, & on behalf of the ESHRE Reproduction Society Task
Force. (2011). Why do people postpone parenthood? Reasons and social policy incentives. Human
Reproduction Update, 17(6), 848-860.
78
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vreugde bij de ouders’.83 De bovenstaande elementen geven alleen op indirecte wijze een
aanduiding van het effect van een gevorderde leeftijd van de ouders op de kinderen. Een
stabielere partnerrelatie van de ouders is dus een positief punt. Armoede heeft een negatief
effect op de algemene ontwikkeling van een kind. De doorgaans betere financiële situatie
van oudere ouders kan dus een pluspunt zijn.
Anderzijds moet gesteld worden dat het krijgen van kinderen op latere leeftijd de kans tot
grootouderlijke begeleiding bij opvoeding en ondersteuning veel kleiner maakt. Volgens
sommige studies84 is de aanwezigheid van grootouders soms belangrijk voor de opvoeding
van de kinderen. De hogere leeftijd van de moeder bij de geboorte van het kind zal in
sommige omstandigheden minder contact met de grootouders mogelijk maken. Dit facet
moet gezien worden in het licht van de studie van Griggs et al,85 waarin, zowel aan de hand
van kwalitatief als kwantitatief onderzoek, duidelijk aangetoond wordt dat de begeleiding
door de grootouders als een belangrijke factor wordt aanzien in het algemene welzijn van
het kind bij normale gezinsverhoudingen.

5.2. Gevolgen van IVF voor de opvoeding en de
psychosociale ontwikkeling van de kinderen
Er is heel wat onderzoek verricht naar de gevolgen van IVF voor de opvoeding en de
psychosociale ontwikkeling van de kinderen. De langste opvolgingsperiode vinden we terug
in het onderzoek van Colpin (2012).86 In een longitudinaal onderzoek volgde zij een groep
kinderen verwekt via IVF en hun ouders tot in de adolescentieperiode. Voor dit onderzoek
werden gegevens verzameld in de peuterperiode (2 jaar), de lagere schoolperiode (8 à 9 jaar)
en de adolescentieperiode (15 à 16 jaar). In geen van de drie periodes werden opvallende
verschillen vastgesteld tussen de opvoeding en psychosociale ontwikkeling van kinderen
verwekt via IVF en kinderen uit een vergelijkingsgroep van natuurlijk verwekte kinderen. Wat
de twee eerste periodes betreft, liggen de bevindingen in dezelfde lijn als in andere
onderzoeken. Belangrijk aan het onderzoek van Colpin is dat de kinderen langer gevolgd
werden, tot in de adolescentieperiode, en dat daar ook geen significante verschillen
gevonden werden. De resultaten uit dit onderzoek en uit andere gepubliceerde onderzoeken
over deze problematiek moeten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, omdat
dit type van longitudinaal onderzoek gekenmerkt wordt door een aantal conceptuele en
methodologische beperkingen.
Myrskylä M. and Margolis R, workpaper, Max Planck Institute for Demographic Research 2012: Before
and after the kids.
84
Griggs J, Tan J-P, Buchanan A, Attar-Schwartz S, Flouri E, ‘They’ve Always Been There for Me’:
Grandparental Involvement and Child Well-Being. Children & Society, Volume 24, (2010) pp. 200-214.
85
Ibid.
86
Colpin H, Anders (of toch niet)? Opvoeding en ontwikkeling van kinderen verwekt door medisch
begeleide bevruchting, in ‘Gezinnen in soorten’ (uitgeverij Garant, 2012).
83
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Boivin e.a. (2009)87 bestudeerde de associatie tussen enerzijds de leeftijd van de moeder bij
de geboorte van kinderen verwekt door IVF en anderzijds het welzijn van de kinderen en de
ouders. Het gaat om een groep eerstgeboren kinderen die op het ogenblik van het
onderzoek 4 tot 11 jaar oud zijn. Om de associatie met leeftijd van de moeder te bestuderen
worden de moeders ingedeeld in drie groepen: jongere moeders (31 jaar en jonger), een
middengroep (ouder dan 31 jaar maar jonger dan 38 jaar) en oudere moeders (38 jaar en
ouder).
Uit dit onderzoek bleek dat het welzijn van de kinderen, zoals het gerapporteerd werd door
de ouders in vragenlijsten, niet significant verschilde in de drie leeftijdsgroepen, ondanks
het vaststellen van significante verschillen in de warmte van de relatie tussen de ouders en
ondanks het significant meer rapporteren van depressieve symptomen door moeders en
vaders in de oudere leeftijdsgroep. Uiteraard moet er rekening mee gehouden worden dat
sociale wenselijkheid een rol kan spelen als het welzijn van de kinderen alleen gemeten
wordt via rapportering door de ouders.
De bevindingen uit onderzoek bij moeders die op een hogere leeftijd beroep hebben gedaan
op IVF omwille van de confrontatie met een infertiliteitsprobleem geven geen evidentie voor
nadelige gevolgen voor het psychosociaal welzijn van de kinderen en zijn geruststellend.
Bijkomend onderzoek waarin ook naar de ervaringen van de kinderen wordt gepeild, is
absoluut noodzakelijk.

5.3. Gegevens omtrent het invriezen van eicellen en
het standpunt van de Centra voor Reproductieve
Geneeskunde die nu reeds de techniek toepassen
Al enige tijd worden om specifieke medische redenen eicellen ingevroren in het kader van
een IVF-behandeling (bv. omdat er hyperstimulatie optreedt, of er geen sperma van de
partner beschikbaar is na eicelwegname) of in het vooruitzicht van een IVF-behandeling (na
genezing van een kanker, bv. na een voorziene premature menopauze). Dit is vergelijkbaar
met het invriezen van sperma bij mannelijke kankerpatiënten met als doel het eventueel later
gebruik ervan om een kinderwens te vervullen. Uit literatuurgegevens op basis van acht
studies blijkt dat, op een totaal van 629 betrokken patiënten, 3,6 % tot 16,3 % het ingevroren
sperma heeft gebruikt. 40 à 50 % van hen kreeg op die manier een kind.88

Boivin J, Rice F, Hayle D, Harold G, Lewis A, van den Bree M.B, Thapar A, Associations between
maternal older age, family environment and parent and child wellbeing in families using assisted
reproductive techniques to conceive, Social Science & Medicine 68 (2009) 1948–1955.
88
Van Casteren N J, van Santbrink E J P, van Inzen W, Romijn J C, Dohle G R, Use rate and assisted
reproduction technologies outcome of cryopreserved semen from 629 cancer patients, Fertil. Steril,
2008, 90, 2245-2250.
87
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Meer recent worden eicellen nu ook bewaard op vraag van vrouwen, die op iets meer
gevorderde leeftijd (vaak 35 jaar of meer) nog geen kinderen hebben (vaak bij gebrek aan
een partner).
Vooraleer te starten met het invriezen van eicellen werden door het Centrum Reproductieve
Geneeskunde van het UZBrussel, 1914 vrouwen in België elektronisch bevraagd omtrent hun
visie over het eventueel bewaren van eicellen om hun voortplantingsmogelijkheden te
vrijwaren.
1049 van deze vrouwen hebben de vragenlijsten beantwoord. Slechts 3,1 % van de vrouwen
zou het invriezen van hun eicellen om sociale reden overwegen. 28,4 % antwoordde dat ze
het misschien zouden doen.89
In hetzelfde Centrum boden zich tussen juli 2009 en december 2012, 243 vrouwen aan met
de bedoeling eicellen in te vriezen. Deze vrouwen werden bevraagd en volgende gegevens
konden worden verzameld. 64 % van de vrouwen had een universitair diploma, 80 % had een
job en 50 % van hen was afkomstig uit Nederland. Van deze vrouwen waren er 72 %
alleenstaand, 98 % van hen hadden ooit een relatie en 2 % hadden al een kind. 84 % van hen
hadden een duidelijke kinderwens en evenveel wensten een partner te vinden. Voor meer
dan de helft onder hen (57 %) was de reden voor het invriezen van eicellen het gebrek aan
een juiste partner terwijl voor 4 % de vraag te maken had met de prioriteit die ze gaven aan
hun job.
Op de vraag wat deze vrouwen zouden doen om hun kinderwens te vervullen na een partner
gevonden te hebben waren de antwoorden van 80 % van hen in volgorde: (1) proberen op
natuurlijke wijze zwanger te worden, (2) als nodig IVF doen met verse eicellen, (3) ingevroren
eicellen gebruiken. De overige 20 % zou in volgorde (1) onmiddellijk ingevroren eicellen
gebruiken wegens reeds gevorderde leeftijd, (2) advies vragen aan arts, (3) niet onmiddellijk
weten wat te doen.
Tenslotte, indien ze de ingevroren eicellen niet meer zouden nodig hebben, zouden 31 % van
de vrouwen ze afstaan voor onderzoek, 17 % zou ze aan derden geven, 13 % zou vragen om
ze te vernietigen en 27 % was onbeslist.
Van de hogervermelde 243 vrouwen die zich (in juli 2009) aanboden met de bedoeling
eicellen in te vriezen zijn er 124 die daadwerkelijk eicellen hebben ingevroren en 119, die
dat niet of nog niet (in december 2012) deden. Van deze 119 werden er 35 geweigerd omdat
ze ouder waren dan 40 jaar of een lage ovariële reserve hadden; 29 van de 119 haakten af

Stoop D, Nekkebroeck J, Devroey P, A survey on the intentions and attitudes towards oocyte
cryopreservation for non-medical reasons among women of reproductive age. Hum Reprod. 2011 Mar;
26(3):655-6.
89
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om verschillende redenen: 8 omdat ze naar een andere oplossing zochten voor hun
probleem, 7 omdat ze een partner hadden gevonden, 4 omdat ze zwanger werden, 5 omdat
ze het te duur vonden en 5 om verschillende andere redenen. Tenslotte bleven 55 vrouwen
van de 119 over als potentiële kandidaten: 17 van de 55 waren nog onbeslist en van 38 van
de 55 was er geen nieuws.90
Het aantal vrouwen uit ons land dat een beroep doet op de bank is geleidelijk
toegenomen.De leeftijd van de vrouwen is mettertijd afgenomen van gemiddeld 38 jaar tot
36 jaar. Het aantal ingevroren eicellen varieert tussen 10 en 20 per vrouw. Over het gebruik
van ingevroren en bewaarde eicellen zijn nog geen gegevens beschikbaar.
Het principe van het invriezen van eicellen is reeds erkend door de European Society for
Human Reproduction and Embryology (ESHRE),91 maar met de aanbeveling goede voorlichting
te geven aan de kandidaten, selectief te zijn met de centra waar het kan uitgevoerd worden
en precieze collectie van de data te garanderen. Een vergelijkbaar standpunt werd gehuldigd
door de Practice Committees of the American Society for Reproductive Medicine (ASRM) en de
Amerikaanse Society for Assisted Reproductive Technology (SART).92 Hoewel de meeste
groepen zich positief uitspreken over deze nieuwe benadering pleiten zij voor het
verzamelen van gegevens voor toekomstig onderzoek.

5.4. Medicalisering van een maatschappelijk
probleem?
Sommige leden denken dat de maatschappelijke druk op jonge vrouwen om eerst een
loopbaan uit te bouwen en pas nadien de moederschapsrol te vervullen niet uit de weg kan
worden gegaan. Hierbij is het opvallend dat de meerderheid van de actuele kandidaten voor
het invriezen van eicellen tot de hogere sociale klassen behoren. Aangezien het invriezen en
stockeren

van

eicellen

op

dit

ogenblik

niet

wordt

terugbetaald,

lijkt

dit

nogal

vanzelfsprekend. De vraag kan gesteld worden of een eventuele terugbetaling deze druk niet
nog zou doen toenemen, waardoor de toekomstige kinderen zouden aangewezen zijn op
nog oudere ouders en grootouders.

Nekkebroeck J, UZBrussel: Opting for oocyte cryopreservation for prevention of age related fertility
loss or ‘Social Freezing’. Oral presentation at the 29th Annual Meeting of the European Society for
Human Reproduction and Embryology (ESHRE)-07/07/2013-London-UK.
91
ESHRE Task Force on Ethics and Law, Dondorp W, de Wert G, Pennings G, Shenfield F, Devroey P,
Tarlatzis B, Barri P, Diedrich K, Oocyte cryopreservation for age-related fertility loss, Hum Reprod.
2012 May; 27(5):1231-7.
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Pfeifer S, et al, op.cit., 2013.
90

Advies nr. 57 van 16 december 2013 - definitieve versie

24

Zowel in het verslag van het Reageerbuisdebat in Nederland93 als in het artikel van ShkediRafid en Hashiloni-Dolev (2012)94 wordt stilgestaan bij de vraag of het niet ongewenst is om
een maatschappelijk probleem met medische middelen op te lossen (medicalisering). Dreigt
niet het gevaar dat het invriezen van eicellen om het uitststellen van de kinderwens mogelijk
te maken, een ondermijnend effect zal hebben op de maatschappelijke bereidheid om iets te
doen aan de factoren die maken dat vrouwen zo laat aan kinderen beginnen? Wat zijn de
gevolgen voor de maatschappelijke positie van vrouwen?
Zal er niet te veel sociale druk gevoeld worden om zwangerschappen uit te stellen, zodat dit
de individuele autonomie van de vrouw in de praktijk overstijgt? In welke mate is invriezen
van eicellen om de zwangerschap uit te stellen een reële behoefte van vrouwen of gaat het
eerder om een behoefte die gecreëerd werd vanuit de fertiliteitscentra? Moeten we niet leren
leven met het besef van beperkte tijd, waarin nu eenmaal keuzes moeten gemaakt worden?
Ook al is er geen eensgezindheid bij het beantwoorden van al deze vragen, toch is iedereen
het erover eens dat invriezing van eicellen niet mag voorgesteld worden als een eenvoudig
middel om de kinderwens uit te stellen, maar dat in informatiecampagnes benadrukt moet
worden dat het beter is de zwangerschap niet te lang uit te stellen. Sommige leden
benadrukken dat onze maatschappij een grotere inspanning zou moeten doen voor het
creëren van voorzieningen (bvb. aan universiteiten of bedrijven) om jonge vrouwen toe te
laten hun moederschapsproject beter te verzoenen met hun studies of beroep.
Andere leden menen dat er op dit ogenblik geen enkel bewijs bestaat voor de bewering dat
loopbaanoverwegingen of de moeilijkheid van het combineren van arbeid en gezin de
belangrijkste redenen vormen voor het uitstellen van de voortplanting. Naast talrijke andere
factoren vormen de hoge eisen die worden gesteld aan ouders waarschijnlijk een even
belangrijke verklaring. Deze leden wensen dan ook de vraag te stellen of een eventuele druk
vanuit de samenleving om vroeger kinderen te krijgen niet zou kunnen leiden tot
voortplanting in omstandigheden die verre van optimaal zijn voor het welzijn van het kind.
Vrouwen de mogelijkheid ontzeggen hun eicellen te laten invriezen betekent volgens hen
dan ook dat men hun wens miskent om later genetisch eigen kinderen te krijgen. Volgens
hen is het daarom ook van groot belang dat dit paternalisme en deze infantilisering van
vrouwen worden gestopt door campagnes ter bewustmaking van de vrouwen van de daling

Dondorp
en
de
Wert, Het
reageerbuisdebat:
een
rituele
dans, 28
juni
2012
http://www.zonmw.nl/nl/publicaties/detail/reageerbuisdebat-over-de-maakbaarheid-van-devoortplanting/?no_cache=1&cHash=1c8d9a0a150c2a513278cc40c1c05f1c ;
Dondorp W J, De Wert G M, Fertility preservation for healthy women: ethical aspects, Human
Reproduction, Vol.24, No.8 pp. 1779–1785, 2009.
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Shkedi-Rafid en Hashiloni-Dolev Y, Egg freezing for non-medical uses: the lack of a relational
approach to autonomy in the new Israeli policy and in academic discussion, Journal of Medical Ethics
38 (3):154-157 (2012).
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van de vruchtbaarheid vanaf een bepaalde leeftijd en van de mogelijkheid van het laten
invriezen van hun eicellen.
Vrouwen die hun eicellen invriezen gelijkstellen met vrouwen die uitsluitend gehecht zijn aan
hun loopbaan, is volgens hen niet alleen gratuit en verstoken van enige wetenschappelijke
basis, het vloeit eveneens rechtstreeks voort uit het idee dat de moederrol van de vrouw
primeert.

5.5. Het gezondheidseconomisch probleem
Het invriezen van eicellen brengt kosten met zich mee. De vrouwen ondergaan de nodige
behandeling,

nl.

een

aantal

voorbereidende

onderzoekingen

(arts,

psycholoog,

laboratorium), de ovariële stimulatie en het wegnemen van eicellen uit de ovaria (éénmalig of
meermaals). Daarna volgt het invriezen en bewaren van de eicellen (8 of meer). Later komt
eventueel het gebruik van de eicellen (1) voor de persoon die de eicellen in bewaring gaf
(met of zonder succes, nl. de geboorte van een kind), (2) voor een ontvanger, of (3) voor de
wetenschap. Wat zijn de financiële gevolgen van deze techniek voor de betrokken persoon
en de maatschappij?
Op dit ogenblik zijn er twee modellen uitgewerkt om de kosten in te schatten. Van
Loenderschoot et al. (2011)95 besloten dat het invriezen van eicellen kost-effectiever was dan
IVF indien ten minste 61% van de vrouwen terugkomt om hun ingevroren eicellen te
gebruiken en indien men bereid is om ongeveer 20.000 euro te betalen voor een bijkomende
geboorte. De vergelijking werd daar gemaakt met drie strategieën: invriezen op 35 en IVF op
40, natuurlijke conceptie, en IVF op 40 zonder invriezen. De studie van Hirshfeld-Cytron et
al. (2012)96 kwam tot de conclusie dat het invriezen van eicellen niet kost-effectief is maar zij
vergeleken andere strategieën, namelijk geen actie op 25 jaar, eicellen invriezen op 25 jaar
en invriezen van ovarieel weefsel. Nieuwe studies waarin gebruik wordt gemaakt van
dezelfde parameters zijn noodzakelijk om uitsluitsel te kunnen geven.

van Loendersloot L L, Moolenaar L M, Mol, B W J, Repping S, van der Veen F, & Goddijn M (2011).
Expanding reproductive lifespan: a cost-effectiveness study on oocyte freezing. Human Reproduction,
26(11), 3054-3060.
96
Hirshfeld-Cytron J, Grobman W A, & Milad M P. (2012). Fertility preservation for social indications: a
cost-based decision analysis. Fertil Steril, 97, 665-670.
95
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VI. Ethische beschouwingen
6.1. Kan het onderscheid tussen medische indicaties
en niet-medische indicaties (namelijk “social
freezing”) voor het invriezen en gebruik van
ingevroren eicellen worden gemaakt?
De vitrificatie of het invriezen van eicellen gebeurt vandaag bij twee soorten redenen. De
eerste soort betreft patiënten die een behandeling plannen (met medicijnen, een
chirurgische ingreep of een andere behandeling)

waarbij ze het risico lopen steriel te

worden. Voor deze vrouwen vormt het invriezen van eicellen een oplossing om hun kans op
zwangerschap na de behandeling te verhogen. De medische indicatie staat in dit geval niet
ter discussie. De tweede soort indicaties voor het gebruik van de techniek betreft vrouwen
die hun zwangerschap willen of moeten uitstellen vanwege uiteenlopende redenen (ze willen
eerst hun carrière uitbouwen, ze hebben geen vaste partner, ze zijn nog aan het studeren,
ze beschikken over beperkte financiële mogelijkheden).
Voor sommige leden van het Comité gaat het hier om een sociale eerder dan om een
biologische, leeftijdsgebonden indicatie; ze betwisten het medisch karakter van deze
indicatie, omdat deze op het ogenblik dat ze ingeroepen wordt, totaal onafhankelijk is van
elk medisch probleem. Zij gebruiken dan de terminologie “social freezing” (maar gaan ook
akkoord met de term ‘ leeftijdsgebonden infertiliteit’ of ‘age related infertility’ (ARI).
Andere leden zien geen onderscheid tussen het invriezen van eicellen voor medische
indicaties en het invriezen van eicellen om leeftijdsgebonden redenen. Die leden wensen
daarom niet te spreken van ‘social freezing’ enerzijds en ‘medical freezing’ anderzijds. Het
grote probleem met de terminologie van “social” en “medical” freezing is dat dit reeds een
normatieve structuur aanbrengt in de discussie. Men vertrekt vanuit de positie dat de reden
waarom men zal invriezen relevant is voor het debat. Dit moet men argumenteren, niet
vooronderstellen. Deze leden stellen voor een neutrale positie in te nemen waarbij wordt
vastgesteld dat er verschillende motivaties naast elkaar bestaan. De positie van deze leden is
dat het invriezen steeds gebeurt om dreigend ovarieel falen op te vangen dat veroorzaakt
wordt door vier mogelijke oorzaken: 1) een medische behandeling, 2) een ziekte of
aandoening, 3) bestraling in een beroepscontext en 4) algemene veroudering. In alle vier
types wordt een maatregel genomen om de mogelijkheid op een genetisch eigen kind in de
toekomst te vrijwaren of te vergroten. Volgens deze leden heeft de huidige tweedeling
(social

vs

medical

freezing)

vooral

als

effect

dat

de

verantwoordelijkheid

wordt

doorgeschoven naar de vrouw. Daarnaast geeft die tweedeling aan dat medische redenen
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vanzelfsprekend

zijn

als

rechtvaardiging

en

dat

leeftijdsgebonden

redenen

extra

rechtvaardiging behoeven.
Wanneer men de huidige lijst van medische indicaties bekijkt, is het moeilijk om een
gemeenschappelijk kenmerk aan te duiden. Het kan gaan om personen met een genetische
aandoening (bijv. Turnersyndroom97), personen met een verhoogde kans op vroegtijdig
ovarieel falen, kankerpatiënten, patiënten met endometriosis of vrouwen die worden
blootgesteld aan omgevingsfactoren met een mogelijk mutageen effect. De kans op
onvruchtbaarheid kan sterk variëren. Bij sommige kankers en kankerbehandelingen is er
sprake van een kleine kans op blijvende onvruchtbaarheid. Bij aandoeningen als prematuur
ovarieel falen (POF) is er geen absolute zekerheid over toekomstige onvruchtbaarheid en al
evenmin over het aantal jaren dat de vrouw nog vruchtbaar zal zijn. Een vrouw van 20 met
een verhoogd risico op POF kan in principe ook beslissen op jongere leeftijd een kind te
krijgen en in die zin kan invriezen in die situatie ook beschouwd worden als invriezen om
leeftijdsgebonden redenen. Bijgevolg kan men stellen dat het onderscheid tussen de reeks
hierboven vermelde medische indicaties en leeftijdsgebonden redenen helemaal geen zwartwit onderscheid is, maar dat het eerder gaat om een continuum.

6.2. Is het invriezen om niet-medische indicaties
(“social freezing”) ethisch aanvaardbaar?
Om ethisch aanvaardbaar te zijn is de afwezigheid van schade voor de vrouw of het kind dat
geboren wordt uit een ingevroren eicel een hoofdvoorwaarde. Op basis van de hoger
vermelde gegevens in paragraaf III is er momenteel geen evidentie dat er schade veroorzaakt
wordt aan de vrouw of aan het kind. De informatie over de korte en lange termijneffecten is
vandaag nog beperkt. Gegevensverzameling en opvolging blijft ten zeerste aangewezen.
Naast de risico's verbonden aan de invriestechniek van eicellen moet men eveneens
voldoende alert blijven voor de veiligheidsfactoren in het kader van IVF (met betrekking tot
dit onderwerp, raadpleeg het advies nr. 52 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek).98 De
samenleving hoeft geen moreel oordeel te vellen over de reden waarom een vrouw al dan
niet haar toevlucht neemt tot de invriezing van haar eicellen. Elke burger moet de vrijheid
hebben om zijn of haar eigen reproductieve leven te organiseren in overeenstemming met
zijn of haar opvattingen, zolang hij of zij daarbij geen onrechtmatige daad begaat. De
situatie van een vrouw, die om persoonlijke redenen geen zwangerschap wil overwegen vóór
haar 35 jaar of nog later, is vanuit ethisch opzicht niet relevant.

Vroegtijdig ovarieel falen is één van de kenmerken van het Turner syndroom.
Advies nr. 52 van 12 maart 2012 betreffende de ethische aspecten van enkele bepalingen van de
Europese en Belgische regelgeving op het gebied van menselijke weefsels en cellen die worden
gebruikt in het kader van de reproductieve geneeskunde.
97
98
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Sommige leden achten het invriezen van eicellen om sociale redenen eveneens ethisch
aanvaardbaar, maar zij hebben een aantal reserves omdat zij van mening zijn dat eerst
stappen moeten worden ondernomen om het krijgen van kinderen op jongere leeftijd te
vergemakkelijken. Deze groep wil hier ook onderstrepen dat het natuurlijk proces een kans
moet krijgen vooraleer gebruik te maken van hoog technologische procedures.

6.3. Moeten de toepassingen van het invriezen van
eicellen en gebruik ervan om niet-medische
indicaties (namelijk “social freezing”) worden
terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering?
Vooraleer in te gaan op de verschillende posities inzake terugbetaling, willen we de
redenering omtrent rechtvaardigheid van de middelenverdeling verduidelijken. Op dit
ogenblik zijn er mensen die menen dat het aanwenden van het invriezen van eicellen
onrechtvaardig verdeeld is, omdat die ingreep enkel toegankelijk is voor vrouwen die over de
nodige financiële middelen beschikken. Rechtvaardigheid van de middelenverdeling voor
gezondheidszorg is een belangrijke waarde bij de ethische evaluatie van tussenkomsten in
de

gezondheidszorg.

De

middelen

worden

besteed

om

een

“basispakket”

aan

gezondheidszorg samen te stellen. Dit basispakket verschilt van land tot land. België heeft
bijvoorbeeld beslist om IVF in het “basispakket” op te nemen. Personen die argumenteren
dat “social freezing” een persoonlijke keuze is (die dus niet behoort tot het basispakket)
opteren voor geen terugbetaling. Zoals bij cosmetische chirurgie aanvaarden we dat mensen
dergelijke ingrepen laten uitvoeren, maar wordt er geen financiële tussenkomst van de
gemeenschap voorzien. De vraag naar de rechtvaardigheid stelt zich dus alleen voor
degenen die argumenteren dat “social freezing”, net als IVF, in het basispakket moet zitten.
In verband met de vraag tot terugbetaling toont het Comité zich verdeeld. Er bestaan twee
posities.
De eerste positie verdedigt dat er nooit terugbetaling mag zijn voor “social freezing”. De
tweede

groep

stelt

dat

er

terugbetaling

moet

zijn

voor

alle

toepassingen

van

fertiliteitsbehoud die aan een aantal criteria (zie hierna) voldoen, ongeacht of het om
medische dan wel om sociale indicaties gaat.
6.3.1.

Argumentatie

om

de

ziekteverzekering

niet

aan

te

spreken

voor

leeftijdsgebonden invriezen van eicellen (positie 1).
Aanhangers van deze positie (voorstanders van

sociale controle) verdedigen een veeleer

restrictieve aanpak op basis van het hiervoor beschreven onderscheid tussen medische en
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persoonlijke (sociale) redenen. Enerzijds zijn er personen die ongewild de gevolgen van een
ziekte moeten ondergaan, anderzijds zijn er personen die een levenskeuze maken waarvoor
ze zelf de verantwoordelijkheid moeten dragen. Een dergelijk contextueel verschil zou een
objectief criterium kunnen zijn voor de terugbetaling van het invriezen van eicellen: alleen
wie een medische grond kan aantonen, zou dan nog in aanmerking komen. Deze leden
wijzen op het belang van een correcte verdeling van de schaarse middelen in een context
van uiterst moeilijke financiering van de gezondheidszorgen: zal de burger kunnen
instemmen met de terugbetaling van invriezen om sociale redenen in de wetenschap dat
andere levensbelangrijke therapieën of technieken ten laste van de patiënt blijven?
Bovendien oordelen de aanhangers van dit standpunt dat de levenskeuzes achter de vraag
om eicellen te laten invriezen om sociale redenen, op ethisch vlak niet noodzakelijk als
neutraal hoeven te worden beschouwd. De moeilijkheden die kinderen van oudere ouders
zouden kunnen ondervinden (cf. supra) vormen een steeds terugkerend argument om aan te
tonen dat het krijgen van een kind op latere leeftijd maatschappelijk gezien niet
aangemoedigd dient te worden.
Sommige leden van het Comité stellen daarbij vast dat de geneeskunde de dag van vandaag
steeds meer door de maatschappij wordt ingeroepen om problemen van sociale aard op te
lossen (plaats van de vrouw in de maatschappij, de moeilijkheid om werk- en privéleven met
elkaar te verzoenen, enz.). Die trend mag dan onvermijdelijk zijn, de geneeskunde is daarom
niet noodzakelijk het meest doeltreffende en meest efficiënte instrument om sociale
problemen op te lossen. De aanhangers van dit standpunt pleiten er dan ook voor de
terugbetaling van deze techniek te beperken tot invriezing van eicellen binnen strikt
medische criteria.
6.3.2.

Argumentatie

voor

een

tussenkomst

van

de

ziekteverzekering

voor

leeftijdsgebonden invriezen van eicellen (positie 2)
Voor de tussenkomst van de ziekteverzekering kunnen diverse argumenten worden
aangehaald, maar het meest overtuigende is wellicht het streven naar coherentie op het vlak
van medisch begeleide voortplanting (MBV). Als men het invriezen van eicellen een
volwaardige plaats geeft binnen de huidige voorzieningen op het vlak van medisch begeleide
voortplanting, is er geen enkele reden om de kosten voor het gebruik van deze techniek niet
terug te betalen. Dat valt des te meer te rechtvaardigen als men kan aantonen dat het
doeltreffender is om over te gaan tot invriezing (zie paragraaf 4.5). Sommigen zijn trouwens
van mening dat het invriezen van eicellen als een vorm van preventieve geneeskunde kan
worden beschouwd, waarbij de risico's verbonden aan het verouderen van de eicellen worden
vermeden, en derhalve zou moeten worden terugbetaald.
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Een behandeling met ingevroren eicellen bestaat uit twee delen: de eerste fase omvat de
ovariële stimulatie, het wegnemen en het invriezen van eicellen. De tweede fase bestaat uit
het ontdooien en bevruchten van de eicellen en de transfer van de embryo’s. Deze
tweedeling maakt dat er ook meerdere mogelijkheden zijn voor wat betreft de terugbetaling:
1) er wordt niets terugbetaald; 2) alles wordt terugbetaald; 3) alleen de tweede fase wordt
terugbetaald, en 4) de eerste fase wordt alleen terugbetaald indien de vrouw terugkomt voor
het gebruik van haar eicellen voor de eigen voortplanting. Voor ieder van de verschillende
voorstellen zijn voor- en tegenargumenten aan te reiken99. Het is belangrijk de discussie te
voeren binnen de Belgische context, namelijk een context waarin een volledige terugbetaling
voorzien is van 6 stimulatiecycli voor IVF. Gezien de krappe budgettaire situatie zou de
voorkeur kunnen uitgaan naar het vierde voorstel: terugbetaling indien de vrouw terugkomt
voor het gebruik van haar eigen eicellen. Er is dan geen verspilling van overheidsgeld, de
procedure is efficiënt, en er is consistentie met de terugbetaling van IVF. Meer
gesofisticeerde systemen waarin ook rekening wordt gehouden met de leeftijd van de vrouw
op het ogenblik van invriezen zijn ook denkbaar.
De leden die stellen dat er geen categorisch onderscheid aan te brengen is tussen medische
en sociale redenen zijn van mening dat alle gevallen van eicelinvriezing op basis van
dezelfde criteria moeten worden beoordeeld. Nu wordt vaak gedaan alsof invriezen om
medische redenen sowieso aanvaard is. Dat is allerminst het geval. Laten we even een
realistisch voorbeeld bekijken: een vrouw lijdt aan een kanker waarvan de behandeling in
40% van de patiënten tot onvruchtbaarheid leidt. Is het dan vanzelfsprekend dat men aan al
die vrouwen, op kosten van de ziekteverzekering, een IVF-cyclus aanbiedt? Daarbij komt dat
dit een stapsgewijs proces is. Wat indien blijkt dat slechts 30% van die 40% ook effectief
gebruikt maakt van dit materiaal voor de eigen voortplanting? En dat vervolgens slechts 30%
van die laatste 30% ook effectief zwanger wordt? Op basis van onderzoeken in verband met
het invriezen van gameten voor fertiliteitsbehoud bij de zogenaamde medische gevallen
weet men dat slechts een erg beperkt percentage van de patiënten later hun materiaal ook
gebruikt.
Deze leden menen dan ook dat de terugbetaling van alle gevallen van invriezen moet worden
beoordeeld op basis van de volgende criteria: kans op onvruchtbaarheid, kans op een kind
met de ingevroren eicellen (efficiëntie), en kans op gebruik van de eicellen (utilisatiegraad).
Zoals hoger aangegeven, voldoen niet alle medische interventies aan deze criteria. Tegelijk
voldoen ook niet alle ‘sociale’ indicaties aan de criteria: een vrouw die op haar 41 ste nog
eicellen wil invriezen, kan hoogstens een aantal jaren winnen en haar slaagkansen zijn erg
klein omwille van haar leeftijd (weinig eicellen en van slechte kwaliteit). Dit voorstel zou
overigens in overeenstemming zijn met de wet op de terugbetaling van IVF. Omgekeerd zal

Mertes H, Pennings G, Dondorp W, de Wert G, Implications of oocyte cryostorage for the practice of
oocyte donation, Human Reproduction, 2012 27 (10): 2886-2893.
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onderzoek moeten uitwijzen of invriezen op jonge leeftijd wel voldoende efficiënt is. Stel dat
we vaststellen dat slechts 10% van de vrouwen die invriezen vóór de leeftijd van 27 ook
effectief gebruikt maakt van hun ingevroren eicellen. Het lijkt perfect aanvaardbaar om
dergelijke toepassingen weliswaar toe te laten maar niet terug te betalen.
Binnen een breder kader kan de terugbetaling ook worden verdedigd indien de vrouw na
verloop van tijd beslist om de eicellen niet zelf te gebruiken. Wanneer ze de eicellen doneert
aan derden, komt ze in een situatie die vergelijkbaar is met die van een eiceldonor en die
donoren worden ook volledig vergoed voor de kosten die ze maken en de behandeling die
ze ondergaan. In sommige landen worden vrouwen ook volledig vergoed indien ze hun
eicellen schenken aan de wetenschap. Deze vergoeding kan niet worden gelijkgesteld met
betaling, iets wat overigens in ons land bij wet verboden is.
Alle aanhangers van de tweede positie gaan ermee akkoord dat, gezien het gebrek aan
middelen (o.m. door deze eventuele aanvullende terugbetaling) en de zich steeds
uitbreidende noden, er bij de terugbetaling van eicelinvriezing, ongeacht de indicatie die
eraan ten grondslag ligt, steeds rekening moet gehouden worden met de argumenten van
“efficacy, effectiveness en efficiency” zoals duidelijk omschreven worden in het advies nr. 56
van 8 juli 2013 over de problematiek van financiering van dure geneesmiddelen.
Efficacy100 duidt op het resultaat (het succes) van de techniek in experimentele
omstandigheden. Deze is voor “de “eicelinvriezing om ARI”” duidelijk aanwezig.
Effectiveness101 is de risico-batenverhouding bij het op grote schaal toepassen van de
techniek, buiten elke studiecontext. Dit moet hier nog bewezen worden gezien de
beperkte tijd dat de techniek bestaat.
Bij efficiency speelt de kostprijs een rol t.o.v. de baten.
Hierbij kan gesteld worden dat invriezen boven een zekere leeftijd de kans op succes zeer
beperkt is.
De leden menen dat elke terugbetaling voor een prelevatie boven de leeftijd van veertig jaar
zeer moeilijk verdedigbaar is.
Ook al zijn de leden van de eerste groep tegen de terugbetaling van het invriezen van
eicellen om sociale redenen, toch zijn zij het eens met de leden van de tweede groep dat in
geval van strikt medische indicaties de terugbetaling bij invriezen van eicellen afhankelijk
moet gemaakt worden van de drie hierboven geciteerde criteria.

Algemeen definitie in “Oxford dictionaries”: the ability to produce a desired or intended result.
Algemeen definitie in “Oxford dictionaries”: the degree to which something is successful in producing
a desired result; success: the effectiveness of the treatment.
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VII. Conclusies en aanbevelingen
1.

De terminologie “social freezing” is voor sommige leden controversieel op het

semantische vlak en heeft van bij de start discussie uitgelokt.
- Een eerste groep leden ziet geen onderscheid tussen het invriezen van eicellen

voor

klassieke medische redenen (vervroegde menopauze als gevolg van een aangeboren
aandoening, medische behandeling…) en het invriezen van eicellen met het oog op het
uitstellen van een zwangerschap om uiteenlopende andere redenen (geen vaste partner,
eerst carrière uitbouwen…). De kans op onvruchtbaarheid in geval van de klassieke
medische indicaties is volgens hen een continuüm waarop ook leeftijdsgebonden
onvruchtbaarheid (ARI) (hiermee bedoelt men de natuurlijke daling van de fertiliteit of
infertiliteit die bij de vrouw optreedt vanaf de leeftijd van 35-40 jaar) te situeren is. Deze
leden

wensen niet te spreken van ‘social freezing’ enerzijds en ‘medical freezing’

anderzijds, omdat die terminologie volgens hen een normatieve structuur aanbrengt in de
discussie.
- Een tweede groep leden ziet wel een verschil tussen beide indicaties. De terminologie
“social freezing” die ook in de internationale literatuur gebruikelijk is, is voor hen
aanvaardbaar. Het betreft volgens hen het bewaren via vitrificatie van eicellen door vrouwen
die een zwangerschap uitstellen omdat ze, bijvoorbeeld, nog geen vaste partner hebben of
eerst een carrière willen uitbouwen. Het gaat hier inderdaad om een sociale redenen voor het
invriezen van eicellen en deze redenen zijn totaal onafhankelijk van enig medisch probleem
in die periode.
De leden van deze groep hebben er evenwel geen probleem mee om in de titel van het
advies “voorkomen van leeftijdsgebonden infertiliteit” te gebruiken in plaats van de
terminologie “social freezing”.
2.

Wat betreft de grond van de zaak, zijn er geen leden die menen dat “social

freezing” ethisch fundamenteel onaanvaardbaar is.
Daarnaast zijn er twee stellingen:
- Een eerste groep ziet de “eicelinvriezing om ARI te voorkomen” als het volwaardige recht
van de autonome vrouw om onafhankelijk van elke druk te kunnen beslissen over haar
fertiliteit.
- De tweede groep uit reserves en ziet in de “eicelinvriezing om ARI te voorkomen” een
toenemende medicalisering van een natuurlijk proces of de aanwending van de geneeskunde
voor het oplossen van een maatschappelijk probleem, waarvoor andere maatregelen kunnen
worden genomen. Deze leden zijn namelijk van mening dat eerst stappen moeten worden
ondernomen (zowel naar vrouwen als naar mannen toe) om het krijgen van kinderen op
jongere leeftijd te vergemakkelijken.
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3.

Alle leden van het Comité zijn het erover eens dat de behandeling van

leeftijdsgebonden onvruchtbaarheid (ARI) slechts kan gebeuren wanneer er geen ernstig
risico voor de gezondheid van de vrouw bestaat en mits een aanvaardbare graad van
veiligheid voor het toekomstige kind. Momenteel is er geen evidentie dat er schade
veroorzaakt wordt aan de vrouw of aan het kind. De informatie over de korte en lange
termijneffecten zijn vandaag echter nog beperkt. Gegevensverzameling en -opvolging blijft
ten zeerste aangewezen.
4.

Wat betreft de terugbetaling van de kosten van eicelinvriezing door de sociale

zekerheid bestaan er twee strekkingen binnen het Comité:
-

Een eerste groep denkt dat, gezien de beperkte middelen, de gemeenschap nooit
moet instaan voor de terugbetaling van eicelinvriezing om sociale redenen.

-

Een tweede groep wenst geen onderscheid te maken tussen medische en sociale
indicaties en wenst een gelijke beslissing over terugbetaling. Gezien de
beperktheid van de middelen en de zich steeds uitbreidende noden, moet er bij de
terugbetaling van eicelinvriezing, ongeacht de indicatie die eraan ten grondslag
ligt, steeds rekening gehouden worden met de argumenten van efficacy,
effectiveness en efficiency”102.

-

Ook al zijn de leden van de eerste groep tegen de terugbetaling van het invriezen
van eicellen om sociale redenen, toch zijn zij het eens met de leden van de tweede
groep dat in geval van strikt medische indicaties de terugbetaling voor het
invriezen van eicellen afhankelijk moet gemaakt worden van de drie hierboven
geciteerde criteria.

5.

Wat het leeftijdscriterium betreft, volgt het Comité de door de wetgever

uitgevaardigde regels.
De leden menen dat terugbetaling van een prelevatie boven de leeftijd van veertig jaar zeer
moeilijk verdedigbaar is op maatschappelijk vlak.
6.

Aangezien

deze

technologie

een

behoorlijke

infrastructuur

vereist

kan

eicelinvriezing slechts uitgevoerd worden in de Centra voor Reproductieve Geneeskunde met
volledige erkenning.

Clinici en beleidsmakers maken vaak een onderscheid tussen de werkzaamheid en de effectiviteit
van een ingreep. Werkzaamheidsproeven (verhelderende proeven) bepalen of een ingreep in ideale
omstandigheden het verwachte resultaat oplevert. Effectiviteitsproeven (pragmatische proeven) meten
de graad van heilzaam effect in realistische alledaagse klinische omstandigheden. Criteria for
Distinguishing Effectiveness From Efficacy Trials in Systematic Reviews. ('Criteria om effectiviteits- en
werkzaamheidsproeven onderling te onderscheiden in systematische besprekingen') Technical Reviews,
Nr. 12, Gartlehner G, Hansen RA, Nissman D, et al. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and
Quality (US); 2006 Apr. V. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44024
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In deze centra moet een uitstekende patiëntenvoorlichting, psychologische counseling en
Gametenbank aanwezig zijn. De artsen in de centra moeten ook beschikken over de
gewetensvrijheid zoals bepaald door de wet van 6 juli 2007.
Aan alle patiënten moet bij het starten van deze behandeling een overeenkomst voorgelegd
worden, waarin duidelijk omschreven wordt welk gebruik er van de gameten zal worden
gemaakt, hoelang zij bewaard zullen blijven en wat ermee zal gebeuren na de bewaartermijn
(einde overeenkomst, vrouw ouder dan 47 jaar, overlijden van de vrouw). Hierbij moet
voorzien worden in vier mogelijkheden: verderzetting van de bewaring (indien nog mogelijk),
vernietiging, donatie aan

derden

voor

voortplanting

of donatie ten

behoeve van

wetenschappelijk onderzoek (met of zonder fertilisatie).
7.

Sommige leden vinden dat de maatschappij maatregelen moet nemen om te

vermijden dat er een toenemende druk is op de volwassen vrouw om het moederschap uit
te stellen.
Andere leden van het Comité wijzen er dan weer op dat de druk van de samenleving op de
volwassen vrouw om haar kind vroeger te krijgen, niet mag leiden tot het krijgen van
kinderen in ongunstige sociale en psychologische omstandigheden.
8.

Alle leden van het Comité vinden dat informatieve campagnes nodig zijn, die

volgende doelstellingen hebben:
-

vrouwen en mannen informeren over het verminderen van de vruchtbaarheid met
toenemende leeftijd van de vrouw;

-

hen informeren over de mogelijkheden en beperkingen van IVF, zodat ze
realistische verwachtingen hebben;

-

hen informeren over de mogelijkheid om eicellen in te vriezen om het risico op
leeftijdsgebonden infertiliteit te verminderen bij het lang uitstellen van de
zwangerschap.

Alle leden van het Comité benadrukken hoe belangrijk het is beleidsmaatregelen te nemen,
zowel voor mannen als voor vrouwen die het wensen, die erop gericht zijn obstakels weg te
nemen om de kinderwens te kunnen vervullen op de leeftijd waarop de ouders dit
willen.
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Het advies werd opgesteld door de beperkte commissie 2012/1 samengesteld uit:

Medevoorzitters

Mederapporteurs

Leden

Lid van het Bureau

R. Rubens

G. Evers- Kiebooms

H. Alexandre

P. Devroey

G. Schamps

I. Liebaers

M. Dumont

L. Ravez

N. Gallus

R. Rubens

G. Pennings

G. Schamps

Secretariaat
B. Orban
Gehoorde deskundigen

Pr Dr. Diane De Neubourg, Kliniekhoofd Gynaecologie-Verloskunde, Leuvens Universitair
Fertiliteitscentrum.
Dr Petra De Sutter, hoofd van de Fertiliteitskliniek van het Universitair Ziekenhuis Gent.
Julie Nekkebroeck, Psychologe CRG / CMG UZ Brussel (VUB).
Pr Dr Luc Roegiers, Pédopsychiatre, Fécondation in vitro, Pédopsychiatrie–Périnatalogie
(Cliniques Universitaires St-Luc).
Dr. Dominic STOOP, IVF-Kliniek (VUB).

De werkdocumenten van de beperkte commissie 2012/1 – vraag, persoonlijke bijdragen
van de leden, vergaderverslagen, geraadpleegde documenten – worden als Bijlagen 2012/1
bewaard in het documentatiecentrum van het Comité waar ze geraadpleegd en gekopieerd
kunnen worden.
Dit advies is beschikbaar op www.health.belgium.be/bioeth onder de rubriek ‘adviezen’.
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